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Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja jest 
chroniona prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. 
Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek 
jego części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do 
odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie 
dopuszczalnym przez prawo. 

 

Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja 
dostarczane jest „takie, jakie jest”. Producent nie udziela gwarancji na 
przydatność programu do jakiegokolwiek, szczególnego celu. 
Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykorzystanie 
wyników pracy tego programu. 

 

W związku z postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzania z mian w oprogramowaniu. Informacje zawarte 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przeznaczenie programu 
Program TITAN w wersji 2.0 to narzędzie przeznaczone dla biegłych sądowych i ekspertów 
zajmujących się problematyką rekonstrukcji wypadków drogowych. Umożliwia on 
przeprowadzenie w krótkim czasie i stosunkowo niewielkim nakładem pracy wielowariantowej 
analizy czasowo-przestrzennej zdarzenia drogowego (analiza czasowo-ruchowa) 
z uwzględnieniem topografii miejsca zdarzenia i możliwością animacji ruchu obiektów 2D/3Di 
dla, których przeprowadzono analizę czasowo-przestrzenną. Analizę taką przeprowadza się 
standardowo w przypadkach: 

 potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię. 
 kolizji przy wyprzedzaniu i skręcie pojazdu wyprzedzającego.  
 kolizji pojazdów jadących krzyżującymi się drogami. 
 innych, gdzie niezbędne jest wyznaczenie wzajemnych położeń obiektów w określonym 

czasie.  
Program oprócz podstawowego modułu obliczeniowego dodatkowo posiada moduł graficzny, 
służący do rysowania prostych obiektów (linii i figur), nanoszenia opisów, pomiaru położeń, itp. 
Narzędzia wbudowane do modułu graficznego pozwalają na właściwe skomentowanie 
i podkreślenie istotnych cech przeprowadzonej analizy. 

1.2 Instalacja programu 
Dla większości ustawień systemu Użytkownika proces instalacji powinien rozpocząć się 
automatycznie po włożeniu płyty do napędu CD-ROM. Jeżeli jednak po dłuższej chwili od 
włożenia do napędu płyty proces instalacji nie rozpocznie się samoczynnie, należy go 
uruchomić manualnie poprzez wybranie polecenia systemowego Uruchom  (skrót klawiszowy 
[+R]. Następnie należy wpisać D:\Titan\Setup (jeżeli litera D: oznacza napęd CD-ROM) i 
przycisnąć OK. Dalej należy postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie. 

1.3 Deinstalacja programu 
Program usuwany jest z systemu Użytkownika w sposób standardowy. Z menu  Start należy 
wybrać podmenu Ustawienia, z niego polecenie Panel Sterowania. W pojawiającym się oknie 
Panel Sterowania należy dwukrotnie kliknąć ikonę Dodaj/Usuń Programy lub 
Programy/Programy i funkcje jeśli użytkujemy system Windows 10 Z listy zainstalowanych 
programów należy wybrać pozycję Cyborg Idea TITAN..., a następnie przycisnąć Dodaj/Usuń. 
Dalej należy postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie. 
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1.4 Zasada działania 
Analizie czasowo przestrzennej przeprowadzonej przy pomocy programu podlegać mogą 
wszelkiego rodzaju poruszające się obiekty. Zastosowano umowny podział na: 
 Obiekty dla których prędkość zmienia się w sposób płynny - typ Pojazd 

 Obiekty dla których prędkość zmienia się w sposób skokowy - typ Pieszy. Do analizy ruchu 
pieszych użytkownik może korzystać z wprowadzonego do programu katalogu empirycznie 
zmierzonych prędkości poruszania się pieszych w różnych warunkach. Uwaga! – 
zamieszczone w programie stabelaryzowane dane prędkości ruchu pieszych, dotyczą ruchu 
jednostajnego. Jeżeli w trakcie analizy zachodzi konieczność uwzględnienia zmiany 
prędkości, np. wejście pieszego na jezdnię po uprzednim zatrzymaniu, drogę przebytą w 
czasie rozpędzania (zmiany prędkości) należy dodać do drogi przebytej ruchem 
jednostajnym. Radzieckie opracowania proponują przyjmowanie czasu zmiany prędkości 
na poziomie 0,3s.  

Program przedstawia ruch obiektu w postaci wykresu droga-czas. Analizę ruchu można 
prowadzić przy założeniu: 
 stałej prędkości lub  
 stałego przyspieszenia (opóźnienia) lub  
 jednostajnie zmiennego przyspieszenia (opóźnienia) np. w czasie narastania opóźnienia 

hamowania.  
Ruch analizowanego obiektu wprowadzany jest za pomocą tabeli, w której poszczególne 
wiersze opisują kolejne sekwencje (etapy) ruchu obiektu. Kolumny tej tabeli zawierają 
następujące wielkości: 
 czasu rozpoczęcia danej sekwencji ruchu Tp  

 drogi w początkowej chwili sekwencji Sp  

 opcjonalnego kąta odchylenia toru ruchu pojazdu o umownej pozycji w chwili początkowej 
Kp 

 opcjonalnego promienia łuku R po jakim porusza się obiekt (można uwzględnić ruch w lewo 
lub w prawo, co pozwala na symulowanie manewru „S”) 

 prędkości początkowej Vp  

 czasu trwania sekwencji T 

 drogi, na której odbywa się sekwencja manewru S. Dostępne opcje to:  
S (droga wzdłuż toru poruszania się obiektu),  
Sx (rzut drogi wzdłuż pierwotnego kierunku – dotyczy ruchu krzywoliniowego) 
Sy (rzut drogi na kierunek poprzeczny do pierwotnego kierunku – dotyczy ruchu 

krzywoliniowego).  

 początkowej wartości opóźnienia Ap  

 końcowej wartości opóźnienia Ak  
(gdy Ap = Ak ruch jest jednostajnie zmienny, a przy Ap = Ak = 0 jednostajny).  

 prędkości końcowej Vk 
 
W trakcie wykonywania analizy użytkownik wprowadza znane sobie parametry (dowolne 
parametry spośród  wyszczególnionych powyżej), a pozostałe program wylicza 
automatycznie. 
Program zaznacza kolorystycznie, które parametry zostały wprowadzone przez 
użytkownika a które zostały wyliczone przez program. 
Niezależnie od wprowadzania parametrów podczas definiowania nowych sekwencji 
ruchu użytkownik ma możliwość zmiany parametrów wprowadzonych we 
wcześniejszych sekwencjach. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy chce się poprawić jedną ze zmiennych, 
a pozostały cykl obliczeń ma pozostać niezmieniony. 
Sekwencje ruchu mogą być wprowadzane zgodnie z kolejnością zdarzeń lub w odwrotnej 
kolejności. Kolejność wprowadzania sekwencji ruchu może być dowolnie odwracana w trakcie 
przeprowadzania analizy. 
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W nowej wersji programu TITAN 2.0 użytkownik poza dotychczasową funkcjonalnością w 
postaci tworzenia wykresów S(t) generowanych w oparciu o tabelę sekwencji ruchu, ma także 
możliwość tworzenia szkicu sytuacyjnego w oknie roboczym przeznaczonym do szkicowania i 
wizualizacji1. Co do zasady działania główna zmiana w programie polega na podzieleniu 
obszaru roboczego programu na dwie części(okna) z możliwością poszerzenia wybranego 
okna na cały ekran. W zależności od wybranego obszaru roboczego (Analiza czasowo–
przestrzenna, Szkic i wizualizacja) użytkownik wykonuje analizę czasowo-przestrzenną lub 
szkic sytuacyjny odtwarzający topografię miejsca zdarzenia. Łączenie tych dwóch 
funkcjonalności(analiza i tworzenie szkicu) zostało częściowo zautomatyzowane tzn. w chwili 
wstawienia obiektu typu Pojazd, Pieszy, w oknie analizy czasowo-przestrzennej 
automatycznie w oknie szkicowania wstawiana jest odpowiednia sylwetka obiektu typu pojazd 
lub pieszy z dołączonym do niej fragmentem toru ruchu. W przypadku obiektów typu Pojazd 
odcinek toru może być prostą lub łukiem kołowym w zależności od parametrów toru przyjętych 
w tabeli sekwencji ruchu a w przypadku obiektu typu Pieszy graficznie tor ruchu przedstawiany 
jest w postaci krzywej Bezier’a i może być dowolnie kształtowany za pomocą punktów 
węzłowych i kierowniczych. Na torze ruchu, podobnie jak na wykresie S(t), zaznaczone są 
punkty charakterystyczne, w których następuje zmiana parametrów ruchu(przejście do kolejnej 
sekwencji ruchu reprezentowanej przez wiersz tabeli).   
Dodatkowo program zarówno w wersji pełnej jak i uproszczonej wyposażony jest w 
uzupełniające obiekty graficzne, które użytkownik może wykorzystać do przejrzystego 
skomentowania przebiegu analizy: Linia, Prostokąt, Zaokrąglony prostokąt, Elipsa, Wielokąt, 
Łamana, Krzywa Bezier’a, Symbol, Obrazek, Tekst, Obiekt OLE, Wymiar liniowy, Wymiar 
kątowy, Pole powierzchni, Linijka krzywoliniowa, Znacznik pozycji, Odnośnik, Hiperłącze.  

1.5 Algorytm obliczeń 
W programie wykorzystano równania opisujące kinematykę punktu materialnego na 

płaszczyźnie. Takie podejście pozwala na analizę zarówno ruchu prostoliniowego jak i po torze 
krzywoliniowym (tor kołowy). Równania mają postać: 
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gdzie: 
S - przebyta droga; 
Vp - prędkość początkowa; 
t - czas trwania obliczanej sekwencji ruchu; 
ap - przyspieszenie początkowe; 
ak - przyspieszenie końcowe. 

Zamieszczona powyżej postać równań wykorzystywana jest do obliczeń sekwencji ruchu 
obiektów typu Pojazd. Dla obiektów typu Pieszy przyjęto uproszczony model opisujący ruch 
jednostajny, dla którego równania (1, 2) redukują się do pierwszego składnika zależności (1 i 2). 

Użytkownik wprowadza wybrane parametry kinematyczne, a pozostałe zostają wyznaczone 
z równań (1, 2) – pełnych lub uproszczonych, zależnie od wybranego typu obiektu. 
Poniżej zamieszczono ogólny opis algorytmu, jakim posługuje się program w celu rozwiązania 
kinematycznego równania ruchu poruszającego się obiektu: 

                                            
1 Opisana funkcjonalność dostępna jest w pełnej wersji programu, w wersji uproszczonej program umożliwia 
przeprowadzenie analizy czasowo-przestrzennej bez możliwości szkicowania i wizualizacji. 
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1.5.1 Rozwiązanie równań ruchu każdego odcinka.  

Obliczenia rozpoczynają się od odcinka ruchu, w którym wprowadzono modyfikację lub sąsiedniego 
odcinka, jeżeli posiada on mniej parametrów do wyznaczenia. 

1.5.1.1 Ruch jednostajny 

W pierwszej kolejności następuje próba rozwiązania równań ruchu przy założeniu, że odbywa się on 
ruchem jednostajnym. Program próbuje wyznaczyć jedną z trzech wartości opisujących ruch: 
 Czas T 

 Drogę S 

 Prędkość V 
Daje to w sumie 3 możliwości. Jeżeli nie da się wyznaczyć parametrów ruchu z takimi założeniami, 
program próbuje analizować bardziej skomplikowane modele ruchu.  

1.5.1.2 Ruch jednostajnie przyspieszony    

W następnej kolejności odbywa się próba rozwiązania równań ruchu przy założeniu, że odbywa się on 
ruchem jednostajnie przyspieszonym. Program próbuje wyznaczyć dwie spośród pięciu wartości 
opisujących ruch: 
 Czas T 

 Drogę S 

 Prędkość początkową Vp 

 Prędkość końcową Vk 

 Przyspieszenie A 
Daje to w sumie 10 możliwości. Jeżeli nie da się wyznaczyć parametrów ruchu z takimi założeniami 
program próbuje analizować bardziej skomplikowany model ruchu.  
Ruch niejednostajnie przyspieszony 
W następnej kolejności odbywa się próba rozwiązania równań ruchu przy założeniu, że odbywa się on 
ruchem niejednostajnie przyspieszonym. Program próbuje wyznaczyć dwie spośród sześciu wartości 
opisujących ruch: 
 czas T 

 drogę S 

 prędkość początkową Vp 

 prędkość końcową Vk 

 przyspieszenie początkowe Ap 

 przyspieszenie końcowe Ak 
Daje to w sumie 12 możliwości. Jeżeli nie da się wyznaczyć parametrów ruchu z takimi założeniami, 
program przerywa obliczenia.  
Po skutecznym wyznaczeniu parametrów ruchu dla wybranego odcinka, program próbuje w analogiczny 
sposób wyznaczyć parametry ruchu dla odcinków wcześniejszych i późniejszych zakładając, że prędkość 
końcowa jednego odcinka jest jednocześnie prędkością początkową następnego w kolejności odcinka.  
W przypadku analizy ruchu odbywającego się po łuku na podstawie przebytej drogi S i promienia R 
wyznaczana jest zmiana kąta położenia w danym odcinku krzywej K.  

1.5.2 Wyznaczenie punktu początkowego dla każdego odcinka 

Wyznaczenie kątów początkowych Kp.  
W pierwszej kolejności odszukiwany jest odcinek (jedyny), który posiada ustalony kąt początkowy. 
Następnie, począwszy od tego odcinka wyznaczany jest dla kolejnych odcinków ich kąt początkowy, na 
podstawie ustalonej wartości kąta początkowego dla tegoż odcinka i jego zmiany K w poprzednim 
odcinku. W analogiczny sposób wyznaczane są wartości kątów początkowych dla odcinków 
wcześniejszych w stosunku do ustalonego.  

Wyznaczenie odległości początkowych Sp.  
Po wyznaczeniu dla każdego odcinka kątów początkowych można przystąpić do wyznaczenie odległości 
początkowych Sp. W pierwszej kolejności odszukiwany jest (jedyny) odcinek, który posiada ustaloną 
odległość początkową. Następnie, począwszy od niego, dla kolejnych odcinków wyznaczana jest ich 
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odległość początkowa na podstawie wartości odległości początkowej dla tegoż odcinka, jej zmiany S, kąta 
początkowego w poprzednim odcinku i rodzaju rzutu (S, Sx czy Sy). W analogiczny sposób wyznaczane 
są wartości odległości początkowych dla wcześniejszych odcinków w stosunku do ustalonego.  

Wyznaczenie czasów początkowych Tp.  
Niezależnie od wyznaczenia kątów i odległości początkowych można wyznaczyć czasy początkowe Tp 
każdego odcinka. W pierwszej kolejności odszukiwany jest (jedyny) odcinek, który posiada ustalony czas 
początkowy. Następnie, począwszy od niego, dla kolejnych odcinków wyznaczany jest ich czas 
początkowy na podstawie wartości czasu początkowego dla tegoż odcinka i jego zmiany T w poprzednim 
odcinku. W analogiczny sposób wyznaczane są wartości czasów początkowych dla wcześniejszych 
odcinków w stosunku do ustalonego 
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2 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU 

2.1 Elementy okna programu 

2.1.1 Interfejs użytkownika 

Poniżej zamieszczono rysunek przedstawiający typowy wygląd programu w trakcie pracy 
z zaznaczonymi podstawowymi elementami interfejsu użytkownika. Większość z tych 
elementów jest identyczna i zachowuje się w identyczny sposób jak w innych programach 
pracujących w środowisku Windows. 
Konkretny wygląd programu może różnić się nieco od przedstawionego w zależności od 
użytkowanego systemu Windows, jego ustawień oraz ustawień samego programu. Nowością 
jest podział obszaru roboczego na okno analizy czasowo-przestrzennej oraz okno 
przeznaczone do tworzenia środowiska ruchu i jego wizualizacji.  
Technicznie obszar roboczy programu TITAN 2 został podzielony na dwa okna robocze tj. okno 
Wykresu i okno Szkicu przy czym linię podziału obszaru roboczego można przemieszczać tzn. 
w dowolnej chwili użytkownik w zależności od potrzeb może zmienić rozmiar obszaru 
roboczego przypisanego do danego okna włącznie z możliwością poszerzenia wybranego okna 
na cały ekran. 
Przesuwając listwę podziału obszaru roboczego użytkownik może dowolnie dysponować 
obszarem roboczym np. przydzielając całość dostępnego obszaru do okna analizy czasowo-
przestrzennej. 
 

 
 

 

2.1.2 Pasek tytułowy 

 

Pasek tytułowy Listwy narzędziowe 

Okno „Wykres” 

Przesuwna listwa podziału 
obszaru roboczego 

Okno „Szkic i wizualizacja” 
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Pasek tytułowy jest umieszczona wzdłuż górnej części okna. Aby przesunąć okno należy  je 
przeciągnąć za pasek tytułowy. Elementy znajdujące się na listwie tytułowej: 

Ikona okna 
Ikona opisująca okno. Po jej kliknięciu pojawia się menu systemowe okna, a po dwukrotnym 
kliknięciu okno zamyka się.  
Tytuł okna 
Tytuł opisujący okno. W przypadku głównego okna aplikacji składa się on z nazwy aplikacji 
i nazwy aktywnego dokumentu.  

 Przycisk maksymalizacji rozmiaru okna 
Przycisk ten służy do powiększenia rozmiaru okna na cały ekran. Identyczny efekt daje 
dwukrotne kliknięcie listwy tytułowej okna. Po zmaksymalizowaniu okno może być przywrócone 
do poprzedniego rozmiaru za pomocą przycisku przywracania rozmiaru.  

 Przycisk minimalizacji rozmiaru okna 
Przycisk ten służy do pomniejszenia rozmiaru okna do ikony. Po zminimalizowaniu okno może 
być przywrócone do poprzedniego rozmiaru za pomocą przycisku przywracania rozmiaru.  

 Przycisk przywracania rozmiaru okna 
Przycisk ten służy do przywrócenia poprzedniego rozmiaru okna po jego minimalizacji lub 
maksymalizacji. Zastępuje on użyty wcześniej, odpowiedni przycisk minimalizacji lub 
maksymalizacji rozmiaru okna.  

 Przycisk zamykania okna 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna, na którym jest on umieszczony. 
Identyczny efekt daje dwukrotne kliknięcie ikony okna.  
Analogiczną reakcję powoduje naciśnięcie klawiszy [Ctrl]+ [F4].  

2.1.3 Listwy Przesuwania 

Listwy Przesuwania mogą być wyświetlane po prawej stronie i u dołu okna dokumentu. 
Wskaźniki pozycji wewnątrz Listwy Przesuwania pokazują pionową i poziomą pozycję 
w dokumencie. Możesz użyć myszy, aby przesunąć się do innych części dokumentu.  

 Przyciski przewijania tytułów stron 
Przyciski te pojawiają się w sytuacji, kiedy wszystkie tytuły stron dialogu nie mogą być 
jednocześnie na nim wyświetlone. 
Ich przyciskanie powoduje przewijanie listy dostępnych tytułów stron.  

2.1.4 Główne menu programu 

Główne menu programu zawiera wszystkie polecenia umożliwiające sterowanie pracą 
programu. Dostęp do poleceń menu uzyskuje się przez klikanie myszą lub za pomocą 
klawiatury przyciskając klawisz [Alt] wraz z podkreśloną literą nazwy menu. Dalej po menu 
można poruszać się za pomocą strzałek kursora lub dalej przyciskając jednocześnie [Alt] i 
podkreśloną literę nazwy polecenia lub podmenu. Niektóre, najczęściej używane polecenia w 
programie posiadają dodatkowo tzw. klawisz skrótu, który pozwala w każdej chwili 
bezpośrednio wywołać dane polecenie. Opisy skrótów klawiszowych znajdują się po prawej 
stronie nazwy danego polecenia.  
I tak, żeby wywołać polecenie Otwórz... znajdujące się w menu Plik można wybrać przyciskając 
jednocześnie klawisze [Alt]+[P] (dostęp do menu Plik), a następnie [Alt]+[O], lub od razu 
jednocześnie [Ctrl]+[O] (skrót klawiszowy). 
Zaznaczanie poszczególnych poleceń menu (robimy to przesuwając nad nimi kursor myszy lub 
za pomocą strzałek kursora na klawiaturze), lecz nie wywoływanie ich spowoduje pojawianie 
się krótkich opisów znaczenia poszczególnych poleceń u dołu okna programu w listwie statusu. 
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Wielokropek występujący zaraz po nazwie polecenia w menu (np. Drukuj...) oznacza, że 
wywołanie danego polecenia nie wywołuje bezpośrednio związanej z nim czynności, tylko okno 
dialogowe pozwalające wprowadzić parametry czynności lub tylko potwierdzić jej wykonanie. 
Polecenia głównego menu zebrane zostały w grupy w zależności do ich przeznaczenia: 

 Plik – polecenia związane z obsługą całych dokumentów w programie. Otwieranie i 
zapisywanie dokumentów, wydruk, import i eksport danych. 

 Edycja - polecenia związane z modyfikacją poszczególnych elementów dokumentu, 
zaznaczanie obiektów, usuwanie, modyfikowanie, operacje na Schowku. 

 Widok – polecenia związane z modyfikacją wyglądu programu, włączanie i wyłączanie 
poszczególnych elementów interfejsu użytkownika, powiększenie, edycja warstw. 

 Wstaw - polecenia związane z tworzeniem i umieszczaniem nowych elementów 
graficznych w dokumencie. 

 Rozmieszczenie - polecenia związane z usystematyzowaną aranżacją rozmieszczenia 
elementów graficznych na dokumencie. 

 Narzędzia – polecenia związane generowaniem raportu z przeprowadzonej analizy oraz 
wyborem narządzi do modyfikowania elementów dokumentu, opcje programu. 

 Okno – polecenia związane z manipulowaniem oknami zawierającymi otwarte 
dokumenty w programie. 

 Pomoc – polecenia związane z udzielaniem pomocy użytkownikowi, informacje o 
programie. 

2.2 Paski narzędzi 
Paski narzędziowe stanowią pomoc w szybkiej obsłudze programu i zawierają najczęściej 
wywoływane polecenia w postaci ikon. Obsługa pasków narzędziowych sprowadza się do 
klikania myszą na odpowiednich ikonach, co powoduje wywoływanie związanych z nimi 
poleceń oraz obserwacji stanu elementów znajdujących się na tym pasku.  
Podobnie jak dla poleceń menu, aktywowanie danego przycisku na pasku narzędziowym 
(przez przesunięcie nad nim kursorem myszy) bez jego przyciskania powoduje wyświetlenie 
w Linii statusu krótkiego opisu znaczenia poszczególnych polecenia. Dodatkowo, 
przytrzymując przez chwilę kursor myszy nad danym przyciskiem, możemy wywołać małe 
okienko („dymek”) z nazwą związanego z przyciskiem polecenia. 
Niektóre z ikon na paskach narzędziowych posiadają trójkąt w dolnym prawym rogu, jak w 
przypadku . Trójkąt ten informuje, że pod tą ikoną kryje się dodatkowa, rozwijana listwa 
narzędziowa, która można wywołać poprzez przyciśnięcie przez ok. 1s lewego przycisku 
myszy, gdy kursor umieszczony jest na tej ikonie. 
Poszczególne paski narzędziowe mogą być pokazywane lub ukrywane za pomocą poleceń 
podmenu Widok\Paski narzędzi i dokowane okna. Każdy z pasków narzędziowych może być 
również przemieszczony w inne miejsce przez przeciągnięcie myszą za uchwyt znajdujący się 
z lewej strony. Paski narzędziowe mogą być rozmieszczone wzdłuż każdego z boków 
głównego okna programu2 (tzw. zadokowane) lub pozostawione, jako wolnostojące 
w dowolnym miejscu3. Program, pomiędzy sesjami pracy, zapamiętuje ustawienia pasków 
narzędziowych. Zarządzanie paskami narzędziowymi może odbywać się również poprzez 
kliknięcie prawym przyciskiem na dowolnym z pasków narzędziowych i wybór z menu 
kontekstowego kursora odpowiedniej opcji (włączenie/wyłączenie wybranego paska narzędzi).  

                                            
2 Aby uniknąć przyklejenia (zadokowania) paska przy przeciągnięciu w pobliże jednego z boków głównego okna 
programu należy przy przeciąganiu trzymać wciśnięty klawisz [Ctrl]. 
3 Jeżeli pasek narzędziowy jest pozostawiony jako wolnostojący można zmienić jego wymiary, tzn, zmienić podział 
na wiersze/kolumny zawierające elementy. Aby to zrobić należy przeciągnąć myszą dowolny z boków okna 
zawierającego wolnostojący pasek.  
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2.2.1 Podstawowy pasek narzędziowy 

 
 
Podstawowy pasek narzędziowy skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 
z obsługą dokumentów, wydrukiem, obsługą Schowka, mechanizmem Cofnij -Przywróć , 
edycją obiektów, widokiem oraz pomocą i informacjami o programie. 
 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Plik\Nowy [Ctrl]+[N]  

 Plik\Otwórz [Ctrl]+[O]  

 Plik\Zapisz [Ctrl]+[S]  

 Plik\Podgląd wydruku   

 Plik\Drukuj [Ctrl]+[D]  

 Edycja\Wytnij [Ctrl]+[X]  

 Edycja\Kopiuj [Ctrl]+[C]  

 Edycja\Wklej [Ctrl]+[V]  

 Edycja\Cofnij [Ctrl]+[Z]  

 Edycja\Przywróć [Ctrl]+[Y]  

 Edycja\Usuń [Del]  

 Edycja\Właściwości [Alt]+[Enter]  

 Plik\Parametry globalne   

 Narzędzia\Test warunków środowiska   

 Narzędzia\Raport [Ctrl]+[R]  

 Narzędzia\Opcje [Ctrl]+[K]  

 Narzędzia\Zrzut ekranu [PrintScreen]  

 Widok\Tryb\Siatka 3D [Shift]+[F3]  

 Widok\Tryb\Wypełnienie 3D [F3]  

 Widok\Układ współrzędnych   

 Widok\Linie odniesienia\Pokaż   

 Widok\Siatka   

 Widok\Powiększenie   

 O programie   

 Serwis w Internecie   

Pomoc 
[Shift] + [F1]  
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2.2.2 Pasek narzędzi Wstawianie 

 

 

 
Pasek narzędzi „Wstawianie” skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 
z wprowadzaniem nowych elementów. W zależności od tego, w którym z obszarów roboczych 
(Wykres, Szkic) aktualnie znajduje się kursor, aktywne są tylko ikony odpowiedzialne za 
wywołanie poleceń przypisanych do danego (wybranego) obszaru roboczego. Są to 
następujące polecenia: 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 
w rozdziale 

 Narzędzia\Zaznaczanie [Esc]  
 Narzędzia\Przemieszczanie   
 Narzędzia\Skalowanie   
 Wstaw\Prymitywy\Linia [L]  
 Wstaw\Prymitywy\Prostokąt [P]  
 Wstaw\Prymitywy\Zaokrąglony prostokąt [Z]  
 Wstaw\Prymitywy\Elipsa [E]  
 Wstaw\Prymitywy\Wielokąt [W]  
 Wstaw\Prymitywy\Łamana [A]  
 Wstaw\Prymitywy\Krzywa Bezier’a [B]  
 Wstaw\ Prymitywy\Symbol [S]  
 Wstaw\Prymitywy\Tekst [T]  

 Wstaw\Prymitywy\Obrazek   

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Wymiar liniowy [I]  
 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Wymiar kątowy [K]  
 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Układ współrzędnych [U]  

Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Linijka krzywoliniowa   

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Znacznik pozycji   

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Znacznik wartości   

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Odnośnik   

 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Odcinek drogi   
 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Skrzyżowanie   

 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Tory kolejowe   

 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Nachylony obszar    
 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Inna nawierzchnia   
 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Obszar wiatru   
 Wstaw\Położenie ciała   
 Wstaw\Pojazd   
 Wstaw\Pieszy [Y]  
 Wstaw\Obiekt z biblioteki\   
 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Znak drogowy   
 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Oznakowanie poziome   

  Wstaw\Infrastruktura drogowa\Słupek drogowy   
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 
w rozdziale 

 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Sygnalizator świetlny    

 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Latarnia   

 Wstaw\Pozycja obserwatora 3D   

 Wstaw\Dane WMS   
 

2.2.3 Pasek narzędzi Rozmieszczenie 

 
Pasek narzędzi „Rozmieszczenie” skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 
z aranżacją rozmieszczenia elementów graficznych na rysunku. Są to następujące polecenia: 
 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Lewo [Alt]+[]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Prawo [Alt]+[]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Góra [Alt]+[]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Dół [Alt]+[]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Centruj poziomo   
 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Centruj pionowo   
 Rozmieszczenie\Centruj na dokumencie\Poziomo [Shift]+[Ctrl]+[F9]  
 Rozmieszczenie\Centruj na dokumencie\Pionowo [Ctrl]+[F9]  
 Rozmieszczenie\Rozstaw\Poziomo [Shift]+[ Alt]+[]  
 Rozmieszczenie\Rozstaw\Pionowo [Shift]+[ Alt]+[]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Szerokość [Ctrl]+[*]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Wysokość [Ctrl]+[/]  
 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Rozmiar [Ctrl]+[=]  
 Rozmieszczenie\Obróć\W lewo [Shift]+[F9]  
 Rozmieszczenie\Obróć\W prawo [F9]  
 Rozmieszczenie\Odbij\W poziomie   
 Rozmieszczenie\Odbij\W pionie   
 Rozmieszczenie\Kombinacje\Zgrupuj [Ctrl]+[G]  
 Rozmieszczenie\Kombinacje\Rozgrupuj [Ctrl]+[U]  
 Rozmieszczenie\Przenieś\Na wierzch [Ctrl]+[PgUp]  
 Rozmieszczenie\Przenieś\W górę [PgUp]  
 Rozmieszczenie\Przenieś\W dół [PgDown]  
 Rozmieszczenie\Przenieś\Na spód [Ctrl]+ [PgDown]  

2.2.4 Pasek narzędzi „Animacja” 

 

Pasek narzędzi „Animacja” skupia ikony oraz inne elementy związane z kontrolą przebiegu 
animacji. Są to następujące polecenia: 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 
w rozdziale 

 Animacja\Na początek [Alt]+[Shift]+[F5]  

 Animacja\Wstecz [Ctrl]+[Shift]+[F5]  

 Animacja\Krok wstecz [Shift]+[F5]  

 Animacja\Stop [Shift]+[F4]  

 Animacja\Pauza [F4]  

 Animacja\Krok w przód [F5]  
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 
w rozdziale 

 Animacja\W przód [Ctrl]+[F5]  

 Animacja\Na koniec [Alt]+[F5]  

 Suwak aktualnej pozycji  
  

 Animacja\Zapis wideo   

2.2.5 Pasek statusu 

 

 
 

Pasek statusu wyświetlany jest u dołu okna programu. Aby wyświetlić, lub ukryć Pasek statusu 
użyj polecenia Pasek statusu w menu Widok.  
Kliknięcie myszą na niektórych wskaźnikach znajdujących się na pasku stanu wywołuje 
polecenia związane z tymi wskaźnikami. Natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy na 
wybranym wskaźniku powoduje wyświetlenie menu kontekstowego zawierającego polecenia 
związane z tym wskaźnikiem.  
Pole komunikatów 
Pole komunikatów opisuje akcję wykonywaną przez aktualnie zaznaczone polecenie menu. 
Pole to pokazuje również akcję wykonywaną przez przycisk paska narzędziowego, gdy 
naciśniesz go i nie puścisz. Jeżeli po przeglądnięciu opisu przycisku listwy narzędziowej nie 
zamierzasz wywołać przyporządkowanej mu akcji, puść klawisz myszy gdy jej wskaźnik 
znajduje się poza listwą narzędziową. W polu tym pojawiają się również podpowiedzi do 
aktualnie wykonywanych operacji. 

 Wskaźnik pozycji kursora 
Wskaźnik ten podaje aktualną pozycję kursora myszy, kolejno w poziomie (x) i pionie (y).  
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tym wskaźniku powoduje wyświetlenie menu 
kontekstowego, za pomocą którego można zmienić powiększenie lub przełączyć wyświetlanie 
przymiarów.  

Wskaźnik skali powiększenia 
Wskaźnik ten pokazuje aktualnie wybraną skalę powiększenia.  
Kliknięcie na tym wskaźniku powoduje wywołanie dialogu Powiększenie, pozwalającego 
wprowadzić własną skalę powiększenia dokumentu.  
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tym wskaźniku powoduje wyświetlenie menu 
kontekstowego, za pomocą którego można wybrać skalę powiększenia.  

2.3 Menu systemowe okna 
Menu systemowe okna pojawia się po kliknięciu ikony okna znajdującej się po lewej stronie 
jego listwy tytułowej. Oferuje ono polecenia pozwalające manipulować wybranym oknem. Są 
to polecenia: 
Przywróć Przywraca okno do normalnego rozmiaru.  

Przenieś Zmienia pozycję okna.  

Rozmiar Zmienia rozmiar okna.  

Minimalizuj Redukuje okno do ikony.  

Maksymalizuj Rozszerza okno do pełnego rozmiaru.  

Zamknij Zamyka okno.  

Następny Przełącza do następnego okna dokumentu.  
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Poprzednie Przełącza do poprzedniego okna dokumentu.  

2.3.1 Polecenie Przywróć 

Użyj tego polecenia, aby przywrócić rozmiar aktywnego okna sprzed maksymalizacji lub 
minimalizacji.  

2.3.2 Polecenie Przenieś 

Użyj tego polecenia, aby za pomocą klawiatury zmienić położenie okna. Po jego wybraniu 
pojawia się czterokierunkową strzałka: . Można wówczas za pomocą klawiszy kursora 
przesuwać okno w wybranym kierunku. Po zakończeniu przesuwania należy przycisnąć 
klawisz [Enter], aby zatwierdzić nowe położenie okna lub klawisz [Esc] aby anulować 
przesunięcie.  
Polecenie to jest niedostępne, gdy okno jest zmaksymalizowane.  
Skróty: 

Mysz: Przeciągnij listwę tytułową okna 

2.3.3 Polecenie Rozmiar 

Użyj tego polecenia, aby za pomocą klawiatury zmienić rozmiar okna. Po jego wybraniu pojawia 
się czterokierunkową strzałka: . Można wówczas za pomocą klawiszy kursora zmieniać 
rozmiar okna w wybranym kierunku. Po zakończeniu zmiany rozmiaru należy przycisnąć 
klawisz [Enter], aby zatwierdzić nowy rozmiar okna lub klawisz [Esc] aby anulować zmianę 
rozmiaru.  
Polecenie to jest niedostępne, gdy okno jest zmaksymalizowane.  
Skróty: 

Mysz: Przeciągnij jeden z boków okna 

2.3.4 Polecenie Zminimalizuj  

Użyj tego polecenia, aby pomniejszyć okno do ikony.  
Skróty: 

Mysz: Kliknij przycisk minimalizacji  na listwie tytułowej okna.  

2.3.5 Polecenie Zmaksymalizuj  

Użyj tego polecenia, aby powiększyć okno do maksymalnego, możliwego rozmiaru.  
Skróty: 

Mysz: Kliknij przycisk maksymalizacji  na listwie tytułowej okna lub dwukrotnie kliknij listwę 
tytułową.  

2.3.6 Polecenie Zamknij 

Użyj tego polecenia, aby zamknąć aktywne okno.  
Jeżeli masz kilka okien otwartych dla pojedynczego dokumentu polecenie Zamknij z menu 
systemowego okna dokumentu jednorazowo zamyka tylko jedno okno. Możesz zamknąć 
wszystkie okna jednego dokumentu na raz poleceniem Zamknij z menu Plik.  

Skróty: 
Klawiatura:  Ctrl+F4 dla okna dokumentu 

 Alt+F4 dla okna aplikacji 

Mysz: Kliknij przycisk zamykania  na listwie tytułowej okna lub dwukrotnie kliknij ikonę okna.  

2.3.7 Polecenie Następne 

Użyj tego polecenia, aby przejść do następnego otwartego okna dokumentu. O kolejności okien 
decyduje, kolejność ich otwierania.  
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Skróty: 
Klawiatura: Ctrl+F6 

2.3.8 Polecenie Poprzednie 

Użyj tego polecenia, aby przełączyć do poprzedniego otwartego okna dokumentu. O kolejności 
okien decyduje kolejność ich otwierania.  
Skróty 

Klawiatura: SHIFT+Ctrl+F6 

2.4 Standardowe elementy okna dialogowego 
Każde z okien dialogowych znajdujących się w programie zawiera następujące elementy 

Przycisk Anuluj 
Przyciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie tego okna dialogowego z jednoczesnym 
anulowaniem zmian w nim poczynionych. Analogiczną reakcję powoduje przyciśnięcie 
klawisza [Esc].  

Przycisk OK 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie tego okna dialogowego, z jednoczesnym 
zaakceptowaniem zmian w nim poczynionych. Jeżeli procedura weryfikacji danych 
wprowadzonych w tym dialogu nie zakończy się sukcesem, okno nie zostanie zamknięte, 
i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o błędzie.  
Zazwyczaj jest to przycisk domyślny, więc analogiczną reakcję powoduje przyciśnięcie 
klawisza [Enter].  

Przycisk Pomoc 
Wciśnięcie tego przycisku powoduje wywołanie systemu interaktywnej pomocy z aktywnym 
tematem dotyczącym tego okna dialogowego.  
Analogiczną reakcję powoduje przyciśnięcie klawisza [F1].  
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3 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PROGRAMU 

3.1 Wypadki z udziałem pieszego – przykład obliczeń „w przód” 
Obliczenia „w przód” można przeprowadzić w przypadku, kiedy znana jest prędkość 
początkowa pojazdu. Obliczenia prowadzane są zgodnie z kolejnością występowania zdarzeń. 

3.1.1 Przykład: 

Na jezdni dwukierunkowej drogi doszło do potrącenia pieszego. Z akt sprawy wynika, że pieszy 
wbiegł na jezdnię bez zatrzymania i został uderzony przez nadjeżdżający z jego prawej strony 
samochód Fiat. Z relacji świadków zdarzenia wiadomo, że pieszy przebiegał prostopadle do 
osi jezdni, od lewej ku prawej krawędzi (patrząc w kierunku jazdy Fiata). Do potrącenia doszło 
po pokonaniu przez pieszego odcinka długości 4m. Z zeznań kierującego Fiatem wynika, że 
prowadził pojazd z prędkością 70 km/h i rozpoczął intensywne hamowanie w chwili wbiegnięcia 
pieszego na jezdnię. Do potrącenia doszło w odległości 10 m od początku ujawnionych na 
miejscu zdarzenia śladów blokowania kół. Badanie próbki krwi pobranej od 40 letniego 
pieszego wykazało, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Do zdarzenia doszło w porze dziennej 
na mokrej nawierzchni jezdni.  

3.1.1.1 Sposób postępowania: 
1. Wstawić poruszający się pojazd poprzez uaktywnienie ikony z symbolem samochodu  

a następnie kliknąć myszą w dowolnym miejscu obszaru rysunku (program przyjmuje 
współrzędne tak wybranego punktu, jako wartości początkowe do dalszych obliczeń). 
Pojawi się wówczas okno dialogowe Właściwości pojazdu z możliwością zmiany 
parametrów ruchu pojazdu: 

 

2. Wpisać w kolumnę Vp = 70 [km/h]; T = 1 [s] i zaznaczyć Ap = 0 [m/s2] oraz Ak = 0 [m/s2], 
jako wartości zadane (po wprowadzeniu cyfry nacisnąć każdorazowo [Enter]). Oznacza to, 
że samochód jechał z prędkością 70 [km/h] w czasie 1 [s] przed rozpoczęciem działań 
kierowcy: 

 

3. W nowej linii wprowadzić Vp = 70 [km/h], T = 0,8 [s] i zaznaczyć Ap = 0 [m/s2]. oraz 
Ak = 0 [m/s2]. jako wartości zadane. Oznacza to, że samochód jechał z prędkością 
70 [km/h] w czasie reakcji psychofizycznej kierowcy wynoszącej 0,8 [s]: 
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4. W nowej linii wprowadzić T = 0,35 [s], Ap = 0 [m/s2] i Ak = -5 [m/s2]. Oznacza to, że 
w czasie 0,35 [s] narastało opóźnienie do wartości 5 [m/s2]: 

 

 

5. W nowej linii wprowadzić S = 10 [m], Ap = -5 [m/s2] i At = -5 [m/s2]. Oznacza to, że 
samochód hamował z opóźnieniem 5 [m/s2] znacząc ślady blokowania i po 10 [m] 
nastąpiło potrącenie pieszego: 

 

6. W nowej linii wprowadzić Tp = 0 [s] i Sp = 0 [m]. Punkt o współrzędnych (0,0) oznacza 
miejsce kolizji: 

 

7. W tej samej linii wprowadzić Ap = -5 [m/s2] i Ak = -5 [m/s2] oraz Vk = 0 [m/s]. Oznacza to, 
że samochód hamował nadal z opóźnieniem 5 [m/s2] aż do zatrzymania: 



- 22 - 

 

8. Zaakceptować przebieg ruchu naciskając przycisk [OK] lub naciskając na 
klawiaturze [Enter] - wtedy pojawi się wykres przedstawionej analizy z kropkami 
w punktach charakterystycznych (wynikających ze zmiany poszczególnych wierszy 
tablicy). Dodatkową informacją, którą możemy umieścić na wykresie jest skala prędkości 
pozwalająca na odczytanie zmian tej wielkości w czasie. Wprowadzenie znaczników 
prędkości na wykres sprowadza się do zaznaczenia pola Znacznik prędkości 
znajdującego się na zakładce Wygląd okna dialogowego Właściwości pojazdu. 

9. Wstawić obiekt typu Pieszy poprzez uaktywnienie ikony z sylwetką człowieka, a następnie 
ustawić kursor w dowolnym punkcie obszaru roboczego i kliknąć lewym przyciskiem 
myszy. Klikniecie spowoduję przyjęcie wskazanego punktu, jako punktu początkowego do 
dalszej analizy. 

 
10. Przejść do zakładki Opis zaznaczyć odpowiednią opcję w polu Płeć, w polu Wiek wpisać 

odpowiednią wartość, rozwinąć listę Specjalne warunki ruchu: i zaznaczyć opcję Pijani. 
Zmiany zaakceptować przyciskiem OK, a następnie powrócić do zakładki Ruch. 

 
11. W zakładce Ruch rozwinąć listę w polu Opis ruchu i wybrać z listy bieg. W polu S wpisać 

wartość 4m (droga przebyta przez pieszego do miejsca potrącenia) i zatwierdzić 
wprowadzoną wartość klawiszem [Enter]. W nowym wierszu tabeli wpisać wartości Tp=0 
i Sp=0, zaakceptować każdą z wprowadzonych wartości klawiszem [Enter]. Po wpisaniu 
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powyższych wartości zaakceptować wprowadzony przebieg ruchu pieszego poprzez 
wciśniecie przycisku [OK].  

 
12. Uzyskany w opisany powyżej sposób wykres analizy czasowo-przestrzennej uzupełniono 

o opis każdego z charakterystycznych etapów ruchu, a odpowiadające tym etapom punkty 
na wykresie oznaczono odnośnikami. Poniżej wykresu zamieszczono szkic sytuacyjny 
obrazujący w sposób graficzny przebieg zdarzenia. Na szkicu zaznaczono 
charakterystyczne pozycje uczestników zdarzenia odpowiadające charakterystycznym 
punktom na wykresie analizy czasowo-przestrzennej. Poszczególne pozycje zaznaczone 
na szkicu oznaczono odnośnikami odpowiadającymi opisowi na wykresie. 
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13. Dostosować powiększenie rysunku korzystając z ikony lupy  
14. Na podstawie przeprowadzonej analizy czasowo-przestrzennej można stwierdzić, że 

kierujący samochodem Fiat prawidłowo (bezzwłocznie) zareagował na stan zagrożenia 
wywołany wbiegnięciem pieszego na jezdnię, bowiem podjął decyzję o hamowaniu gdy 
pieszy pokonał odcinek 0,3m od krawędzi jezdni, co oznacza, że od momentu wbiegnięcia 
pieszego na jezdnię upłynął czas 0,13s. Dalsza analiza przedmiotowego zdarzenia 
sprowadza się do wyznaczenia prędkości, z której możliwe było zatrzymanie pojazdu przed 
torem ruchu pieszego.  

3.1.1.2 Analiza możliwości uniknięcia wypadku 

1. Skopiować przebieg ruchu używając kolejno ikony kopiuj  i wklej .  
2. Wejść ponownie do tablicy obliczeniowej Przebieg ruchu (najeżdżając wskaźnikiem 

myszy na krzywą na rysunku i dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy).  
3. Usunąć pierwszy wiersz. Zmienić wartość odległości dla S = 10 [m] z zadanej na 

obliczaną. Zmianę odcinka drogi 10 m z zadanej na obliczaną dokonujemy dlatego, że w 
analizowanym teraz hipotetycznym przebiegu zdarzenia nie wiemy, czy droga hamowania 
wynosiła właśnie 10 m: 

 

4. Zaznaczyć pola Tp i Sp w pierwszym wierszu, jako zadane. Wtedy uzyskujemy przebieg 
zaczynający się w tym samym miejscu i czasie, co poprzedni: Wpisać w pozycji Razem 
pod S 32,26 [m] (dodatnia wartość Sp początkowego). Program wyliczy wówczas 
odpowiednią prędkość początkową całego ruchu (Vp w pierwszym wierszu) tak, aby 
wszystkie sekwencje ruchu zmieściły się w zadanej, łącznej drodze z zachowaniem 
zadanych parametrów. 

 

 

5. Obliczona wartość Vp = 49,5 [km/h] oznacza, że przy prędkości 49,5 [km/h] można było 
zatrzymać samochód przed torem ruchu pieszego.  

6. Zaakceptować przebieg ruchu naciskając przycisk [OK]. Uzyskamy przebieg, przy którym 
można było uniknąć wypadku przez zatrzymanie pojazdu. Porównanie odczytanej z tabeli 
prędkości, dla której możliwe było uniknięcie wypadku, z prędkością administracyjnie 
dozwoloną pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy kierujący przyczynił się do zaistnienia 
i/lub skutków zdarzenia. Dodatkowo wykres analizy czasowo-przestrzennej można 
uzupełnić o przebieg zatrzymania pojazdu z prędkości administracyjnie dozwolonej (w tym 
przypadku 60 km/h), co pozwoli na odczytanie prędkości uderzenia w pieszego przy tak 
założonej prędkości początkowej. Różnica prędkości zderzeniowych dla przebiegu 
rzeczywistego (na podstawie śladów) i hipotetycznego (z prędkości dopuszczalnej) może 
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posłużyć do oceny skutków zaistniałego wypadku. W opisanym przykładzie różnica ta 
wynosi 17,3 km/h (56,3 – 39,0).  

 

3.2 Przykład obliczeń wstecz 
Możliwe jest także dokonywanie obliczeń „wstecz” (do tyłu). Obliczenia te polegają na 
rozpoczynaniu obliczeń od położenia powypadkowego pojazdu> metodę tę wykorzystujemy 
najczęściej do wyznaczania prędkości początkowej.  

3.2.1 Przykład: 
Na suchej jezdni asfaltowej pozostał ślad hamowania długości 20 [m], ciągnący się do kół osi 
przedniej samochodu. Pieszy został potrącony na 5 [m] przed końcem znaczenia śladów.  

3.2.1.1 Sposób postępowania: 
1. Wstawić poruszający się pojazd poprzez uaktywnienie ikony z symbolem samochodu , 

a następnie kliknąć myszą w dowolnym miejscu obszaru rysunku. Pojawi się wówczas okno 
dialogowe Właściwości pojazdu z możliwością zmiany parametrów przebiegu ruchu 
pojazdu.  

2. Wpisać Vp = 0 [m/s], S = -5 [m], Ap = -7 [m/s2], Ak = -7 [m/s2], co oznacza, że na odcinku 
5 [m] (po potrąceniu pieszego) samochód hamował z opóźnieniem 7 [m/s2] (Uwaga! 
w przypadku obliczania “do tyłu”, w tablicy wpisujemy drogę i opóźnienie ze znakiem 
minus). Oznacza to, że bezpośrednio po potrąceniu pieszego samochód jechał 
z prędkością około 30 [km/h].  

3. W nowej linii wpisać Tp = 0 [s] i Sp = 0 [m]. Punkt o współrzędnych (0,0) oznacza miejsce 
kolizji.  

4. W tej samej linii wprowadzić S = -15 [m], Ap = -7 [m/s2], Ak = -7 [m/s2]. Oznacza to, że na 
pozostałym odcinku 15 [m] samochód nadal hamował z opóźnieniem 7 [m/s2].  

5. W nowej linii wpisać T = -0,35 [s]. Ap = -7 [m/s2]. Ak = 0 [m/s2]. Oznacza to, że w czasie 
narastania opóźnienia (przyjęto 0,35 [s]) opóźnienie zmieniało się od zera do 7 [m/s2]. 
Rozpoczynając hamowanie samochód jechał z prędkością około 65 [km/h].  

6. W nowej linii wpisać T = -0,8 [m/s2]. Ap = 0 [m/s2]. Ak = 0 [m/s2] co oznacza, że czas reakcji 
psychofizycznej kierowcy przyjęto na 0,8 [s].  

7. Zaakceptować przebieg ruchu naciskając przycisk [OK] lub naciskając na 
klawiaturze [Enter].  

8. Z przebiegu wykresu można odczytać, że kierowca podjął decyzję o hamowaniu będąc 
około 36 [m] przed miejscem zderzenia i było to około 2,3 [s] przed potrąceniem. 
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3.3 Przykład rzutowania drogi 
Program umożliwia również analizę zmian położenia obiektu na kierunku równoległym lub 
prostopadłym w stosunku do wybranej pozycji (zazwyczaj pozycji początkowej). Ruch obiektu 
może składać się z odcinków pokonywanych po prostej lub po łuku o zadanym promieniu, 
w prawo lub w lewo. Jest to narzędzie szczególnie przydatne w przypadku analizy zajechania 
drogi w trakcie skrętu (np. w lewo w przecznicę) lub tzw. manewru „S”. Musimy znać 
prawdopodobny tor ruchu pojazdu skręcającego oraz sposób jazdy (zmianę jego prędkości).  

3.3.1 Przykład: 
Rowerzysta jadący z prędkością 10 [km/h] jechał wzdłuż prawej krawędzi jezdni przez pewien 
czas. Chcąc skręcić w przecznicę w lewo poruszał się po łuku o promieniu 7 [m] i został 
potrącony, gdy przemieścił się bocznie o 3 [m]. Samochód biorący udział w wypadku jechał 
z prędkością 70 [km/h]. 

3.3.1.1 Sposób postępowania: 
1. Wstawić poruszający się pojazd poprzez uaktywnienie ikony z symbolem samochodu , 

a następnie kliknąć myszą w dowolnym miejscu obszaru Wykres. Pojawi się wówczas okno 
dialogowe Właściwości pojazdu z możliwością zmiany parametrów ruchu pojazdu. Wpisać 
w kolumnę Vp = 10 [km/h], w kolumnie R w miejscu napisu „prosta” wpisać 7 [m]. Następnie 
dwa razy podwójnie kliknąć na nagłówku kolumny S, doprowadzając do zmiany jej nazwy 
na Sy (poprzez Sx). Wpisać w kolumnie Sy = 3 [m]. Oznacza to, że rower jadący z 
prędkością10 [km/h] porusza się po łuku o promieniu 7 [m], aż przemieści się poprzecznie 
o 3 [m] w bok. Czas przemieszczenia możemy odczytać z tablicy (wynosi on 2,43 [s]). 

2. Powtórnie dwa razy podwójnie kliknąć na nagłówku kolumny Sy aby doprowadzić do 
pojawienia się obliczeń dla pierwotnego kierunku drogi Sx.  

3. W nowej linii wpisać Tp = 0 [s] i Sp = 0 [m]. Punkt o współrzędnych (0,0) oznacza miejsce 
kolizji.  

4. Zaakceptować przebieg ruchu naciskając przycisk [OK] lub naciskając na 
klawiaturze [Enter].  

5. Wprowadzić nowy pojazd (jak w pkt. 1) i wpisać Vp = 70 [km/h] oraz T = 3 [s]. Oznacza to, 
że samochód jechał z prędkością 70 [km/h] przez czas dłuższy niż manewr skrętu 
rowerzysty 3 [s].  

6. W nowej linii wpisać Tp = 0 [s] i Sp = 0 [m].  
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7. Zaakceptować przebieg ruchu naciskając przycisk [OK] lub naciskając na 
klawiaturze [Enter]. 

8. Dostosować powiększenie rysunku korzystając z ikony lupy .  

9. Uaktywnić Znacznik wartości klikając ikonę  i kliknąć nim na wykresie. Podwójnie kliknąć 
lewym przyciskiem myszy w miejscu znacznika i zaznaczyć opcję Czas. Trzymając za 
koniec znacznika lewym przyciskiem myszy najechać nim na prostą wykresu ruchu 
samochodu tak, aby pozioma linia znacznika przechodziła przez początek wykresu ruchu 
roweru. Odczytać odległość (-47,25 [m]) i czas (-2,43 [s]). Jest to położenie samochodu 
w czaso-przestrzeni w chwili rozpoczynania skrętu przez rowerzystę.  

10. Wprowadzić nowy pojazd (jak w pkt. 1) i wpisać Vp = 70 [km/h], T = 0,8 [s], Ap = 0 [m/s2], 
Ak = 0 [m/s2], co oznacza, że samochód mógł jechać z prędkością 70 [km/h] w czasie 
reakcji psychofizycznej kierowcy (przyjętej na 0,8 [s]).  

11. W nowej linii wstawić T = 0,4 [s], Ap = 0 [m/s2], Ak = -7 [m/s2]. Oznacza to, że w czasie 
narastania opóźnienia przez 0,3 [s], opóźnienie samochodu mogło wzrosnąć do 7 [m/s2].) 

12. W nowej linii wstawić Ap = -7 [m/s2], Ak = -7 [m/s2], Vk = 0 [m/s] i zaakceptować 
przyciskając [OK]. Samochód hamował do zatrzymania z opóźnieniem 7 [m/s2].  

13. Za pomocą myszy naprowadzić lewą kropkę otrzymanego wykresu w położenie Znacznika 
wartości. Z wykresu widać, że gdyby kierowca samochodu podjął decyzję o intensywnym 
hamowaniu w chwili rozpoczęcia skrętu rowerzysty, to zatrzymałby swój pojazd na około 
1 [m] przed miejscem zderzenia i jednocześnie opóźniłby dojazd (do miejsca zatrzymania) 
o około 1,3 [s] w stosunku do czasu i miejsca zderzenia.  
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Legenda:

1   - Położenie uczestników w chwili rozpoczęcia skrętu przez rowerzystę.
2   - Możliwe zatrzymanie pojazdu gdyby kierujący podjął decyzję o hamowaniu
       w chwili rozpoczęcia skrętu przez rowerzystę. 
3   - Ustawienie kolizyjne pojazdów.
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3.4 Raport z obliczeń 
Program umożliwia automatyczne wygenerowanie raportu z przeprowadzonych obliczeń. 
Generowaniu raportów służy Kreator Raportów uruchamiany poprzez uaktywnienie ikony 

Raport  lub wywołanie polecenia Raport z menu Narzędzia. 
Raport może być: 

 wydrukowany wprost,  

 zapisany w pliku w postaci niesformatowanego tekstu, 

 skopiowany do Schowka (można bezpośrednio wkleić do innego programu np. do 
edytora tekstu Microsoft Word ) 

Aby uzupełnić opisowe wartości trafiające do raportu, nie mające bezpośredniego wpływu na 
przebieg obliczeń, można uaktywnić dialog Właściwości dokumentu (np. klikając prawym 
przyciskiem myszy w obszarze wykresu lub wybierając polecenie Właściwości z menu 
Edycja), następnie wybrać stronę Sumarycznie. Można wpisać tam w odpowiednich rubrykach 
Zleceniodawcę i Sygnaturę akt. Dane te zostaną automatycznie wprowadzone do raportu.  
Istnieje również możliwość poprzez uaktywnienie dialogu Właściwości pojazdu lub 
Właściwości pieszego wpisania w pozycji Opis, czego dany przebieg ruchu dotyczy oraz 
krótkiego scharakteryzowania poszczególnych etapów ruchu. Dane tam wpisane 
automatycznie zostaną wprowadzone do raportu.  
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4 POLECENIA MENU 

4.1 Polecenia menu Plik 
Menu Plik oferuje następujące polecenia związane z zarządzaniem plikami i wydrukiem.  
Nowy Tworzy nowy dokument.  

Otwórz Otwiera istniejący dokument.  

Zamknij Zamyka otwarty dokument.  

Zapisz Zapisuje otwarty dokument pod starą nazwą.  

Zapisz jako Zapisuje otwarty dokument pod nową nazwą.  

Importuj Wstawia zawartość wybranego, obcego pliku do dokumentu.  

Eksportuj Zapisuje część lub cały dokument w wybranym formacie 

graficznym.  

Parametry globalne Edytuje ustawienia parametrów globalnych (okno Szkic) 

Drukuj Drukuje aktywny dokument.  

Podgląd wydruku Pokazuje na ekranie jak będzie wyglądał wydrukowany dokument.  

Ustawienia wydruku Zmienia drukarkę i parametry wydruku.  

Ustawienia strony Ustawia parametry drukowanych stron.  

Wyślij do Wysyła dokument za pomocą poczty elektronicznej.  

Poprzedni plik Otwiera poprzednio używany plik.  

Zakończ Kończy pracę z aplikacją.  

4.1.1 Polecenie Nowy  

Użyj tego polecenia, aby stworzyć nowy dokument programu.  
Możesz otworzyć istniejący dokument używając Polecenia Otwórz.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  
Klawiatura: Ctrl+N 

4.1.2 Polecenie Otwórz 

Użyj tego polecenia aby otworzyć istniejący już dokument w nowym oknie. Po wybraniu tego 
polecenia pojawia się standardowy dialog Windows, w którym domyślnie wyświetlone zostaną 
pliki programu TITAN 2.0 o rozszerzeniu (*.ttn2) oraz pliki programu PLAN w wersji 4.0 (*.pln).  
Użytkownik za pomocą rozwijanej listy znajdującej się w prawym dolnym narożniku okna 
dialogowego może zawęzić listę wyświetlanych plików do jednego z wymienionych wyżej 
formatów lub też rozszerzyć ją poprzez wybranie opcji Wszystkie pliki (*.*). Wybranie tej opcji 
z listy spowoduje wyświetlenie w oknie dialogowym wszystkich rodzajów plików(o dowolnym 
rozszerzeniu) dostępnych w zasobach komputera.  
Użytkownik programu może otworzyć jednocześnie kilka dokumentów w tej samej operacji 
Otwórz. Pomiędzy otwartymi dokumentami można przechodzić, przełączać wyświetlanie 
kolejnych dokumentów, używając polecenia menu Okno. 
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4.1.2.1 Otwieranie dokumentów programu V-SIM 4.0 i PLAN 4.0 

W obszarze roboczym Szkic można otwierać (wczytywać) pliki projektów opracowanych 
w programie PLAN lub V-SIM w wersji 4.0. W przypadku plików programu PLAN, jak to zostało 
zasygnalizowane powyżej (domyślne wyświetlanie plików z rozszerzeniem*.pln) otwarcie pliku 
szkicu utworzonego w programie PLAN odbywa się automatycznie bez konieczności 
wprowadzania jakichkolwiek zmian w ustawieniach.  
Otwieranie plików programu V-SIM 4.0 
Aby otworzyć plik zawierający topografię miejsca zdarzenia opracowaną w programie V-SIM 
ver. 4.0 należy wykonać następującą sekwencję czynności: 
 
 W programie V-SIM 

 Usunąć z pliku wszystkie obiekty związane z symulacją ruchu i zderzeń: typu Pojazd 
mechaniczny (model dynamiczny), typu Obiekt kinematyczny oraz typu Ściana, Słup. 

 Zapisać plik pod nową nazwą i zamknąć projekt. 
 
 W programie TITAN 2.0. 

 Z menu głównego(lub ikony) wybieramy polecenie Plik\Otwórz. 

 Po otwarciu okna systemowego Otwórz, pokazującego dostępne zasoby komputera, 
w prawym dolnym narożniku znajduje się rozwijana lista zarządzająca rodzajem plików 
wyświetlanych w oknie Otwórz, z której wybieramy opcję Pokaż wszystkie (*.*). 

 Wskazujemy lokalizację pliku (*.vehsim), który chcemy otworzyć i zatwierdzamy 
przyciskiem Otwórz znajdującym się w oknie dialogowym. 

 Po wykonaniu tej czynności plik powinien zostać wczytany w obszarze roboczym Szkic, 
programu TITAN. 

UWAGA! Jeżeli przy próbie otwarcia pliku wyświetlone zostanie okno komunikatu o treści 
Niespodziewany format pliku oznacza to najprawdopodobniej, że w pliku znajdują się 

obiekty nie obsługiwane przez program TITAN (Pojazd mechaniczny, Obiekt kinematyczny, 
Ściana itd.) lub plik nie pochodzi z programu V-SIM w wersji 4.0. 
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Skróty: 

Listwa narzędzi:  
Klawiatura: Ctrl+O 

4.1.3 Polecenie Zamknij 

Użyj tego polecenia aby zamknąć wszystkie okna zawierające aktywny dokument. Program 
zaproponuje, abyś zapisał zmiany w twoim dokumencie, zanim go zamkniesz. Jeżeli 
zamkniesz dokument bez zapisania, stracisz wszystkie zmiany, wprowadzone od czasu, gdy 
ostatnio go zapisałeś. Przed zamknięciem nienazwanego dokumentu program wyświetla 
standardowy dialog Windows pozwalający nadać nazwę i ustalić położenie zapisywanego 
pliku.  
Możesz także zamknąć dokument używając ikony Zamknij w oknie dokumentu, jak pokazano 
poniżej: 

 

4.1.4 Polecenie Zapisz  

Użyj tego polecenia, aby zapisać aktywny dokument pod jego aktualną nazwą i katalogiem. 
Kiedy zapisujesz dokument pierwszy raz, program wyświetla standardowy dialog Windows 
pozwalający nadać nazwę i ustalić położenie zapisywanego pliku. Jeżeli zamierzasz zmienić 
nazwę lub katalog istniejącego dokumentu, przed zapisaniem go wybierz Polecenie Zapisz 
jako.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  
Klawiatura: Ctrl+S 

4.1.5 Polecenie Zapisz jako 

Użyj tego polecenia aby nazwać i zapisać aktywny dokument. Po wybraniu tego polecenia 
pojawia się standardowy dialog Windows Zapisz plik pozwalający nadać nazwę i określić 
położenie zapisywanego pliku w systemie plików.  
Aby zapisać dokument pod swoją istniejącą nazwą i katalogiem wybierz Polecenie Zapisz.  

4.1.6 Polecenie Importuj 

Polecenie to umożliwia wstawienie do aktywnego dokumentu zawartości plików graficznych i 
tekstowych utworzonych przez inne aplikacje. Po wybraniu tego polecenia pojawia się 
standardowy dialog Windows Otwórz plik pozwalający wybrać importowany plik w systemie 
plików. Program potrafi zaimportować pliki następujących typów: 
Typ pliku Typowe rozszerzenie  

nazwy pliku 

Obiekt w  

dokumencie 

Pomiary terenowe (eSurv) .eSurv  

Chmury punktów 3D .COPSXML, .XYZ  

Siatki 3D .WRL, .OBJ  

Metaplik Windows . WMF Metaplik 

Rozszerzony metaplik Windows . EMF Metaplik 

Pliki tekstowe .TXT, .ASC Tekst 
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Plik wymiany AutoCAD  .DXF,  Wektorowy 

Bitmapy Windows (BMP) .BMP, .DIB, .RLE Obraz rastrowy 

Pliki rastrowe (kompresja st) .JPG, .JPEG, .JPE, . JFIF Obraz rastrowy 

Pliki rastrowe (kompresja bs) .GIF Obraz rastrowy 

Pliki Tagged Image .TIF, .TIFF Obraz rastrowy 

Pliki rastrowe (kompresja bs) .PNG Obraz rastrowy 

Ikony systemu Windows .ICO Obraz rastrowy 

Dowolny, zarejestrowany 

w systemie OLE typ pliku.  

Zarejestrowane rozszerzenie Obiekt OLE 

Obiekt pochodzący z innej aplikacji można osadzić w dokumencie wykorzystując mechanizm 
OLE w alternatywny sposób. Należy wówczas wybrać polecenie Obcy obiekt z menu Wstaw. 

4.1.7 Polecenie Eksportuj 

Polecenie to umożliwia zapisanie zaznaczonych obiektów lub całego, aktywnego dokumentu 
do pliku graficznego w formacie zrozumiałym przez inne aplikacje. Po wybraniu tego polecenia 
pojawia się standardowy dialog Windows Zapisz plik pozwalający wybrać typ, nadać nazwę 
i określić położenie eksportowanego pliku w systemie plików. Program potrafi eksportować pliki 
graficzne następujących typów: 
Typ pliku Rozszerzenie nazwy pliku 

Metaplik Windows (typ domyślny) . WMF 

Rozszerzony metaplik Windows . EMF 

4.1.8 Polecenie Parametry globalne (okno Szkic)  

Parametry globalne określają ogólne własności otoczenia i dostępne są wyłącznie w oknie 
Szkic. Parametry te obowiązują na całym obszarze szkicu, za wyjątkiem miejsc, w których 
umieszczone zostały elementy (obszar nachylony, obszar innej nawierzchni), które zmieniają 
lokalnie wybrane parametry.  
Aby przeglądnąć/zmienić parametry globalne należy wybrać polecenie Parametry globalne 

z menu Plik. Identyczną funkcję spełnia również ikona  znajdująca się na podstawowej belce 
narzędziowej.  
Po jego wybraniu pojawia się dialog, na którego kolejnych zakładkach można zmienić 
odpowiednio: nachylenie, stan i rodzaj nawierzchni, stan atmosfery (pora doby dzień/noc, 
warunki atmosferyczne ze względu na ograniczenie widzialności – opady atmosferyczne, 
mgła), wiatr boczny, poziom wód gruntowych, zakres widzialności i kolor wyświetlanego tła w 
widoku 3D. 

 



- 34 - 

Zakładka Nachylenie umożliwia zdefiniowanie nachylania całej powierzchni środowiska 
roboczego względem poziomu. Kierunek spadku (nachylenia) określony jest w programie za 
pomącą kąta jaki tworzy linia spadku z dodatnim zwrotem osi X globalnego układu odniesienia.  
Zakładka Nawierzchnia za pomocą której użytkownik ma możliwość wyboru stanu i rodzaju 
nawierzchni (np. suchy asfalt). Uwaga w programie TITAN zmiana stanu i rodzaju nawierzchni 
wpływa jedynie na zmianę koloru wyświetlania danego obszaru o wybranym stanie i rodzaju 
nawierzchni.  
Poprzez zakładkę Atmosfera, globalnych parametrów środowiska, można zdefiniować porę 
doby oraz występowanie różnorodnych zjawisk atmosferycznych w postaci opadów czy 
zamglenia, które wpływają w analizowanej sytuacji na zakres widzialności. Zakres ten jest 
określony widzialnością podawaną w metrach. W chwili przełączenia się do trybu widoku 3D 
zadeklarowany zakres widzialności jest wizualizowany dla wybranego ustawienia obserwatora 
(kamery). Kolor nieba (tła) decyduje o wypełnieniu okna wizualizacji 3D w miejscach, gdzie nie 
jest wyświetlany żaden obiekt. W większości przypadków, dla wizualizacji w trybie 
wypełnionych wielokątów jest to obszar powyżej terenu „niebo”. 

 
 
Ustawienie poziomu wody odbywa się poprzez zakładkę Woda, globalnych parametrów 
środowiska. Zakładka umożliwia zdefiniowanie poziomu lustra wody w stosunku do układu 
odniesienia. W chwili przełączenia się do trybu widoku 3D zadeklarowany poziom wody jest 
wizualizowany dla wybranego ustawienia obserwatora (kamery). W zależności od tego czy 
zdefiniowano poziom lustra wody poniżej czy powyżej poziomu odniesienia, będzie 
wizualizowana sytuacja wypełnienia się wodą wszystkich obniżeń terenu, naturalnych lub 
sztucznych, do zadeklarowanego poziomu, a w przypadku przyjęcia poziomu lustra wody 
powyżej poziomu odniesienia będzie wizualizowana „sytuacja powodziowa”. 

 
 

Kolor innych elementów widocznych w oknie podglądu 3D, w tym terenu odpowiadającego 
parametrom globalnym, modyfikuje się w miejscu edycji ich parametrów podczas projektowania 
środowiska graficznego, przy ustawianiu parametrów widoczności. 
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Standardowo, jako parametry globalne, przyjmowana jest pozioma płaszczyzna pokryta 
suchym asfaltem z zakresem widoczności 1000 m oraz brak wiatru i poziomu wody. Parametry 
globalne mogą być modyfikowane na dowolnym etapie opracowania projektu. 

UWAGA! W programie TITAN 2.0 ustawienia stanu i rodzaju nawierzchni w opcjach 
parametrów globalnych wpływają wyłącznie na kolor wyświetlania terenu w trybie 

widoku 3D. Nie wpływają one w żaden sposób na wartości przyspieszeń (via wsp. 
przyczepności) wprowadzanych w Tabeli sekwencji ruchu analizy czasowo–przestrzennej 
dostępnej z poziomu okna Wykres. 

4.1.9 Polecenie Drukuj 

Użyj tego polecenia, aby wydrukować aktywny dokument. Po wybraniu tego polecenia pojawia 
się dialog Wydruk, w którym można ustalić docelową drukarkę oraz inne parametry 
drukowania.  

Skróty: 

Listwa narzędzi  (wydruk bezpośredni, uwzględniający aktualne ustawienia, bez pytania o parametry) 

Klawiatura: CTRL+P 

DIALOG WYDRUK 

 

Dialog ten, w zależności od tego, które z okien było aktywne w chwili wywołania 
polecenia(Wykres, Szkic), pozwala zarządzać ustawieniami wydruku dla wykresu analizy 
czasowo-przestrzennej lub szkicu Okno dialogowe zawiera następujące pola i ustawienia: 

Drukarka 

Pole Nazwa: zawiera listę dostępnych (zainstalowanych w systemie) drukarek, które 
użytkownik może wskazać jako urządzenie drukujące. Na liście dostępnych urządzeń 
drukujących znajdują się również drukarki wirtualne, realizujące wydruk do pliku np. drukarka 
Microsoft Print To PDF. Dla fizycznych urządzeń drukujących zainstalowanych w systemie 
operacyjnym użytkownik ma możliwość wyboru opcji Wydruk do pliku wówczas wydruk 
zapisywany jest do pliku o rozszerzeniu prn.  
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Obok listy drukarek znajduje się przycisk Właściwości wywołujący standardowy dialog 
Windows obsługujący ustawienia udostępnione poprzez sterownik drukarki w tym ustawienia 
zaawansowane. 

 
Pole Stan: zawiera informację o stanie gotowości urządzenia (np. Gotowe). Pole Typ:  zawiera 
informację o typie urządzenia drukującego (np. Microsoft Print To PDF). Pole Połączenie 
zawiera informacje o sposobie podłączenia urządzenia do systemu (typ portu ). 
Zakres drukowania 

Wszystkie obiekty 
Po wybraniu tej opcji (domyślnej) drukowane są wszystkie obiekty. Program automatycznie 
kalkuluje obszar zajęty przez wszystkie wprowadzone przez użytkownika obiekty z 
uwzględnieniem dodatkowego marginesu.  
Aktualnie widoczny 
Po wybrani tej opcji program drukuje tylko aktualnie widoczny w oknie edycji obszar 
wykresu/szkicu. Tryb ten pozwala użytkownikowi wybrać jedynie fragment tworzonego szkicu 
lub wykresu, który ma zostać wydrukowany. Aby z niego skorzystać należy przed wydrukiem 
tak dobrać powiększenie oraz przesunąć obszar widoczny aby w obszarze edycyjnym 
programu znalazł się jedynie fragment, który ma być wydrukowany.  
Skala 

Ustalona 
Po wybraniu tej opcji (domyślnym dla obszaru Szkic) skala wydruku zadawana jest przez 
użytkownika i na jej podstawie oraz omówionego wcześniej zakresu wydruku program wylicza 
ilość stron tak, aby zmieścić cały wydruk. Użytkownik ma możliwość wyboru skali dostępnych 
na liście (1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000) lub wprowadzenia własnej.  
Zmieść w: 
Po wybraniu tej opcji, to użytkownik zadaje ilość stron, na których ma zmieścić się wydruk, a 
program na tej podstawie wylicza odpowiednią skalę wydruku. Jest to opcja domyśla przy 
wydruku z obszaru Wykresu, wartością domyślną jest wydruk na jednej stronie. 
Zakres drukowanych stron 

Wszystkie 
Po wybraniu tej opcji drukowane są wszystkie strony, które zawiera projekt. W zależności od 
tego czy polecenie Drukuj zostało wywołane w obszarze Wykresu czy Szkicu liczb stron 
przeznaczonych do wydruku może być różna (różne dokumenty). 
Wybrane 
Po wybrani tej opcji, użytkownik może wybrać strony do wydruku. Można wybrać pojedynczą 
stronę lub określić ich zakres. 
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Kopie 

Ilość kopii 
Opcja zawiera pole, w którym użytkownik może określić liczbę kopii wydruku.  
Uporządkuj 
Polecenia zarządza kolejnością wydruku poszczególnych kopii dokumentu.  

Polecenie Podgląd wydruku 

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić aktywny dokument w postaci, jaką przyjmie na wydruku. 
Gdy wybierzesz to polecenie, główne okno zostanie zastąpione oknem podglądu wydruku, 
w którym zostanie wyświetlona jedna lub dwie strony wydruku. Polecenia w niej zgromadzone 
umożliwiają nawigację po drukowanych stronach a także rozpoczęcie wydruku.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Listwa narzędzi Podglądu wydruku oferuje możliwości oglądania jednej lub dwóch stron na 
raz, posuwania się do przodu lub w tył dokumentu, powiększania bądź pomniejszania oraz 
rozpoczęcia drukowania.  

 

Wydrukuj 
Rozpoczyna drukowanie dokumentu. Działanie tego polecenia jest analogiczne jak polecenia 
Drukuj z menu Plik.  

Następna strona 
Pokazuje następną stronę drukowanego dokumentu.  
Polecenie nie jest dostępne, jeżeli aktualnie pokazywana jest ostatnia strona wydruku.  

Poprzednia strona 
Pokazuje poprzednią stronę drukowanego dokumentu.  
Polecenie nie jest dostępne, jeżeli aktualnie pokazywana jest pierwsza strona wydruku.  
Jedna / Dwie 
Przełącza pomiędzy wyświetlaniem jednej lub dwóch stron wydruku jednocześnie.  
Po powiększeniu wyglądu wydruku możliwy jest jedynie podgląd jednej strony.  
Powiększ 
Powiększa (przybliża) wygląd podglądu wydruku. Istnieją trzy skale powiększenia.  
Ten sam efekt można uzyskać przez klikanie myszą w obrębie podglądanego dokumentu.  
Pomniejsz 
Pomniejsza (oddala) wygląd podglądu wydruku. Istnieją trzy skale powiększenia.  
Ten sam efekt można uzyskać przez klikanie myszą w obrębie podglądanego dokumentu.  
Zamknij 
Wyłącza tryb podglądu wydruku i przechodzi z powrotem do edycji aktywnego dokumentu.  

4.1.10 Polecenie Ustawienia wydruku … 

Użyj tego polecenia, aby wybrać drukarkę lokalną lub sieciową, jej podłączenie i parametry 
drukowania. Polecenie to wyświetla standardowy dialog, który umożliwia wybór następujących 
opcji: 
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Drukarka 

Poszczególne opcje odstępne w polu Drukarka zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.1.9. 
Jedyna różnica w przypadku tego pola, polega na tym, iż nie zawiera ono opcji Wydruk do 
pliku.  
 

Papier 

Rozmiar: 
Pole to zawiera rozwijaną listę dostępnych formatów wydruku dla wybranego urządzenia 
drukującego. Niezależnie od tego czy użytkownik wybrał urządzenie fizyczne czy drukarkę 
wirtualną w sterowniku urządzenia zapisane są informacje o dostępnych formatach wydruku, z 
których można skorzystać.  
Źródło: 
Pole to zawiera rozwijaną listę dostępnych źródeł papieru. W przypadku wyboru drukarki 
wirtualnej opcja ta jest niedostępna gdyż w takim przypadku wydruk odbywa się do pliku o 
określonym formacie. Dla urządzenia fizycznego, na którym chcemy zrealizować wydruk w polu 
tym jest umieszczona lista dostępnych źródeł papieru(zasobników, podajników), w które jest 
wyposażone dane urządzenie drukujące.  
Orientacja 

Pole to zawiera opcje wyboru orientacji strony. Użytkownik może wybrać czy wydruk będzie 
realizowany na stronie w układzie pionowym(Portret) czy poziomym (Pejzaż). 

Zakres drukowania 

Poszczególne opcje odstępne w polu Zakres drukowania zostały szczegółowo opisane w pkt. 
4.1.9. niniejszej instrukcji. 

Skala 

Poszczególne opcje odstępne w polu Skala zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.1.9. 

4.1.11 Polecenie Ustawienia strony… 

Polecenie to pozwala zmienić ustawienie i rozmiar papieru a także marginesy wydruku. Po jego 
wybraniu otwiera się standardowy dialog Windows Ustawienia strony. Pola Papier i Orientacja 
zostały opisane w poprzednim punkcie. Pole Marginesy zawiera opcje ustawień 
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poszczególnych marginesów dla wybranego rozmiaru strony. Standardowe ustawienia 
marginesów to (Lewy: 20, Prawy: 10, Górny: 20, Dolny: 20). 

 

4.1.12 Polecenie Wyślij do 

Polecenie to służy do bezpośredniego wysłania otwartego dokumentu za pomocą poczty 
elektronicznej. Dalsze działanie po wywołaniu tego polecenia zależy od zainstalowanego 
systemu poczty elektronicznej.  
Jeżeli nie jest zainstalowany żaden system poczty elektronicznej, polecenie to nie jest aktywne.  

4.1.13 Polecenie Poprzedni plik 

W polu przechowywany jest link do ostatnio używanego pliku (projektu). Wywołanie polecenia 
poprzez wybór z menu, otwiera ostatnio używany plik (projekt). 

4.1.14 Polecenie Zakończ 

Użyj tego polecenia, aby zakończyć działanie programu. Możesz także użyć polecenia Zamknij 
z menu kontrolnego aplikacji. Program zaproponuje ci zapisanie dokumentów z nie zapisanymi 
zmianami. 

Skróty: 
Mysz: Kliknij na ikonie zamykania okna aplikacji: 

    
Klawiatura: Alt+F4 
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4.2 Polecenia menu Edycja 
Menu Edycja zawiera polecenia związane z manipulowaniem obiektami w dokumencie a także 
współpracą ze schowkiem Windows. Oferuje ono następujące polecenia: 

Cofnij Anuluje ostatnią operację edycji. 

Przywróć Przywraca ostatnio cofniętą operację edycji. 

Wytnij Usuwa zaznaczony fragment z dokumentu i wstawia go do 

schowka. 

Kopiuj Kopiuje zaznaczony fragment z dokumentu do schowka. 

Wklej Wstawia zaznaczony fragment z schowka do dokumentu. 

Usuń Usuwa aktualnie zaznaczone obiekty. 

Zaznacz wszystko Zaznacza wszystkie obiekty. 

Odwróć zaznaczenie Odwraca zaznaczanie obiektów w wybranej warstwie. 

Następny Zaznacza następny w kolejności obiekt. 

Poprzedni Zaznacza poprzedni w kolejności obiekt. 

Właściwości Edytuje właściwości aktualnie zaznaczonego obiektu. 

Powiązania Pokazuje i edytuje powiązania do osadzonych obiektów. 

4.2.1 Polecenie Cofnij 

Polecenie to umożliwia odwrócenie (anulowanie skutków działania) ostatniej operacji edycji 
dokumentu. Po prawej stronie nazwy polecenia w menu pojawia się nazwa operacji, której 
działanie ma być anulowane. Aby z powrotem przywrócić anulowaną w ten sposób operację 
wybierz polecenie Przywróć.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli cofnięcie ostatniej operacji nie jest możliwe albo od 
otwarcia dokumentu nie wykonano jeszcze żadnej operacji edycyjnej.  
Skróty: 

Pasek narzędzi:   

Klikając symbol strzałki znajdujący się po prawej strony ikony tego polecenia można rozwinąć menu 
kontekstowe zawierające listę do 16 ostatnio wykonanych operacji edycyjnych. Wybranie którejkolwiek z tych 
operacji powoduje cofnięcie tej operacji, a także wszystkich wykonanych później 

Klawiatura: Ctrl+Z 

4.2.2 Polecenie Przywróć 

Polecenie to umożliwia przywrócenie (powtórne wykonanie) operacji ostatnio cofniętej za 
pomocą polecenia Cofnij.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie cofnięto wcześniej żadnej operacji lub po cofnięciu 
wykonano nową operację edycyjną.  
Skróty: 

Pasek narzędzi:   

Klikając symbol strzałki znajdujący się po prawej strony ikony tego polecenia można rozwinąć menu 
kontekstowe zawierające listę do 16 ostatnio wykonanych operacji edycyjnych. Wybranie którejkolwiek z tych 
operacji powoduje cofnięcie tej operacji, a także wszystkich wykonanych później 

Klawiatura: Ctrl+Y 
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4.2.3 Polecenie Wytnij 

Użyj tego plecenia, aby usunąć aktualnie zaznaczone obiekty i umieścić je w schowku. 
Polecenie to jest niedostępne, jeżeli nie są aktualnie zaznaczone żadne obiekty. Dane 
skopiowanie do schowka zastępują zawartość uprzednio tam przechowywaną.  
Skróty: 

Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+X 

4.2.4 Polecenie Kopiuj 

Użyj tego polecenia, aby umieścić w schowku kopię aktualnie zaznaczonych obiektów. 
Polecenie to jest niedostępne, jeżeli nie są aktualnie zaznaczone żadne obiekty. Dane 
skopiowane do schowka zastępują zawartość uprzednio tam przechowywaną.  
Skróty: 

Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+C 

4.2.5 Polecenie Wklej 

Użyj tego plecenia, aby wstawić zawartość schowka do dokumentu.  
Polecenie to jest niedostępne, jeżeli w schowku nie znajdują się żadne obiekty ...  

Skróty: 

Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+V 

4.2.6 Polecenie Usuń  
Polecenie to usuwa aktualnie zaznaczone obiekty z dokumentu.  
Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt.  
Skróty: 

Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Del 

4.2.7 Polecenie Zaznacz wszystko 

Zaznacza wszystkie obiekty dokumentu.  
Znaczek potwierdzenia pojawia się przy tym poleceniu, jeżeli aktualnie zaznaczone są 
wszystkie obiekty. Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli aktywna warstwa nie zawiera żadnych 
obiektów, lub zaznaczone są wszystkie obiekty.  
Skróty: 

Klawiatura: Ctrl+A 

4.2.8 Polecenie Odwróć zaznaczenie 

Polecenie odznacza obiekty aktualnie zaznaczone a zaznacza te obiekty, która znajdują się w 
aktywnej warstwie i nie były do chwili wywołania polecenia zaznaczone. 

4.2.9 Polecenie Następny 

Zaznacza następny w kolejności wyświetlania obiekt.  
Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt.  
Skróty: 

Klawiatura: Tab 
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4.2.10 Polecenie Poprzedni 

Zaznacza poprzedni w kolejności wyświetlania obiekt.  
Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt.  
Skróty: 

Klawiatura: Shift+Tab  

4.2.11 Polecenie Właściwości  
Polecenie to umożliwia edycję parametrów zaznaczonego obiektu. Po wybraniu tego polecenia 
otwiera się dialog właściwości zaznaczonego obiektu.  
Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony dokładnie jeden obiekt.  
W przypadku gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt a kursor znajduje się w obszarze okna 
Wykresu wywołanie polecenia Właściwości otwiera okno dialogowe Właściwości 
dokumentu. Polecenie Właściwości można również wywołać poprzez dwukrotne klikniecie na 
obiekcie lub na obszarze roboczym. Jeśli kursor znajduje się w oknie Szkic dwukrotne kliknięcie 
w obszarze okna nie wywołuje okna dialogowego. 
Skróty: 

Pasek narzędzi:  

Mysz Dwukrotne kliknięcie na obiekcie.  

Klawiatura: Alt+Enter 

 

4.2.12 Polecenie Powiązania 

Polecenie to umożliwia edycję powiązań pomiędzy dokumentem aktywnym w programie 
a innymi dokumentami. Po jego wybraniu pojawia się dialog Powiązania umożliwiający edycję 
powiązań.  
Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli aktywny dokument nie ma powiązań z innymi 
dokumentami.  

4.3 Polecenia menu Widok 
Menu Widok oferuje polecenia związane z konfiguracją podglądu dokumentu. Są to 
następujące polecenia: 

Tryb Podmenu związane z trybem wyświetlania widoku 2D/3D. 

Powiększenie Podmenu związane z powiększeniem dokumentu. 

Warstwy Podmenu związane z zarządzaniem warstwami obiektów. 

Układ współrzędnych Pokazuje lub ukrywa układ współrzędnych. 

Linie odniesienia Pokazuje lub ukrywa linie odniesienia. 

Siatka Pokazuje lub ukrywa siatkę odniesienia. 

Podział stron Włącza widok z podziałem na strony wydruku. 

Obserwator sceny 3D Podmenu związane z zarządzaniem pozycją obserwacji sceny 

Pełny ekran Włącza widok pełnoekranowy. 

Paski narzędzi 

i dokowane okna 

Podmenu związane z paskami narzędziowymi. 

Pasek statusu Pokazuje lub ukrywa pasek statusu. 

Wygląd aplikacji Podmenu związane z wyglądem aplikacji 
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4.3.1 Polecenia podmenu Tryb 

Podmenu Tryb oferuje polecenia związane z wyborem trybu wyświetlania obrazu w obszarze 
roboczym Szkic. Są to polecenia: 

2D (domyślny) Domyślny tryb wyświetlania widoku w obszarze roboczym 
okna Wykres i Szkic 

Siatka 3D (ikona ) Obraz terenu oraz obiektów przestrzennych w trybie widoku 
3D wyświetlany jest w formie siatki(powłoki) 

Wypełnienie 3D (ikona ) Obraz terenu oraz obiektów przestrzennych w trybie widoku 
3D wyświetlany jest w formie brył z wypełnieniem 

 

4.3.2 Polecenia podmenu Powiększenie 

Podmenu Powiększenie oferuje polecenia związane z określeniem skali powiększenia 
podglądu dokumentu. Są to polecenia: 

10 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 10 %.  

25 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 25 %.  

50 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 50 %.  

75 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 75 %.  

100 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 100 %.  

150 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 150 %.  

200 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 200 %.  

300 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 300 %.  

500% Powiększa wygląd dokumentu do skali 500%. 

Powiększ Zwiększa skalę powiększenia dokumentu.  

Pomniejsz Zmniejsza skalę powiększenia dokumentu.  

Zaznaczone Dobiera tak powiększenie, aby były widoczne wszystkie 
zaznaczone obiekty.  

Wszystko Dobiera tak powiększenie, aby były widoczny był cały dokument.  

Poprzednie Przywraca poprzednio wybraną skalę powiększenia.  

Zadane Ustawia zadaną skalę powiększenia dokumentu.  

Fragment Włącza narzędzie do powiększania fragmentów dokumentu.  

4.3.2.1 Polecenie Pomniejsz  

Polecenie to zmniejsza skalę powiększenia wyglądu dokumentu (oddala).  
Do poprzedniej skali powiększenia można powrócić poleceniem Poprzednie.  

4.3.2.2 Polecenie Zaznaczone 

Polecenie to tak dobiera skalę powiększenia dokumentu i oglądany obszar, aby widoczne były 
wszystkie zaznaczone obiekty.  
Do poprzedniej skali powiększenia można powrócić poleceniem Poprzednie. Cały dokument 
można zobaczyć używając polecenia Wszystko.  

4.3.2.3 Polecenie Wszystko 

Polecenie to tak dobiera skalę powiększenia dokumentu i oglądany obszar, aby widoczny był 
cały dokument.  
Do poprzedniej skali powiększenia można powrócić poleceniem Poprzednie. Wszystkie 
zaznaczone obiekty można zobaczyć używając polecenia Zaznaczone.  
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4.3.2.4 Polecenie Zadane 

Polecenie to pozwala wybrać skalę powiększenia dokumentu. Po jego wywołaniu pojawia się 
dialog Powiększenie pozwalający wybrać skalę powiększenia.  
Do poprzedniej skali powiększenia można powrócić poleceniem Poprzednie. Wszystkie 
zaznaczone obiekty można zobaczyć używając polecenia Zaznaczone, a cały dokument - 
poleceniem Wszystko.  

DIALOG POWIĘKSZENIE 

 
Dialog ten pozwala wprowadzić własną skalę powiększenia dokumentu.  
Zadane powiększenie 
W polu tym należy wprowadzić zadaną skalę powiększenia. Dopuszczalny zakres to: 
10 ... 500 %.  

4.3.2.5 Polecenie Fragment 

Polecenie to pozwala powiększyć wybrany, prostokątny fragment edytowanego dokumentu.  
Po jego wybraniu włącza się narzędzie do powiększania fragmentów dokumentu posiadające 
kursor: . Aby tym narzędziem powiększyć zadany fragment należy nacisnąć przycisk myszy 
na jednym z narożników powiększanego prostokąta, nie puszczając przeciągnąć go do 
przeciwległego rogu i tam dopiero puścić. Powiększenie i oglądany obszar zostanie tak 
dobrane, aby zadany fragment był dobrze widoczny. Po wybraniu fragmentu automatycznie 
włącza się narzędzie do zaznaczania.  
Do poprzedniej skali powiększenia można powrócić poleceniem Poprzednie. Wszystkie 
zaznaczone obiekty można zobaczyć używając polecenia Zaznaczone, a cały dokument - 
poleceniem Wszystko.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

4.3.2.6 Polecenie Poprzednie 

Polecenie to przywraca poprzednio wybraną skalę powiększenia dokumentu i oglądany obszar.  
Polecenie to nie jest aktywne jeżeli nie została jeszcze zmieniona skala powiększenia.  

4.3.2.7 Polecenie Powiększ  
Polecenie to zwiększa skalę powiększenia wyglądu dokumentu (przybliża). Do poprzedniej 
skali powiększenia można powrócić poleceniem Poprzednie. 

4.3.3 Polecenia podmenu Warstwy 

Podmenu Warstwy zawiera polecenia związane z zarządzaniem warstwami obiektów. Są to 
polecenia: 

Edytuj Włącza okno dialogowe zarządzania warstwami obiektów.  

Dodaj nową Dodaje nową warstwę.  

Lista warstw Pole zawiera listę warstw z możliwością ich wyboru.  

Obiekty mogą być rozmieszczone w wielu warstwach, tworzących łącznie środowisko 
graficzne. Podejście takie ułatwia tworzenie i modyfikacje bardziej złożonych rysunków. 
Warstwy mogą być dowolnie dodawane lub usuwane przez użytkownika. Użytkownik może też 
decydować o kolejności wyświetlania warstw i o tym, czy dana warstwa ma być w ogóle 
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widoczna(wyświetlana). W danej chwili edytowane mogą być obiekty należące do aktywnej 
warstwy. 
Standardowo, w chwili rozpoczęcia pracy z nowym dokumentem, dokument ten składa się 
z pojedynczej warstwy. Aby dodać kolejne warstwy albo zmodyfikować istniejące należy 
wybrać polecenie Widok\Warstwy\Edytuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[W]). 

 
Dodanie nowej warstwy możliwe jest również z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) 
podmenu Warstwy\Dodaj nową lub z głównego menu programu Widok\Warstwy\Dodaj 
nową. 
Za pomocą poleceń z podmenu Warstwy można również szybko wybrać, która z warstw ma 
być aktywna.  
Jeżeli projekt składa się z więcej niż jednej warstwy lista wprowadzonych warstw znajduje się 
w menu Widok\Warstwy\”Nazwa warstwy”, z której łatwo można wybrać aktualnie 
edytowaną warstwę. Ustalenie kolejności wyświetlania warstw oraz wybór, które warstwy mają 
być widoczne, a które nie odbywa się przez przyciski zarządzania poszczególnymi funkcjami 
znajdujące się w oknie dialogowym Warstwy obiektów. 

4.3.4 Układ współrzędnych 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie układu współrzędnych w oknie dokumentu 
Wykres. Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia gdy układ współrzędnych 
jest wyświetlany. W oknie Szkic polecenie jest nieaktywne. 

Skróty: 

Listwa narzędzi:   

4.3.5 Polecenie Linie odniesienia 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie linii odniesienia w oknie dokumentu. Znaczek 
potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia gdy linie odniesienia są wyświetlane.  
Parametry określające sposób wyświetlania linii odniesienia zgrupowane są na karcie Wygląd 
dialogu Opcje programu.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  
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4.3.6 Polecenie Siatka 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie siatki w oknie dokumentu. Znaczek 
potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy linie odniesienia są wyświetlane. 
Parametry określające sposób wyświetlania siatki zgrupowane są na stronie Siatka dialogu 
Opcje programu.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

4.3.7 Podział stron 

Polecenie wyświetla lub ukrywa linie proponowanego podziału stron wydruku bezpośrednio 
w obszarze projektowania. Za pomocą polecenia Widok\Podział stron można włączyć lub 
wyłączyć rysowanie proponowanego podziału stron w obszarze roboczym. W celu 
dopasowania wyświetlonego automatycznie podziału stron wydruku zaproponowanego przez 
program możemy dowolnie przemieszczać siatkę podziału. Mając włączoną opcję 
Widok/Podział stron należy ustawić kursor na linii przerywanej obrazującej granice podziału 
a następnie przytrzymać przycisk [Shift] wcisnąć lewy przycisk myszy i przemieścić linię 
podziału stron wydruku do miejsca, w którym uzyskamy żądany podział stron. 

4.3.8 Polecenia podmenu Obserwator sceny 3D 

Podmenu Obserwator sceny 3D zawiera polecenia związane z zarządzaniem ustawieniami 
obserwatora sceny(kamery) w trybie widoku 3D. Są to polecenia: 

Nowa obserwator Włącza okno dialogowe zarządzania warstwami obiektów.  

Zapamiętaj obserwatora Zapamiętuje aktualną pozycję obserwatora. 

Przywróć obserwatora Przywraca pozycję obserwatora do poprzedniego stanu. 

Edytuj obserwatora Edytuje właściwości obserwatora. 

Usuń obserwatora Usuwa obserwatora sceny 3D. 

Poprzedni obserwator Przełącza widok kamery na poprzedniego obserwatora. 

Następny obserwator Przełącza widok kamery na następnego obserwatora. 

Lista obserwatorów Zawiera listę obserwatorów sceny 3D. 

Wykorzystywane do obserwacji sceny 3D pozycje obserwatora są niezależnymi obiektami 
funkcjonującymi w sporządzanym projekcie(szkicu). Ich parametry mogą być modyfikowane 
przez okna dialogowe, a one same mogą być zapisywane w pliku projektu. 
Oprócz poleceń dostępnych z poziomu menu Widok\Obserwator sceny 3D związanych 
z zarządzaniem punktem obserwacji sceny 3D dostępne są one również z menu 
kontekstowego, które można wywołać na obszarze roboczym szkicu w trybie widoku 3D 
przyciskając prawy przycisk myszy. 
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4.3.8.1 Nowy obserwator 

Polecenie Nowy obserwator  dodaje do listy nowego obserwatora. Pozycja i orientacja kamery 
zostanie zapamiętana z chwili wywołania i zatwierdzenia polecenia. 

4.3.8.2 Zapamiętaj obserwatora 

Położenie punktu obserwacji i kierunek patrzenia można zmieniać poruszając się kamerą po 
scenie 3D. Aby zapamiętać pozycję i orientację, w której aktualnie znajduję się kamera należy 
użyć polecenia Zapamiętaj obserwatora. Polecenie to nie dodaje nowej pozycji(obserwatora) 
do listy obserwatorów sceny 3D. 

4.3.8.3 Przywróć obserwatora 

W każdej chwili można powrócić do początkowej (lub ostatnio zapisanej) pozycję obserwacji 
wywołując polecenie z menu Widok\Obserwator sceny 3D\Przywróć obserwatora lub 
z menu kontekstowego poleceniem Przywróć obserwatora. Pozycja i orientacja kamery 
zostaną przywrócone do poprzedniego stanu. 

4.3.8.4 Edytuj obserwatora 

Polecenie Edytuj obserwatora otwiera okno dialogowe Właściwości: Punkt obserwacji. 
Poprzez okno dialogowe użytkownik ma dostęp do wszystkich ustawień obserwatora. 
Szczegółowo poszczególne funkcje i ustawienia zostały opisane w podrozdziale Pozycja 
obserwatora 3D. 

4.3.8.5 Usuń obserwatora 

Polecenie Usuń obserwatora usuwa obserwatora(kamerę) sceny 3D. 

4.3.8.6 Poprzedni obserwator 

Polecenie Poprzedni obserwator (skrót klawiaturowy [Shift]+[F12]) – powoduje 
przejście(wybranie) poprzedniego obserwatora sceny 3D z listy obserwatorów. 

4.3.8.7 Następny obserwator 

Polecenie Następny obserwator (skrót klawiaturowy [F12]) – powoduje przejście(wybranie) 
następnego obserwatora sceny 3D z listy obserwatorów. 

4.3.8.8 Lista obserwatorów (pole wyboru obserwatora) 

Lista obserwatorów pozwala użytkownikowi wybrać konkretny punkt obserwacji (obserwatora) 
znajdujący się na liście. 

4.3.9 Polecenie Pełny ekran 

Polecenia przełącza aplikację do wyświetlania w trybie pełnoekranowym. Wyjście z trybu 
pełnoekranowego i powrót do widoku standardowego następuje poprzez przycisk [Esc]. 

4.3.10 Podmenu Paski narzędzi i dokowane okna 

Podmenu Paski narzędzi oferuje polecenia związane z wyświetlaniem kolejnych pasków 
narzędzi. Są to polecenia: 

Podstawowa Pokazuje lub ukrywa podstawowy pasek narzędziowy.  

Wstawianie Pokazuje lub ukrywa pasek narzędziowy wstawiania obiektów.  

Animacja Pasek sterowania przebiegiem animacji – zawsze aktywny 

Rozmieszczenie Pokazuje lub ukrywa pasek narzędziowy rozmieszczenia 
obiektów.  

Przegląd obiektów Pokazuje lub ukrywa okno Przegląd obiektów. 

Dostosuj Aktywuje okno dialogowe Dostosuj do zarządzania paskami 
narzędziowymi i menu programu. 
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4.3.10.1 Podstawowy  

Użyj tego polecenia, aby pokazać, lub ukryć Podstawowy pasek narzędzi, który zawiera skróty 
do najczęściej wykonywanych, ogólnych poleceń związanych z edycją dokumentu.  
Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy ten pasek narzędzi jest 
wyświetlany.  

4.3.10.2 Wstawianie 

Użyj tego polecenia, aby pokazać, lub ukryć pasek narzędzi Wstawianie, który zawiera skróty 
do operacji wstawiania nowych obiektów do dokumentu.  

4.3.10.3 Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy ten pasek 
narzędzi jest wyświetlany.  

4.3.10.4 Animacja  

W programie TITAN pasek animacji standardowo posiada status aktywny. Użytkownik ma 
możliwości jego wyłączenia lub wyłączenia poprzez polecenie menu Widok\Paski narzędzi i 
dokowane okna\Animacja. Jest on domyślnie umieszczony nad paskiem statusu.  

4.3.10.5 Rozmieszczenie 

Użyj tego polecenia, aby pokazać, lub ukryć pasek narzędzi Rozmieszczenie, który zawiera 
skróty do operacji zmiany sposobu rozmieszczenia obiektów należących do dokumentu.  
Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy ten pasek narzędzi jest 
wyświetlany 

4.3.10.6 Przegląd obiektów  
Okno Przegląd obiektów zawiera listę wszystkich obiektów wprowadzonych do projektu z 
(opcjonalnym) podziałem na warstwy. Umożliwia wykonywanie poleceń edycyjnych na tych 
obiektach bez konieczności wyszukiwania ich i zaznaczania w obszarze roboczym programu. 
Okno może funkcjonować jako swobodne, zadokowane lub zadokowane z włączaną 
opcjonalnie funkcją Ukrywaj automatycznie. 

 

4.3.10.7 Dostosuj 

Punktem wyjścia przy dostosowywaniu pasków narzędzi i menu jest zawsze okno dialogowe 
Dostosuj. Okno można otworzyć wciskając prawy przycisk myszy na dowolnym aktywnym 
pasku narzędziowym (bądź ramce programu) lub specjalnym przyciskiem na końcu każdego 
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paska narzędziowego a następnie wybierając polecenie Dostosuj, albo od razu wybierając 
polecenie Widok\Paski narzędziowe i dokowane okna/Dostosuj. 
W oknie dialogowym Dostosuj jest pięć kart. Pierwsza dotyczy poleceń, druga pasków 
narzędzi, trzecia skrótów klawiszowych, czwarta menu, a piąta zawiera pozostałe opcje 
dostosowywania. W tym miejscu można nie tylko zmieniać czy tworzyć paski narzędzi i menu, 
ale również przywracać i usuwać. 

 
Gdy to okno dialogowe jest otwarte, menu i paski narzędzi przestają działać, ponieważ 
przechodzą do trybu edycji. Kliknięcie w tym czasie polecenia menu lub przycisku na pasku 
narzędzi nie spowoduje żadnego efektu. 

4.3.10.7.1 Przenoszenie menu, polecenia lub przycisku. 

Gdy okno dialogowe Dostosuj jest otwarte, kliknij poza obszarem tego okna bezpośrednio 
nazwę menu, pasek narzędzi lub przycisk, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij w 
wybrane położenie. 

  
Wybrany element jest oznaczony ciągłą, czarną ramką. Punkt wstawiania jest oznaczony 
wskaźnikiem w kształcie cyfry rzymskiej jeden „I”, który może być pionowy lub poziomy. W 
trakcie przeciągania przy wskaźniku jest widoczny szary prostokąt informujący o przenoszeniu 
elementu. 
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4.3.10.7.2 Kopiowanie menu, polecenia lub przycisku.  

Kopiowanie elementu jest łatwe. Gdy okno dialogowe Dostosuj jest otwarte, zaznacz element, 
który chcesz skopiować, a następnie przeciągnij nowy element w wybrane położenie, 
przytrzymując naciśnięty klawisz [Ctrl] w trakcie kopiowania punkt wstawiania oznaczony jest 
wskaźnikiem w kształcie rzymskiej jedynki „I”, a przy wskaźniku myszy jest widoczny szary 
prostokąt i znak plus (+) informujący, że przycisk listwy narzędziowej (lub polecenie menu) jest 
kopiowane, a nie przenoszone. 

4.3.10.7.3 Dodawanie nowych poleceń do pasków narzędziowych lub menu  
Zakładka Polecenia okna dialogowego Dostosuj pozwala przejrzeć listę poleceń w oparciu o 
kategorie uwzględniające istniejące menu oraz paski narzędziowe, można w niej również dodać 
nowe menu. 
Bardzo łatwo jest dodać polecenie do menu lub przycisk do paska narzędzi. Należy skorzystać 
z karty Polecenia w oknie dialogowym Dostosuj. Na liście Kategorie znajdują się różne typy 
poleceń. Kategorie są podzielone według tradycyjnej struktury menu i pasków narzędzi. 
Po znalezieniu żądanej kategorii poszukaj konkretnej akcji na liście Polecenia. Aby umieścić 
akcję jako polecenie w menu, po prostu przeciągnij ją z okna dialogowego do odpowiedniego 
menu. Jeśli natomiast chcesz, aby akcja stanowiła przycisk na pasku narzędzi, przeciągnij ją 
w żądane położenie na wybranym pasku narzędzi. Niektóre polecenia mają skojarzone ikony, 
na pasku narzędzi te ikony pojawiają się na przyciskach. Jeśli zdecydujesz dodać do paska 
narzędzi polecenie bez ikony, to pojawi się ono jako przycisk z napisem. Sposób wyświetlania 
przycisków można ustawić naciskając prawy przycisk myszy na przycisku którego ikonę 
chcemy zmienić. 

 

4.3.10.7.4 Tworzenie własnego menu. 
Przed utworzeniem nowego menu zastanów się, w jaki sposób najlepiej dostosować 
środowisko programu do Twojego stylu pracy. Czy trzeba będzie dostosować istniejące menu, 
czy też utworzyć nowe? 
Jeśli najbardziej potrzebne polecenia są rozproszone w różnych menu, najlepiej będzie 
utworzyć własne menu. Jeśli zamierzasz utworzyć menu zawierające tylko kilka poleceń oraz 
nadal często posługiwać się istniejącym menu, to lepszym rozwiązaniem będzie dodanie 
potrzebnych poleceń do istniejącego menu. 
Utwórz nowe menu, korzystając z karty Polecenia w oknie dialogowym Dostosuj. Na liście 
Kategorie kliknij pozycję Nowe menu. Następnie przeciągnij w żądane miejsce polecenie z 
listy Polecenia. Możesz teraz zmienić nazwę nowego menu naciskając prawy przycisk myszy 
na nowo ustawionym menu, wybierając opcję Wygląd przycisku a następnie Tekst przycisku. 
Nowe menu nie będzie zawierać żadnych poleceń, czyli będzie całkowicie puste. Trzeba dodać 
do tego menu polecenia, zgodnie z opisem zamieszonym powyżej. 

4.3.10.7.5  Zarządzanie paskami narzędziowymi 
Zakładka Paski narzędziowe pozwala zarządzać paskami narzędzi. Po lewej stronie okna 
dostępna jest lista wszystkich dostępnych pasków narzędzi w programie (Paski narzędziowe), 
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można tutaj ustawić dany pasek jako aktywny bądź nie - odpowiednio ustawiając znaczek obok 
nazwy paska. Opcje po prawej stronie służą do przywracania pierwotnego ustawienia 
wszystkich pasków (Przywróć wszystkie) bądź tylko aktualnie wybranego z listy po lewej 
stronie (Przywróć), utworzenie nowego paska (Nowy...) , zmiana nazwy (Przemianuj) oraz 
usunięcie (Usuń). 
Utworzenie nowego paska narzędzi jest bardzo przydatne, jeśli używasz tylko kilku przycisków 
z wielu różnych pasków narzędzi. Zamiast poświęcać dużą część okna programu na paski 
narzędzi, możesz utworzyć jeden dostosowany pasek narzędzi, zawierający wszystkie 
najbardziej potrzebne przyciski i polecenia. 
Najważniejszą zaletą własnego paska narzędzi jest łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych 
poleceń. Nie musisz usuwać przycisków z istniejących pasków narzędzi — wystarczy 
skopiować przyciski na nowy pasek narzędzi. Sprawdź w praktyce, które przyciski są 
najbardziej potrzebne — możesz je w każdej chwili zmienić. 
Nowy pasek narzędzi można utworzyć na karcie Paski narzędzi w oknie dialogowym 
Dostosuj. Po kliknięciu przycisku Nowy zostanie wyświetlone okno dialogowe Nazwa paska, 
w którym należy wpisać nazwę paska narzędzi. Nowy pasek narzędzi nie zawiera żadnych 
przycisków. Do nowego paska narzędzi trzeba dodać przyciski zgodnie z opisem 
zamieszczonym powyżej 

  
 

Aby zmienić nazwę paska narzędzi lub usunąć go, zaznacz pasek na liście Paski narzędziowe 
w oknie dialogowym Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Przemianuj lub przycisk Usuń. 

4.3.10.7.6 Zarządzanie skrótami klawiaturowymi 
Zakładka Klawiatura pozwala na zarządzanie skrótami klawiszowymi przypisanymi do 
poleceń. Lista opcji wyświetlana jest w oparciu o wybraną Kategorię. Można dodać również 
nowy skrót podając klawisz skrótu w polu Przyciśnij nowy skrót następnie wybierając opcję 
przypisz dla wybranego aktualnie polecenia. 
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4.3.10.7.7 Zarządzanie menu 

Zakładka Menu.  Można tutaj przywrócić menu do stanu początkowego (Przywróć) jak również 
zmienić tryb jego wyświetlania (Animacje menu) oraz ustawić tryb Cieniowania menu. 

 

4.3.10.7.8 Dodatkowe opcje wyglądu 

Zakładka Opcje umożliwia włączenie/wyłączenie podpowiedzi dotyczących opcji oraz skrótów 
klawiszowych, a także włączenie trybu rysowania wielkich ikon. 
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4.3.11 Polecenie Pasek statusu 

Polecenia Pasek statusu służy do włączenia lub wyłączenia wyświetlania paska statusu 
w dolnej części głównego okna programu. Pasek służy do przekazywania informacji 
użytkownikowi o aktualnym stanie pracy programu oraz wskazówek, co do jego dalszego 
postępowania. Listwa statusu składa się z dwóch zasadniczych części: 
Pole komunikatów, w którym wyświetlane są komunikaty opisujące stan programu, objaśnienia 
znaczenia poleceń menu, oraz krótkie instrukcje dla użytkownika opisujące możliwe 
postępowanie w danej sytuacji. 
Pole wskaźników, składające się z kilku części pokazujących współrzędne aktualnego 
położenia kursora, aktualnie wybraną skalę powiększenia, itp.. 

4.3.12 Wygląd aplikacji 
Poszczególne polecenia tego podmenu (lista standardów wyglądu aplikacji Microsoft) 
odpowiadają standardowemu wyglądowi popularnych aplikacji produkcji firmy Microsoft. 
Domyślnym ustawieniem programu jest styl Visual Studio 2008. 

4.4 Polecenia menu Animacja 
Polecenia przeznaczone do sterowania przebiegiem animacji zgrupowane są w menu 
Animacja i dodatkowo na listwie narzędziowej o tej samej nazwie. Są to następujące polecenia: 

Na początek Przejście do stanu początkowego animacji. 

Wstecz Odtwarzanie przebiegu animacji od wybranego punktu wstecz  

Krok wstecz Przejście do poprzedniego stanu animacji o jeden krok wstecz  

Stop Powrót obiektów animacji do stanu początkowego  

Pauza Wstrzymanie przebiegu animacji  

Krok w przód Przejście do następnego stanu animacji o jeden krok w przód 

W przód Odtwarzanie przebiegu animacji w przód  

Na koniec  Przejście do stanu końcowego animacji 

Zapis wideo Włącza narzędzie zapisu plików wideo 
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4.4.1 Opis działania poleceń menu Animacja 

 

 Na początek (skrót klawiszowy [Alt]+[Shift]+[F5]). Wybranie tego polecenia powoduje 
natychmiastowy powrót wszystkich obiektów do stanu początkowego. Polecenie to nie jest 
aktywne, jeżeli animacja znajduje się właśnie w stanie początkowym. 

 Wstecz (skrót klawiszowy [Ctrl]+[Shift]+[F5]). Wybranie tego polecenia powoduje 
rozpoczęcie odtwarzania dotychczas przeprowadzonego przebiegu animacji wstecz. 

Odtwarzanie przebiegu animacji może być zatrzymane za pomocą polecenia  Pauza lub 
zatrzyma się ono samoczynnie po osiągnięciu stanu początkowego. Polecenie to nie jest 
aktywne, jeżeli animacja znajduje się w stanie początkowym. 

 Krok wstecz (skrót klawiszowy [Shift]+[F5]). Wybranie tego polecenia powoduje przejście 
do wcześniejszego o jeden krok stanu animacji. Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli animacja 
znajduje się w stanie początkowym. 

 Stop (skrót klawiszowy [Shift]+[F4]). Wybranie tego polecenia powoduje natychmiastowy 
powrót wszystkich obiektów do stanu początkowego. Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli 
animacja znajduje się w stanie początkowym. 

 Pauza (skrót klawiszowy [F4]). Wybranie tego polecenia powoduje wstrzymanie 
odtwarzania przebiegu animacji.  

 Krok w przód (skrót klawiszowy [F5]). Wybranie tego polecenia powoduje przejście do 
następnego stanu animacji, późniejszego o krok do wcześniej zapamiętanego stanu. 

 W przód (skrót klawiszowy [Ctrl]+[F5]). Wybranie tego polecenia powoduje rozpoczęcie 
przechodzenia do kolejnych stanów animacji w sposób ciągły. Odtwarzanie animacji w przód 
może być zatrzymane za pomocą polecenia  Pauza lub zatrzyma się ono samoczynnie po 
osiągnięciu stanu końcowego animacji.  

 Na koniec (skrót klawiszowy [Alt]+[F5]). Wybranie tego polecenia powoduje 
natychmiastowe przejście do najbardziej zaawansowanego, wyliczonego i zapamiętanego 
stanu animacji. Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli animacja znajduje się właśnie w takim 
stanie. 
 

 Suwak aktualnej pozycji na listwie narzędziowej Animacja,  
który przedstawia położenie aktualnego stanu animacji na tle wyliczonego przebiegu oraz 
umożliwia szybkie przejście do wybranego stanu oraz płynną animację przebiegu wybranego 
fragmentu.  
Skrajny lewy koniec skali suwaka oznacza początkowy stan animacji, skrajny prawy koniec – 
oznacza stan końcowy animacji. Położenie suwaka na tej skali oznacza aktualny stan animacji. 
Suwak ten nie jest aktywny, jeżeli nie jest aktualnie zapamiętany żaden przebieg animacji. 
Przesuwając myszą lub za pomocą klawiatury ten suwak program odtwarza przebieg animacji.. 

Niezależnie od opisanych wyżej poleceń sterujących, wybieranych z menu lub listwy 
narzędziowej, natychmiastowe wstrzymanie wykonywania animacji uzyskać można 
przez kliknięcie w obszarze roboczym dowolnym (prawym, lewym lub środkowym) 

przyciskiem myszy. Jest to równoznaczne z wybraniem polecenia  Pauza. 

4.4.2 Zapis wideo 

W chwili, gdy projekt analizy czasowo-przestrzennej jest gotowy, należy włączyć możliwość 
rejestracji filmu przez wybór menu Animacja\Zapis wideo lub kliknięcie przycisku  
znajdującego się na listwie narzędziowej Animacja (listwa sterowania przebiegiem animacji). 
Samo włączenie tej opcji nie uruchamia nagrywania, ale od tej chwili każde uruchomienie 
animacji do przodu (Polecenia Animacja\Krok w przód, Animacja\W przód) w trybie 3D 
powoduje rejestrację obrazu z okna 3D do pliku. Analogicznie działa to w trybie 2D. Plik wideo 
tworzony jest automatycznie w tym samym katalogu, co plik projektu. Jeżeli projekt nie został 
jeszcze nigdzie zapisany, to plik wideo tworzony jest w aktualnym katalogu roboczym 
programu. 



- 55 - 

Rozdzielczość zapisywanego obrazu odpowiada aktualnemu rozmiarowi zawartości okna 
widoku 3D. Aby zapisywać film w pełnej rozdzielczości posiadanego monitora, należy wybrać 
polecenie Widok\Pełny ekran. 
Kolejne klatki filmu zapisywane do pliku synchronizowane są z postępem animacji, a nie z 
czasem rzeczywistym. Powoduje to, że przebieg animacji na filmie jest zawsze płynny, 
niezależnie od zmiennego tempa odtwarzania przebiegu (szarpanie na ekranie) czy pauz 
wykonywanych przez użytkownika. Pauzy można wykorzystać do zmiany położenia kamery. 
Nie należy natomiast w trakcie zapisu filmu zmieniać rozmiaru okna widoku. 
Każdorazowo przy zatrzymaniu animacji poleceniem Animacja\Stop zamykany jest aktualny 
plik wideo i w przypadku kolejnego jej uruchamiania tworzony jest nowy z automatycznie 
nadawaną nazwą. 
Program generuje surowe pliki wideo zawierające pojedynczy przebieg animacji od wybranej 
do wybranej chwili czasu animacji. Filmy te można poddać dalszej obróbce (dodanie 
komentarzy, montaż, itp.) za pomocą dowolnego edytora plików wideo, np. za pomocą 
darmowego programu Microsoft Movie Maker (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/get-
movie-maker-download). 

4.5 Polecenia menu Wstaw 
Menu Wstaw oferuje polecenia umożliwiające wybieranie różnych narzędzi do modyfikacji 
istniejących i dodawania nowych obiektów do dokumentu. Są to polecenia: 

Dane WMS  Włącza narzędzie do importu map rastrowych 

udostępnionych w standardzie WMS(Web Map Service) 

Prymitywy Podmenu związane ze wstawianiem prymitywów 

geometrycznych(linia,… itp.), plików graficznych i tekstu.  

Infrastruktura drogowa Podmenu związane ze wstawianiem elementów 

infrastruktury drogowej (odcinek drogi, znak pionowy itp.).  

Obiekt z biblioteki Podmenu związane ze wstawianiem różnego rodzaju 

sylwetek statycznych (ludzi, zwierząt pojazdów, roślin itp.).  

Obcy obiekt… Wstawia obiekt osadzony OLE.  

Wymiarowanie i opis Podmenu związane z narzędziami do wymiarowania, 

tworzenia opisu szkicu (wymiary, odnośniki, legenda).  

Położenia ciała Włącza narzędzie do wstawiania edytowalnej sylwetki ciała 

człowieka w pozycji leżącej. 

Pojazd Włącza narzędzie do analizy obiektów typu Pojazd 

Pieszy Włącza narzędzie do analizy obiektów typu Pieszy 

Pozycja obserwatora 3D Włącza narzędzie do wstawiania obserwatora sceny 

3D(kamera) w trybie widoku 2D. 

Pozioma linia odniesienia Włącza narzędzie do wstawiania poziomych linii odniesienia 

Pionowa linia odniesienia Włącza narzędzie do wstawiania pionowych linii odniesienia 

4.5.1 Polecenie Dane WMS – import map w postaci rastrowej 

WMS (Web Map Service) to standard udostępniania map w postaci rastrowej (w przypadku 
użytkowników programu TITAN 2 będą to najczęściej zapisane w formacie rastrowym 
fragmenty ortofotomapy) z wykorzystaniem internetu (interfejsHTTP). W zapytaniu do serwera 
WMS podaje się parametry mapy (żądane warstwy, obszar geograficzny, układ współrzędnych, 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/get-movie-maker-download
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/get-movie-maker-download
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współrzędne). W odpowiedzi przesyłany jest obraz mapy (np. w formacie JPEG, PNG, GIF), 
wygenerowany przez serwer na podstawie danych zawartych w bazach danych lub plikach. 
Import map z serwisu WMS (wymagane jest połączenie z internetem), odbywa się w programie 
przy użyciu polecenia  Wstaw\Dane WMS lub ikony znajdującej się na listwie narzędziowej 
”Wstawianie”. Po wywołaniu polecenia umieszczamy kursor myszy w miejscu, w którym ma 
znaleźć się środek importowanej ortofotomapy i naciskamy lewy klawisz myszy. W oknie Dane 
WMS, w polu Adres www usługi wybieramy z rozwijanego paska menu adres URL serwera 
WMS, a następnie zatwierdzamy klawiszem [Enter]. W polu Dostępne warstwy powinny 
pojawić się wszystkie warstwy dostępne na danym serwerze WMS. Wybieramy interesującą 
nas warstwę, najczęściej będzie to jedna z dostępnych wersji ortofotomapy, a następnie 
wprowadzamy współrzędne geograficzne punktu znajdującego się w centrum obszaru, który 
chcemy zaimportować. Współrzędne te w formacie dziesiętnym (np. 52.238290, 21.051265) 
wpisujemy w oknie Współrzędne (LAT, LON) najpierw szerokość, następnie długość 
geograficzną. Do określenia współrzędnych geograficznych można posłużyć się 
przenośnym odbiornikiem GPS (np. odczyt współrzędnych na miejscu zdarzenia), aplikacją 
geolokalizacyjną na smartfona bądź skorzystać z usługi Google Maps, która poprzez funkcję 
Co tu jest, dostępną z menu kontekstowego kursora, zwraca w odpowiedzi na zapytanie 
współrzędne geograficzne punktu na mapie, w którym aktualnie znajduje się kursor. 
Następnym krokiem jest ustawienie rozmiaru piksela terenowego – program domyślnie 
przyjmuje wartość 0,1m (jeśli zadeklarowany rozmiar piksela terenowego będzie nieosiągalny 
serwer WMS zwróci mapę w najwyższej dostępnej rozdzielczości). Ostatnim etapem jest 
podanie rozmiaru wyświetlonego obszaru w polu Obszar do pobrania, w formie odległości w 
kierunkach: północ(N), południe(S), wschód(E), zachód(W) liczonej od punktu określonego 
współrzędnymi geograficznymi. Pojedynczy fragment ortofotomapy, można obejmować obszar 
o rozmiarze 200m x 200m. Dodatkowo dla obiektu Dane WMS, który można wprowadzić 
wyłącznie w oknie „Szkic” programu TITAN 2 dostępne są dodatkowe opcje: zmiana  
przezroczystości obkiektu (suwak) – zakładka Przeźroczystość, zablokowanie lub 
odblokowanie możliwości zmiany położenia lub orientacji obiektu – zakładka Położenie. 
 

 

Skróty: 

Listwa narzędzi:  
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4.5.2 Podmenu Prymitywy 

Podmenu związane ze wstawianiem do środowiska roboczego programu prymitywów 
graficznych służących do graficznego zobrazowania obiektów na płaszczyźnie szkicu bądź 
wykresie analizy czasowo przestrzennej. Dodatkowo podmenu zawiera polecenia do 
wstawiania plików grafiki wektorowej lub rastrowej oraz tekstu. 

Linia Włącza narzędzie do rysowania linii.  

Prostokąt Włącza narzędzie do rysowania prostokątów.  

Zaokrąglony prostokąt Włącza narzędzie do rysowania zaokrąglonych 

prostokątów.  

Elipsa Włącza narzędzie do rysowania elips.  

Wielokąt Włącza narzędzie do rysowania wielokątów.  

Łamana Włącza narzędzie do rysowania linii łamanych.  

Krzywa Bezier’a Włącza narzędzie do rysowania krzywych Bezier’a.  

Symbol Włącza narzędzie do wstawiania symboli.  

Obrazek Włącza narzędzie do importu grafiki rastrowej i wektorowej.  

Tekst Włącza narzędzie do wstawiania tekstów.  

 

4.5.2.1 Polecenie Linia 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania linii. Po włączeniu tego narzędzia kursor zmienia 
się na następujący: . Aby narysować linię należy przycisnąć lewy klawisz myszy w miejscu, 
w którym ma zaczynać się linia, nie puszczając go przeciągnąć go do miejsca, w którym ma 
się ona kończyć i dopiero tam puścić. Jeżeli podczas przeciągania dodatkowo przyciśnięty 
będzie klawisz [Shift] - rysowana będzie linia dokładnie pozioma lub pionowa.  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu linii automatycznie włącza się narzędzie 
do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do rysowania linii.  
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: [L] 

Aby zmienić właściwości narysowanej linii należy ją zaznaczyć, następnie nacisnąć lewy 
klawisz myszy, po czym wybrać opcję Właściwości. Wtedy pojawi się zamieszczony poniżej 
dialog Właściwości Linii. 
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ZAKŁADKA POŁOŻENIE 

  
Strona ta pozwala zmienić położenie linii, przy czym w oknie Wykres współrzędna Y wyrażona 
jest w sekundach natomiast w oknie Szkic wyrażona jest w metrach.  

Współrzędna X początku 
Pozioma współrzędna położenia początku linii względem układu odniesienia. Wyrażone 
w metrach. Wartości rosną w prawo. Dopuszczalny zakres to odpowiednio :  
-200 ... 200 m dla okna Wykres i od – 2000...2000 m dla okna Szkic. Dokładność: 0,001 m.  

Współrzędna Y początku 
Pionowa współrzędna położenia początku linii względem układu odniesienia. Wyrażona 
w sekundach lub w metrach w zależności od tego w którym z okien roboczych (Wykres/Szkic) 
linia została wstawiona. Wartości rosną w górę. Dopuszczalny zakres to:  
-10 ... 10 s lub – 2000…2000 m. Dokładność to odpowiednio: 0,01 s lub 0,001m.  

Współrzędna X końca 
Pozioma współrzędna położenia końca linii względem układu odniesienia wyrażona w metrach. 
Wartości rosną w prawo. Dopuszczalny zakres to odpowiednio: – 200 ... 200 m dla okna 
Wykres i od – 2000 … 2000 m dla okna Szkic. Dokładność: 0,001 m.  

Współrzędna Y końca 
Pionowa współrzędna położenia początku linii względem względem układu odniesienia. 
wyrażona w sekundach. Wartości rosną w górę. Dopuszczalny zakres to: -10 ... 10 sek. Lub 
- 2000...2000 metrów. Dokładność to odpowiednio: 0,01 s, lub 0,001m.  

Długość 
Długość odcinka prostej wyrażona w metrach (odległość od punktu początkowego do 
końcowego). Dokładność dla długości wynosi 0,001m. 

Orientacja 
Określa kąt pomiędzy poziomą osią układu odniesienia a odcinkiem prostej. Kąt dodatni 
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oznacza obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dokładność określenia kąta to 0,1°. 

ZAKŁADKA KONTUR 

 
Zakładka ta pozwala ustalić sposób rysowania linii edytowanego obiektu. 
Podgląd 
Podgląd wyglądu linii o wybranych parametrach, jak styl, grubość i kolor.  
Wzór linii 
Wybierz żądany styl linii.  
Wygląd linii o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd.  
Grubość 
Grubość linii wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres: 0 ... 10 m. Wartość 0 oznacza 
najcieńszą linię włosowatą. Grubość linii można zmieniać tylko dla linii ciągłej. Dla innych 
rodzajów linii przypisana jest linia włosowata i pole to nie jest aktywne.  
Wygląd linii o wybranej grubości można podejrzeć w polu Podgląd.  
Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowana jest linia. Po jego przyciśnięciu pojawia 
się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Wygląd linii o wybranym kolorze można podejrzeć w polu Podgląd.  

ZAKŁADKA ZAKOŃCZENIA 

 
Zakładka ta pozwala wybrać sposób rysowania zakończeń w postaci strzałki na początku i/lub 
końcu linii 
Zakończenia strzałką,  
Początek linii, koniec linii 
Pola wyboru umożliwiają zaznaczenie opcji rysowania strzałki na początku i/lub końcu linii. 
Rozmiar strzałki 
Rozmiar strzałki wyrażony w metrach (wartość domyślana 0,4 m). Zakres wartości do 0 … 100.  
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4.5.2.2 Polecenie Prostokąt 
Polecenie to włącza narzędzie do rysowania prostokątów (kwadratów) na projekcie 
dokumencie.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący:  Aby narysować prostokąt 
należy przycisnąć lewy klawisz myszy w miejscu, w którym ma być jeden z narożników 
prostokąta, nie puszczając go przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znajdować 
przeciwległy narożnik i dopiero tam puścić. Jeżeli w czasie tego przeciągania dodatkowo 
wciśniemy klawisz [Shift] - rysowany będzie kwadrat.  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłączaj narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu prostokąta automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania prostokątów.  
W czasie użycia tego narzędzia na pasku statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: P 

Aby zmienić właściwości narysowanego prostokąta należy go zaznaczyć, następnie nacisnąć 
lewy klawisz myszy, po czym wybrać opcję właściwości. Wtedy pojawi się zamieszczony 
poniżej dialog Właściwości wypełnionej figury. 

ZAKŁADKA KSZTAŁT  

  
Zakładka ta pozwala zmienić kształt takich obiektów, jak prostokąt (kwadrat), zaokrąglony 
prostokąt lub elipsa (koło).  
Prostokąt (kwadrat) 
Przy wybranej tej opcji edytowany obiekt ma kształt prostokąta (kwadratu).  
Zaokrąglony prostokąt 
Przy wybranej tej opcji edytowany obiekt ma kształt prostokąta (kwadratu) z zaokrąglonymi 
w poziomie i pionie narożnikami.  
Elipsa 
Przy wybranej tej opcji edytowany obiekt ma kształt elipsy (koła).  
Zaokrąglenie w pionie 
Pionowy promień zaokrąglenia narożników zaokrąglonego prostokąta (kwadratu) wyrażony 
w sekundach. Dopuszczalny zakres to od 0,1 [s] do połowy wysokości prostokąta 
pomniejszonej o 0,1.  
Dla minimalnego zaokrąglenia zbliżamy się do kształtu prostokąta, a dla maksymalnego do 
elipsy.  
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została opcja Zaokrąglony prostokąt 
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Zaokrąglenie w poziomie 
Poziomy promień zaokrąglenia narożników zaokrąglonego prostokąta (kwadratu) wyrażony 
w metrach. Dopuszczalny zakres to od 0,01 [m] do połowy szerokości prostokąta 
pomniejszonej o 0,01.  
Dla minimalnego zaokrąglenia zbliżamy się do kształtu prostokąta, a dla maksymalnego do 
elipsy.  
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została opcja Zaokrąglony prostokąt 

ZAKŁADKA WYPEŁNIENIE  

 
Zakładka ta pozwala ustalić sposób rysowania wypełnienia edytowanego obiektu.  
Występuje ona we Właściwościach wielu obiektów w dokumencie.  

Podgląd 
Podgląd wyglądu wypełnienia o wybranych parametrach, jak styl, kolor, itp.  

Wzór wypełnienia 
Wybierz żądany styl wypełnienia.  
Wygląd wypełnienia o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd.  

Przeźroczysty 
Przy wybraniu tej opcji wypełnienie jest przeźroczyste, tj. widać spod niego fragmenty obiektów 
leżących poniżej. W przeciwnym wypadku tło wypełnienia przyjmuje wybrany kolor.  
Opcja ta nie jest aktywna przy stylu wypełnienia „pełny” lub „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranej przeźroczystości można podejrzeć w polu Podgląd.  

Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest wypełnienie. Po jego przyciśnięciu 
pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Przycisk ten nie jest aktywny przy stylu wypełnienia „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranym kolorze można podejrzeć w polu Podgląd.  

Tło 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest tło wypełnienia. Po jego 
naciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Przycisk ten nie jest aktywny przy włączonej opcji Przeźroczysty lub stylu wypełnienia „pełny” 
lub „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranym kolorze tła można podejrzeć w polu Podgląd.  
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ZAKŁADKA POŁOŻENIE  

  
Zakładka ta pozwala ustalić położenie geometrycznego środka edytowanego obiektu.  
Występuje ona we właściwościach większości obiektów w projekcie.  

Położenie liniowe 
Przez położenie obiektu rozumiane jest położenie jego środka geometrycznego(punkt 
przecięcia przekątnych). Reprezentowane jest przez parę współrzędnych. Dokładność 
określenia położenia obiektu to 0,01 m / 0,01 s.  
Współrzędna X 
Pozioma współrzędna położenia obiektu (jego geometrycznego środka) względem punktu 
odniesienia, wyrażona w metrach. Wartości rosną w prawo. Dopuszczalny zakres to: (-
500 ... 500 m). Dokładność: 0,01 m.  
Współrzędna Y 
Pionowa współrzędna położenia obiektu (jego geometrycznego środka) względem układu 
odniesienia. wyrażona w  sekundach(okno wykresu) lub w metrach(okno szkicu). Wartości 
rosną w górę. Dopuszczalny zakres to: (-100 ... 100 s). Dokładność: 0,01 s.  

ZAKŁADKA ROZMIAR 

 
Zakładka ta pozwala ustalić rozmiar edytowanego obiektu.  
Występuje ona we Właściwościach większości obiektów w dokumencie.  

Szerokość 
Szerokość obiektu wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres zależy od edytowanego obiektu. 
Dokładność: 0,01 m.  
Wysokość 
Wysokość obiektu wyrażona w sekundach. Dopuszczalny zakres zależy od edytowanego 
obiektu. Dokładność: 0,01 s.  



- 63 - 

4.5.2.3 Polecenie Zaokrąglony prostokąt 
Polecenie to włącza narzędzie do rysowania prostokątów (kwadratów) o zaokrąglonych 
narożnikach.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby narysować zaokrąglony 
prostokąt należy przycisnąć lewy klawisz myszy w miejscu, w którym ma być jeden 
z narożników prostokąta opisanego na zaokrąglonym, nie puszczając go przeciągnąć do 
miejsca, w którym ma się znajdować przeciwległy narożnik i dopiero tam puścić. Jeżeli 
w czasie tego przeciągania przyciśnięty będzie klawisz [Shift] - rysowany będzie zaokrąglony 
kwadrat.  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu zaokrąglonego prostokąta automatycznie 
włącza się narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie 
do rysowania zaokrąglonych prostokątów.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Z 

4.5.2.4 Polecenie Elipsa 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania elips (kół).  
Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt:  Aby narysować elipsę należy 
przycisnąć lewy klawisz myszy w miejscu, w którym ma być jeden z narożników prostokąta 
opisanego na elipsie, nie puszczając go przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znajdować 
przeciwległy narożnik i dopiero tam puścić. Jeżeli w czasie tego przeciągania przyciśnięty 
będzie klawisz [Shift] - rysowane będzie koło.  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu elipsy automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania elips.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: E 

4.5.2.5 Polecenie Wielokąt 
Polecenie to włącza narzędzie do rysowania wielokątów.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby narysować wielokąt należy 
klikać myszą w miejscach, w których mają się znaleźć kolejne wierzchołki wielokąta. Ostatni 
wierzchołek należy kliknąć dwukrotnie. Można też przerwać rysowanie przez wciśnięcie 
klawisza [Esc].  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu wielokąta automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania wielokątów.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  
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Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: W 

4.5.2.6 Polecenie Łamana 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania linii łamanych na projekcie dokumencie.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby narysować łamaną należy klikać 
myszą w miejscach, w których mają się znaleźć kolejne wierzchołki łamanej. Ostatni 
wierzchołek należy dwukrotnie kliknąć. Można też przerwać rysowanie przez wciśnięcie 
klawisza [Esc].  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu łamanej automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania łamanych.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: A 

4.5.2.7 Polecenie Krzywa Bezier’a  

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania krzywych Bezier’a na dokumencie.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby narysować krzywą Bezier’a 
należy klikać myszą w miejscach, przez które ma przechodzić krzywa. Ostatni punkt należy 
dwukrotnie kliknąć. Można też przerwać rysowanie przez wciśnięcie klawisza [Esc].  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu krzywej automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania krzywych Bezier’a.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: B 

4.5.2.8 Polecenie Symbol 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania symboli TTF do dokumentu.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby wstawić symbol należy kliknąć 
myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. Otwiera się wówczas dialog Wstaw symbol 
umożliwiający wybór wstawianego symbolu.  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu, na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu symbolu automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawienia symboli.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:   
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Klawiatura: S 

 

 

 

Zakładka Wybór 
Dialog ten umożliwia wybór czcionki i w ramach niej znaku dla wstawianego symbolu.  
Jest to lista nazw czcionek zarejestrowanych w systemie. Z listy tej należy wybrać czcionkę, 
z której zostanie wybrany symbol.  
Jeżeli zaznaczona jest opcja Tylko czcionki zawierające symbole w liście tej znajdują się 
jedynie czcionki zawierające symbole specjalne. Należy wybrać z niej znak właściwy dla 
symbolu. Rozróżnienie typu czcionki odbywa się jedynie na podstawie jej atrybutów. 
W wypadku czcionek innych producentów zdarzyć się może, że czcionka nie posiadająca 
atrybutu Symbol zawiera symbole specjalne i odwrotnie. Po zmianie wartości tego pola 
zawartość listy odświeża się automatycznie 

 

Zakładka Wygląd 
Zakładka umożliwia zmianę koloru edytowanego/wstawionego symbolu graficznego. 
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Zakładka Położenie 
Zakładka umożliwia wprowadzenie współrzędnych położenia i orientacji symbolu graficznego 
względem przyjętego w programie układu odniesienia. W zależności od tego w którym obszarze 
roboczym (Wykres, Szkic) znajduje się symbol graficzny współrzędne położenia będą 
określane w metrach (na szkicu) lub we współrzędnych droga-czas. Orientacja jest określona 
poprzez kąt obrotu wokół osi pionowej. 

 

Zakładka Rozmiar 
Zakładka umożliwia wprowadzenie lub zmianę rozmiaru symbolu graficznego wprowadzonego 
do programu. Zmiana rozmiaru odbywa się poprzez podanie długości i szerokości prostokąta 
opisanego na symbolu graficznym. 

4.5.2.9 Polecenie Obrazek 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania plików grafiki wektorowej lub rastrowej w 
obszarze roboczym programu niezależnie od tego czy kursor znajduję się obszarze okna 
Wykres czy w oknie Szkic. 
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Obrazek umożliwia wprowadzenie do środowiska programu, ilustracji, szkicu sytuacyjnego lub 
innego pliku graficznego pochodzącego z poza programu. Obsługiwane są zarówno pliki 
graficzne w formacie wektorowym4, jak i rastrowym (bitmapy)5. Obrazek może być użyteczny 
przy wprowadzaniu następujących elementów: 

 rastrowa mapa geodezyjna; 

 ortofotomapa lotnicza; 

 fotoplany śladów; 
 fotografie miejsca zdarzenia; 

 rysunki pojazdów lub innych obiektów sporządzone np. w oprogramowaniu CAD. 

Wprowadzenie Obrazka odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Prymitywy\Obrazek 
(skrót klawiaturowy [O]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. W tym momencie program otworzy dialog z zapytaniem o wskazanie pliku, który ma 
być zaimportowany. Należy wybrać odpowiedni plik i zatwierdzić dialog. 
Dla rysunków wektorowych można narzucić kolor oraz typ linii konturowej, jakimi będzie on 
rysowany. Natomiast dla plików rastrowych istnieje możliwość narzucenia stopnia 
przeźroczystości lub zakresu barw w skali RGB, które mają być przeźroczyste. Dodatkowa w 
zakładkach Położenie i Rozmiar można zdefiniować położenie geometrycznego środka 
zaimportowanego obiektu oraz jego rozmiar. Wszystkie te opcje dostępne są po wywołaniu 
Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia 

 Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obrazku. 

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: O 

OKNO DIALOGOWE WŁAŚCIWOŚCI: METAPLIK/BITMAPA 

  

4.5.2.10 Polecenie Tekst  

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania tekstów do dokumentu.  
Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby wstawić tekst należy kliknąć 
myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. W miejscu kliknięcia wstawiony zostaje tekst 
o domyślnych parametrach.  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu tekstu automatycznie włącza się narzędzie 
do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do wstawienia 
tekstów.  
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  
                                            
4 Obsługiwane wektorowe formaty plików to: Metapliki Windows (WMF), Rozszerzone Metapliki Windows (EMF) 
lub pliki wymiany AutoCAD (DXF). 
5 Obsługiwane rastrowe formaty plików to: Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE), Format wymiany JPEG (JPEG, 
JPG, JPE, JFIF), Format GIF, Format Tagged Image (TIF, TIFF), Format PNG, Ikony (ICO). 
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Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: T 

Aby zmienić właściwości tekstu należy go zaznaczyć, następnie nacisnąć lewy klawisz myszy, 
po czym wybrać opcję właściwości. Wtedy pojawi się zamieszczony poniżej dialog 
Właściwości tekstu 

ZAKŁADKA TREŚĆ  

 
Zakładka ta pozwala określić treść pola tekstowego.  

ZAKŁADKA WYGLĄD  

 
Zakładka ta pozwala zarządzać wyrównaniem krojem czcionki i kolorem tekstu.  

Wyrównywanie 
Sposób wyrównywania poszczególnych linii tekstu.  

Czcionka 
Przycisk ten służy do zmiany kroju czcionki i jej parametrów, takich jak wielkość, styl, itp., którą 
rysowany jest tekst. Po jego przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows 
pozwalający zmienić wzór czcionki i jej parametry. 

Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowany jest tekst. Po jego przyciśnięciu 
pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor. 
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ZAKŁADKA POŁOŻENIE  

 
Zakładka ta pozwala określić sposób rysowania pola tekstowego na dokumencie.  

Położenie liniowe 
Określa położenie geometrycznego środka pola tekstowego w kartezjańskim układzie 
odniesienia. W zależności od wybranego obszaru roboczego (obszar Wykresu/Szkicu) 
współrzędne te będą wyrażone w układzie droga-czas (m, s) lub tylko w metrach w obszarze 
Szkic. Przemieszczenie pola tekstowego względem układu odniesienia można zablokować 
poprzez zaznaczenie opcji Ustalone położenie. 
Orientacja kątowa 
Kierunek położenia linii tekstu wyrażony w stopniach. Obrót o dodatni kąt odbywa się 
przeciwnie  do ruchu wskazówek zegara. Dopuszczalny zakres to -360 ... 360°. Obrót pola 
tekstowego względem jego geometrycznego środka można zablokować poprzez zaznaczenie 
opcji Ustalona orientacja. 

ZAKŁADKA ROZMIAR  

 
Zakładka ta pozwala określić rozmiar pola tekstowego. 

4.5.3 Podmenu Infrastruktura drogowa (aktywne w obszarze Szkic) 

Podmenu związane ze wstawianiem do środowiska roboczego programu obiektów 
infrastruktury drogowej. Z uwagi na to, że wszystkie polecenia podmenu związane są 
z elementami infrastruktury drogowej są one aktywne tylko w obszarze szkicu. W obszarze 
wykresu polecenia podmenu są nieaktywne. Podmenu zawiera szereg poleceń wyboru 
różnego rodzaju obiektów  służących do graficznego zobrazowania elementów infrastruktury 
drogowej na płaszczyźnie szkicu bądź wykresie analizy czasowo – przestrzennej.  

 
Odcinek drogi Włącza narzędzie do rysowania odcinka drogi. 

Skrzyżowanie Włącza narzędzie do rysowania skrzyżowania. 
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Tory Włącza narzędzie do rysowania torowiska. 

Nachylony obszar Włącza narzędzie do rysowania obszaru nachylonego. 

Znak pionowy Włącza narzędzie do wstawiania oznakowania pionowego  

Oznakowanie poziome Włącza narzędzie do rysowania oznakowania poziomego  

Słupek drogowy Włącza narzędzie do wstawiania elementów 

bezpieczeństwa ruchu typu U. 

Sygnalizator świetlny  Włącza narzędzie do wstawiania sygnalizatora świetlnego. 

Latarnia Włącza narzędzie do wstawiana różnych typów lamp 

oświetlenia ulicznego 

 

4.5.3.1 Polecenie Odcinek drogi 

Odcinek drogi w programie reprezentuje fragment rzeczywistej drogi będący odcinkiem 
prostym lub łukiem o stałym promieniu. Składa się on z dowolnej liczby elementów 
wchodzących w skład odtwarzanego przez użytkownika pasa drogowego np. pobocza, jezdnia, 
rowy odwadniające itp. Po wstawieniu do obszaru roboczego odcinek składa się z jezdni oraz 
poboczy usytuowanych po jej obydwu stronach. Dla jednoznaczności opisu, odcinek drogi jest 
zawsze zorientowany, tzn. jest wyróżniony jego początek i koniec. Geometria odcinka drogi 
może być kształtowana zarówno za pomocą myszy, jaki i parametrycznie poprzez wartości  
wprowadzane z klawiatury. Kształtowanie drogi może odbywać się zarówno w profilu 
podłużnym jak i poprzecznym. Szerokości poszczególnych elementów odcinka mogą zmieniać 
się pomiędzy jego początkiem i końcem, np. jezdnia może zwężać się lub rozszerzać na 
długości odcinka. 
Program może automatycznie wrysowywać oznakowanie poziome na odcinku drogi według 
zadanego schematu. Do dyspozycji są różne rodzaje oznakowania poziomego podłużnego 
i poprzecznego, strzałek kierunkowych, itp. Oznakowanie poziome może być wyrysowane tylko 
na zadanym fragmencie odcinka drogi. 
Oprócz aspektów graficznych, każdy z elementów (pasów), z których składa się odcinek drogi 
może wprowadzać swój własny rodzaj i stan nawierzchni. Cały odcinek drogi może być również 
nachylony w kierunku podłużnym, a każdy z jego elementów niezależnie w kierunku 
poprzecznym. Dodatkowo stopień nachylenia może zmieniać się na długości odcinka. Odcinek 
drogi może opcjonalnie nie wprowadzać własnych parametrów geometrii podłoża lub rodzaju 
nawierzchni. W jego miejscu uwzględniane są wówczas parametry obiektu leżącego niżej lub, 
jeżeli taki nie istnieje – parametry globalne. 
Rysowanie odcinka drogi odbywa się, podobnie jak Linii, przez wybranie polecenia   
Wstaw\Infrastruktura drogowa\Odcinek drogi. Następnie należy umieścić kursor myszy w 
miejscu, w którym ma znaleźć się jeden z końców odcinka (punkt nr 1 na 32), przycisnąć lewy 
przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znaleźć koniec odcinka (punkt nr 2) 
i tam puścić. 
Zarządzanie parametrami odcinka drogi (geometria, stan rodzaj nawierzchni, oznakowanie 
poziome) odbywa się poprzez okno dialogowe Właściwości: Odcinek drogi  
 

 

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: [D] 
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ZAKŁADKA USYTUOWANIE 

  
Karta Usytuowanie umożliwia zarządzenie parametrami geometrii odcinka drogi względem 
układu odniesienia (rodzaj odcinka, długość, kąt początkowy i końcowy, opcjonalnie promień 
łuku). 

ZAKŁADKA NACHYLENIE 

 

 

Zakładka Nachylenie umożliwia zarządzenie parametrami pochylenia wzdłużnego odcinka 
drogi oraz położeniem punktu charakterystycznego odcinka drogi (początek, koniec) względem 
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osi Z globalnego układu odniesienia. Pochylenie wzdłużne odcinak może być stałe na całej 
długości odcinaka lub zmieniające się liniowo od wartości początkowej do końcowej. 
Standardowo poziom „0” przyjmowany jest na powierzchni terenu. Użytkownik poprzez pole 
punkt odniesienia może zarządzać wyborem punktu charakterystycznego odcinka drogi oraz 
jego usytuowaniem wysokościowym względem poziomu odniesienia. W przypadku gdy odcinak 
drogi będzie usytuowany powyżej lub poniżej poziomu odniesienia (nasyp, wąwóz) użytkownik 
może określić kąty zejścia powierzchni bocznych odcinka drogi (nasyp, skarpa) do 
otaczającego terenu. Standardowo przyjmowany jest kąt zejścia 45°. 

ZAKŁADKA ELEMENTY 

 

 

Zakładka Elementy służy do zarządzania geometrią profilu poprzecznego odcinka drogi. 
Pozwala na utworzenie profilu o dowolnej liczbie elementów pasa drogowego, zróżnicowanej 
geometrii i zróżnicowanym stanie i rodzaju nawierzchni. Przy czym wybór konkretnego stanu 
i rodzaju nawierzchni nie wpływa na dane w tabeli sekwencji ruchu a jedynie na barwę 
danego elementu wyświetlaną w oknie szkicu dla widoku 2D/3D. Poprzez okno Właściwości 
dla każdego z elementów pasa drogowego można określić szerokość, poziom odniesienia, kąty 
nachylenia w stosunku do poziomu itp. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru położenia 
osi profilu względem której pozycjonowane są poszczególne elementy pasa drogowego.  
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ZAKŁADKA OZNAKOWANIE 

 
Zakładka Oznakowanie służy do zarządzania rozmieszczeniem oznakowania poziomego na 
odcinku drogi. Za pomocą przycisków umieszczonych w dolnej części okna można dodawać, 
usuwać lub edytować właściwości oznakowania poziomego. Istnieje możliwość wyboru, 
każdego z rodzajów linii oznakowania poziomego określonych w rozporządzeniu dot. 
warunków technicznych oznakowania poziomego. 

ZAKŁADKA WYGLĄD 
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Zakładka Wygląd służy do zarządzania wyglądem odcinka drogi poprzez wybór koloru linii 
konturowych, oznakowania poziomego oraz kroju i koloru czcionki, którą opisywane są punkty 
charakterystyczne odcinka drogi. Dodatkowo zakładka Wygląd umożliwia włączenie opcji 
Wypełnienie kolorem nawierzchni, co powoduje wyświetlenie w trybie widoku 2D/3D odcinka 
drogi z wypełnieniem powierzchni każdego z elementów pasa drogowego. Kolor wypełnienia 
jest domyślnie zdefiniowany dla każdego rodzaju nawierzchni, użytkownik ma możliwość 
zmiany koloru wypełniania poprzez edycję właściwości wybranego elementu pas drogowego. 

 

4.5.3.2 Polecenie Skrzyżowanie 

Skrzyżowanie w programie reprezentuje rzeczywiste skrzyżowanie dróg o dowolnej ilości 
odnóg (wylotów) w tym wlotów przesuniętych(osie geometryczne nie przecinają się w jednym 
punkcie) lub jako pojedynczy obiekt może stanowić fragment bardziej rozbudowanego 
skrzyżowania (połączenia dróg). Obejmuje ono jezdnię oraz pasy pobocza pomiędzy 
sąsiednimi wlotami. Wszystkie elementy skrzyżowania mogą mieć dowolnie zadane wymiary, 
zarówno za pomocą myszy, jaki i numerycznie z klawiatury. Użytkownik ma możliwość 
odrębnego definiowania promienia łuku łączącego sąsiadujące wloty oddzielnie dla pobocza 
i jezdni. Program może automatycznie wrysowywać oznakowanie poziome na odcinku drogi 
według zadanego schematu. Do dyspozycji są różne rodzaje oznakowania poziomego 
podłużnego i poprzecznego, strzałek kierunkowych, itp. Oznakowanie poziome może być 
wyrysowane tylko na zadanym fragmencie odcinka drogi. 
Wprowadzenie skrzyżowania odbywa się przez wybranie polecenia Wstaw\Infrastruktura 
drogowa\Skrzyżowanie. Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma ono 
się znaleźć i kliknąć. Wstawione zostanie skrzyżowanie o domyślnej geometrii, z 4 odnogami. 
Aby usunąć którąś z odnóg, albo dodać nowe należy wywołać Właściwości skrzyżowania 
poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia Edycja\Właściwości przy 
zaznaczonym skrzyżowaniu. Zarządzanie parametrami odcinka drogi (geometria, stan rodzaj 
nawierzchni, oznakowanie poziome) odbywa się poprzez okno dialogowe Właściwości: 
Odcinek drogi  
 

  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: [R] 
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ZAKŁADKA GEOMETRIA 

 
Zakładka Geometria służy do zarządzania parametrami geometrycznymi poszczególnych 
odnóg skrzyżowania. Standardowe skrzyżowanie posiada cztery odnogi, użytkownik za 
pomocą przycisków Dodaj/Usuń może zarządzać liczba odnóg przycisk edytuj umożliwia 
zarządzanie parametrami poszczególnych odnóg (kąt, szerokość jezdni, poboczy, promienie 
łuków łączących poszczególne odnogi niezależnie dla jezdni i poboczy. 

ZAKŁADKA NAWIERZCHNIA 
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Zakładka Nawierzchnia służy do zarządzania stanem i rodzajem nawierzchni w obrębie 
skrzyżowania. Parametry są definiowane globalnie dla wszystkich jezdni poszczególnych 
odnóg tworzących skrzyżowanie. Stan i rodzaj nawierzchni poboczy łączących poszczególne 
odnogi określa się indywidualnie. Podobnie jak dla odcinka drogi wybrany stan i rodzaj 
nawierzchni nie wpływa na wartość parametrów ruchu określonych w Tabeli sekwencji ruchu. 
Zmiana stanu i rodzaju nawierzchni wpływa na kolor wypełniania jezdni i poboczy w obrębie 
skrzyżowania, które są wyświetlane w trybie widoku 2D/3D.  

ZAKŁADKA NACHYLENIE 

 

 

Zakładka Nachylenie służy do wprowadzenia nachylenia dla całej powierzchni skrzyżowania. 
Użytkownik może określić kąt nachylenia oraz kierunek na którym to nachylenia ma być 
osiągnięte. Kierunek nachylenia określany jest poprzez kąt odchylenia od dodatniego zwrotu 
osi X kartezjańskiego układu odniesienia. Wartość dodatnia oznacza, że kąt jest odmierzany 
od dodatniego zwrotu osi X przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podobnie jak dla obiektu 
Odcinek drogi użytkownik może określić współrzędne punktu odniesienia oraz kąty zejścia do 
otaczającego terenu. Współrzędne punktu odniesienia określone są poprzez podanie 
współrzędnych na płaszczyźnie XY obszaru roboczego oraz wysokości względem przyjętego 
dla całego obszaru roboczego poziomu odniesienia. Współrzędne punktu odniesienia dla 
skrzyżowania mogą być określone poza jego obszarem geometrycznym. Należy to rozumieć w 
ten sposób, że położenie punktu odniesienia dla skrzyżowania nie jest ograniczone jego 
obrysem geometrycznym a służy on zasadniczo do pozycjonowania i orientacji powierzchni 
skrzyżowania względem globalnego układu odniesienia określonego dla całego obszaru 
roboczego.  
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ZAKŁADKA OZNAKOWANIE/WYGLĄD 

    

 

Zakładka Oznakowanie i Wygląd służy do zarządzania włączeniem lub wyłączeniem 
wyświetlania linii krawędziowych w obrębie poszczególnych odnóg tworzących skrzyżowanie. 
Zakładka Wygląd podobnie jak dla odcinka drogi służy do zarządzania wyborem koloru linii 
konturowych, oznakowania poziomego oraz kroju i koloru czcionki, którą opisywane są punkty 
charakterystyczne skrzyżowania. Dodatkowo zakładka Wygląd umożliwia włączenie opcji 
Wypełnienie kolorem nawierzchni, co powoduje wyświetlenie w trybie widoku 2D/3D 
skrzyżowania z wypełnieniem powierzchni każdego z wlotów. Kolor wypełnienia jest domyślnie 
zdefiniowany dla każdego rodzaju nawierzchni, użytkownik ma możliwość zmiany koloru 
wypełniania poprzez edycję właściwości wybranego wlotu.  

4.5.3.3 Polecenie Tory 

Tor w programie TITAN reprezentuje fragment rzeczywistego toru będący odcinkiem 
prostym lub łukiem krzywoliniowym. Wprowadzenie odcinka torów odbywa się przez wybranie 
polecenia   Wstaw\Infrastruktura drogowa\Tory. Rysowanie odcinka torów przeprowadza się 
analogicznie do rysowania krzywej Bezier’a wskazując kolejne punkty węzłowe. Rysowanie 
rozpoczyna się od kliknięcia lewym przyciskiem myszy w punkcie początkowym a następnie 
poprzez kolejne kliknięcia wskazujemy punkty(węzłowe), przez które powinna przebiegać oś 
toru. Zakończenie rysowania odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w punkcie końcowym 
lub użycie przycisku [Esc]. Przebieg toru pomiędzy punktami węzłowymi możemy kształtować 
przy użyciu kierownic i umieszczonych na ich końcach punktów kontrolnych. 

 
W celu ustawienia geometrii szyn oraz podkładów toru, a także parametrów wyglądu odcinka 
toru należy wywołać Właściwości: Odcinek toru poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia Edycja\Właściwości przy zaznaczonym do edycji odcinku toru. 

Skróty: 

Listwa narzędzi:  
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ZAKŁADKA GEOMETRIA 

 

 

Zakładka Geometria służy do zarządzania parametrami geometrycznymi toru: rozstaw szyn, 
szerokość szyn(główki szyny), szerokość podkładów, długość podkładów, rozstaw podkładów. 

ZAKŁADKA WYGLĄD 

 

 

Zakładka Wygląd służy do zarządzania włączeniem/wyłączeniem wyświetlania 
poszczególnych elementów toru lub zmiany koloru wyświetlania tych elementów.  

4.5.3.4 Polecenie Nachylony obszar 

Nachylony obszar to fragment środowiska szkicu, wyznaczony przez wielokąt, na którym 
występuje jednorodne, inne od otoczenia, nachylenie terenu. Charakterystycznymi cechami 
obszaru nachylonego jest stopień nachylenia, jego kierunek oraz punkt odniesienia, określający 
bezwzględną lub względną (względem otaczającego terenu) wysokość nachylonego obszaru 
we wskazanym punkcie. Wykorzystując wymienione wyżej parametry możemy wygenerować 
na szkicu np. wyrwę w nawierzchni drogi, nasyp czy skarpę o zadanych parametrycznie wartoś 
Rysowanie obszaru nachylonego odbywa się, podobnie jak Wielokąta, przez wybranie 

polecenia  Wstaw\Infrastruktura drogowa\Nachylony obszar. Następnie należy klikać 
myszą kolejne punkty wielokąta określającego położenie obszaru. Ostatni z punktów wielokąta 
należy kliknąć podwójnie, lub przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać rysowanie. Na obszarze 
nachylonym program rysuje strzałkę obrazującą kierunek pochylenia terenu. 
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Właściwości obszaru nachylonego, w tym stopień pochylenia i kierunek pochylenia oraz 
położenie i wysokość punktu odniesienia można modyfikować przez wywołanie Właściwości 
tak wprowadzonego obszaru poprzez dwukrotne kliknięcie lub wywołanie polecenia 
Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obszarze. Znak kąta nachylenia określa wznios lub 
spadek obszaru na wybranym kierunku. Kierunek określa się podając kąt pomiędzy dodatnim 
zwrotem osi „X” globalnego układu odniesienia a wektorem kierunku pochylenia. Przy czym 
dodatni kąt oznacza obrót wektora kierunku względem osi „Z” przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara (skrętność układu). Kąt ten nie określa spadku lub wzniosu terenu – funkcję tę pełni 
znak przy kącie pochylenia, przyjęto konwencję, że wartość dodatnia oznacza wznios a wartość 
ujemna oznacza spadek. Odmiennie (na odwrót) jest w ustawieniach Globalnych parametrów 
środowiska (dodatni-spadek, ujemny-wznios). 
Dodatkowo, położenie punktu odniesienia można modyfikować poprzez przeciągnięcie, 
reprezentującego ten punkt, uchwytu obiektu. 

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

ZAKŁADKA NACHYLENIE 

  

 

Zakładka Nachylenie służy do zarządzania położeniem punktu odniesienia obiektu Nachylony 
obszar oraz kierunkiem i kątem pochylenia obszaru. Sposób zarządzania jest dwojaki: wybór 
opcji Nachylenie bezwzględne umożliwia zarządzanie wymienionymi wyżej parametrami 
względem globalnego układu odniesienia. Kierunek nachylenia określony jest kątem 
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odchylenia wektora kierunku od dodatniego zwrotu osi „Z” globalnego układu odniesienia. Znak 
i wartość kąta nachylenia określają czy obszar na kierunku nachylenia się wznosi czy opada i 
pod jakim kątem w stosunku do poziomu odniesienia. Przyjęto konwencję, że wartość dodatnia 
kąta nachylenia oznacza wznoszenie się obszaru na kierunku nachylenia a wartość ujemna 
spadek. Wybór opcji Nachylenie względne umożliwia zarządzenia parametrami Nachylonego 
obszaru względem otaczającego terenu. Kąt i kierunek nachylenia są przejmowania z 
otaczającego terenu natomiast wysokość względna oznacza wznios lub obniżenie obszaru 
względem otaczającego terenu. 

ZAKŁADKA KONTUR/WYPEŁNIENIE 

  

 

Zakładka Kontur/Wypełnienie służą do zarządzania parametrami wyświetlania konturu 
i wypełnienia obiektu Nachylony obszar. Sposób zarządzania jest analogiczny jak w 
przypadku opisanych wyżej obiektów np. Prostokąt. Użytkownik ma możliwość określenia: 
wzoru/typu linii konturowej, jej grubości(linia ciągła) i koloru a w przypadku wypełnienie, wzoru 
wypełnienie i jego koloru. 

ZAKŁADKA INFORMACJE 

 

 

Zakładka Informacje zawiera dane o długości obwodu mierzonej po obrysie konturu oraz polu 
powierzchni objętej konturem obiektu Nachylony obszar. 

4.5.3.5 Polecenie Znak pionowy 

Znak pionowy pozwala wprowadzić do rysunku pionowy znak drogowy. Program zawiera 
wbudowaną bibliotekę niemal 1 500 pionowych znaków drogowych oraz symboli im 
towarzyszących, stosowanych na terenie Austrii, Niemiec, Polski i Ukrainy. 

Wprowadzenie pionowego znaku drogowego odbywa się przez wybranie polecenia  
Wstaw\Infrastruktura drogowa\Znak pionowy (skrót klawiaturowy [G]). Następnie należy 
kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć (w miejscu wskazanym poprzez kliknięcie 
zostanie umieszczony słupek wsporczy znaku pionowego). We wskazanym miejscu 
umieszczony zostanie domyślny znak drogowy z tarczą (A-5). Aby zmienić wybrany znak 
(tarczę znaku) lub zmienić sposób jego rysowania, należy analogicznie jak dla innych obiektów, 
wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie lub polecenie 
Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obiekcie.  
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Oznakowanie pionowe w trybie widoku 2D wyświetlane jest na szkicu zgodnie z zasadami 
rysunku technicznego w widoku z góry natomiast tarcza znaku umieszczana jest obok znaku 
na odnośniku. W ten sposób uzyskano możliwość łatwego i jednoznacznego rozmieszczania 
oznakowania pionowego na szkicu w sytuacji gdy na jednym słupku wsporczym 
umieszczonych zostało kilka tarcz o różnym znaczeniu. 

ZAKŁADKA WYBÓR 

Zakładka Wybór służy do zarządzania wyborem regionu(Państwa), dla którego zostanie 
wczytana baza znaków pionowych.  

  

 

Po wybraniu regionu użytkownik ma możliwość wskazania z bazy pionowych znaków 
drogowych konkretnej tarczy znaku, która zostanie umieszczona i wyświetlona na słupku 
wsporczym (widok 3D) oraz na odnośniku w widoku 2D. W przypadku gdy zachodzi 
konieczność umieszczenia na jednym słupku wsporczym kilku tarcz lub tablic użytkownik może 
to uzyskać poprzez kilkukrotne(stosownie do liczby tarcz/tablic) użycie polecenia wstawienia 
znaku pionowego a następnie zmodyfikowanie jego wyglądu poprzez wyłączenie opcji 
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wyświetlania słupka wsporczego (Rysuj słupek) i odpowiednie dobranie rozmiaru tarczy/tablicy 
oraz wysokości położenia jej geometrycznego środka względem słupka wsporczego znaku 
drogowego. Rozmiar tarczy/tablicy znaku można ustawić niezależnie dla trybu widoku 2D/3D. 

ZAKŁADKA WYGLĄD 

Zakładka Wygląd służy do zarządzania parametrami geometrycznymi znaku: Rozmiar tablicy 
w widoku 3D, Wysokość środka tablicy, Rozmiar symbolu(tarczy) w widoku 2D, Orientacja 
symbolu, Średnica słupka. Dodatkowe opcje to: zmiana koloru dla słupka wsporczego, 
włączenie/wyłączenie wyświetlania słupka oraz włączenie/wyłącznie wyświetlania symbolu 
(tarczy) w widoku 2D. 

 

ZAKŁADKA KONTUR 

Zakładka Kontur służy do zarządzania parametrami konturu linii odnośnika wyświetlanej w 
trybie widoku 2D. 

 

ZAKŁADKA POŁOŻENIE 

Zakładka Położenie służy do określania pozycji i orientacji znaku pionowego względem układu 
odniesienia. W polu Położenie liniowe określone są współrzędne (X, Y) geometrycznej osi 
słupka wsporczego względem układu odniesienia. W polu Orientacja kątowa określony jest kąt 
ustawienia lica tarczy znaku względem układu odniesienia. Jako kierunek zerowy przyjęto 
dodatni zwrot osi „X” globalnego układu odniesienia, a dodatni kąt oznacza obrót znaku wokół 
osi pionowej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
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ZAKŁADKA ETYKIETA 

Zakładka Etykieta służy do zarządzania następującymi ustawieniami: Pokaż etykietę - 
włączenie/wyłączenie wyświetlania etykiety pionowego znaku drogowego (symbol znaku np. 
A-5) w widoku 2D, Pozycja etykiety – określa położenie etykiety względem globalnego układu 
odniesienia, Orientacja – określa kąt orientacji etykiety względem osi „Z”. 

 

4.5.3.6 Polecenie Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome dostępne jest po wybraniu polecenia Wstaw\Infrastruktura 

drogowa\Oznakowanie poziome lub poprzez ikonę przycisku  z rozwijanym menu 
znajdującego się na listwie narzędziowej Wstawianie. Program umożliwia rozmieszczenie 
podłużnych jak i poprzecznych znaków poziomych z zachowaniem wymiarów i geometrii 
zgodnych z rozporządzeniem „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 2”. Wszystkie elementy 
oznakowania poziomego mają możliwość dowolnego obrotu przy użyciu klawisza [Ctrl], tak jak 
pozostałe elementy programu. We właściwościach każdego z elementów oznakowania 
poziomego można ustawić kolor wypełnienia elementów, bądź też ustawić indywidualną barwę 
dla konkretnego oznakowania. Do dyspozycji zostały oddane narzędzia tworzące następujące 
obiekty: 

 P-1 – P-7 – Linie, 

 P-10 – Przejście dla pieszych, 
 P-11 – Przejazd dla rowerzystów, 
 P-12 – Linia bezwzględnego zatrzymania, 
 P-13 – Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów, 
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 P-14 – Linia warunkowego zatrzymania z prostokątów, 
 P-21 – Powierzchnia wyłączona z ruchu, 
 P-25 – Próg zwalniający. 

LINIA 

Wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci linii oznaczonych w rozporządzeniu 
symbolami P-1a – P-7d umożliwia opcja Wstaw\Infrastruktura drogowa\Oznakowanie 
poziome\Linie. Po wybraniu tej funkcji rozpoczynamy rysowanie domyślnej linii klikając lewym 
przyciskiem myszy w miejscu jej rozpoczęcia, a następnie kolejnymi kliknięciami w punktach 
charakterystycznych linii tworzymy jej przebieg, zaś ostatni punkt klikamy dwukrotnie, bądź 
przerywamy klawiszem [Esc]. Utworzona zostanie linia domyślna o symbolu P-5 – Linia 
podwójna przerywana. W celu zmiany rodzaju narysowanej linii analogicznie jak dla innych 
obiektów, należy wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia Edycja\Właściwości z menu lub ikony na pasku narzędziowym. 
Wywołanie Właściwości obiektu przy użyciu menu lub ikony z listwy narzędziowej wymaga 
uprzedniego zaznaczenie obiektu do edycji. 

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 

Wprowadzenie obiektu Przejście dla pieszych, odbywa się poprzez wybranie opcji 
Wstaw\Infrastruktura drogowa\Oznakowanie poziome\Przejście dla pieszych. Rysowanie 
obiektu Przejście dla pieszych jest analogicznie do tworzenia wielokąta, pierwszy i kolejne 
wierzchołki (punkty) wskazujemy poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 
Zakończenie rysowania odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub 
wciśnięcie klawisza [Esc]. Obiekt ten umożliwia dowolną edycję kształtu przejścia, poprzez 
zmianę położenia poszczególnych jego narożników. W tym celu obiekt musi być aktywny do 
edycji, a więc należy jednokrotnie zaznaczyć go poprzez kliknięcie na nim lewym przyciskiem 
myszy. Każdy z wierzchołków naroży zostaje podświetlony, a kolejne naciśnięcie lewym 
przyciskiem myszy na narożnik i przeciągnięcie danego punktu do wybranego przez 
użytkownika miejsca umożliwia zmianę kształtu tworzonego przejścia dla pieszych. Kierunek 
linii przejścia dla pieszych możemy modyfikować przy użyciu kierownicy poprzez jej obrót. 
Poszczególne linie znaku P-10 będą rysowane równolegle do kierownicy wypełniając cały 
obszar wielokąta wyznaczonego poprzez poszczególne wierzchołki. oznakowania poziomego 
w postaci linii oznaczonych w rozporządzeniu symbolami P-1a – P-7d umożliwia opcja 

 

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW 

Obiekt Przejazd dla rowerzystów możliwy jest do wprowadzenia w programie za pomocą opcji 
 Wstaw\Infrastruktura drogowa\Oznakowanie poziome\Przejazd dla rowerzystów. 
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Wybranie tej funkcji i zaakceptowanie jej lewym przyciskiem myszy pozwala na umieszczenie 
w dowolnym punkcie wskazanym myszą fragmentu przejazdu dla rowerzystów. Analogicznie 
jak w przypadku Przejścia dla pieszych obiekt ten można zaznaczyć do edycji, a następnie 
zmienić jego kształt przeciągając poszczególne narożniki do wybranych miejsc. 

LINIA BEZWZGLĘDNEGO ZATRZYMANIA 

Za pomocą polecenia  menu lub ikony    Wstaw\Infrastruktura drogowa\Oznakowanie 
poziome\Linia bezwzględnego zatrzymania umieszczamy w programie linie poprzecznego 
oznakowania poziomego – P-12. W tym celu po wybraniu opcji Linia bezwzględnego 
zatrzymania, naciskamy lewym przyciskiem myszy w miejscu gdzie ma się rozpoczynać linia 
oznakowania a następnie trzymając wciśnięty przycisk myszy rozciągamy linię do miejsca jej 
zakończenia (przemieszczamy kursor). Automat jest skonstruowany w ten sposób, że tworzone 
są tylko pojedyncze odcinki linii, bez możliwości kontynuowania rysowania linii łamanej. 

LINIA WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA Z TRÓJKĄTÓW 

Element oznakowania poziomego Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów wprowadzany 
jest do środowiska roboczego programu za pomocą polecenia menu Wstaw\Infrastruktura 
drogowa\Oznakowanie poziome\Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów lub za pomocą 
ikony  umieszczonej na pasku Wstawianie. Wstawienie linii do środowiska programu 
sprowadza się do naciśnięcia lewym przyciskiem myszy w miejscu rozpoczęcia rysowania i 
przeciągnięcia kursora (linii) do miejsca, w którym ma się zakończyć rysowanie, podczas 
przeciągania należy utrzymywać wciśnięty lewy klawisz myszy.  Jest ono analogicznie do 
rysowania odcinka prostej poleceniem Linia. Narzędzie to pozwala na wprowadzenie Linii 
warunkowego zatrzymania z trójkątów tylko wzdłuż jednego kierunku. Jeśli nastąpi potrzeba 
stworzenia kolejnej linii pod innym kątem, należy wprowadzić kolejny odcinek linii i odpowiednio 
go zorientować. 

LINIA WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA Z PROSTOKĄTÓW 

Element oznakowania poziomego Linia warunkowego zatrzymania z prostokątów 
wprowadzany jest do środowiska roboczego programu za pomocą polecenia menu 
Wstaw\Infrastruktura drogowa\Oznakowanie poziome\Linia warunkowego zatrzymania z 

trójkątów lub za pomocą ikony  umieszczonej na pasku Wstawianie. Wstawienie linii do 
środowiska programu sprowadza się do naciśnięcia lewym przyciskiem myszy w miejscu 
rozpoczęcia rysowania i przeciągnięcia kursora (linii) do miejsca, w którym ma zakończyć 
rysowanie, podczas przeciągania należy utrzymywać wciśnięty lewy klawisz myszy.  Cały 
proces wstawiania jest analogiczny jak w przypadku obiektu opisanego wyżej – Linia 
warunkowego zatrzymania z trójkątów. 

POWIERZCHNIA WYŁĄCZONA Z RUCHU 

Wprowadzenie Powierzchni wyłączonej z ruchu umożliwia opcja   Wstaw\Infrastruktura 
drogowa\Oznakowanie poziome\Powierzchnia wyłączona z ruchu. Po wybraniu tej funkcji 
rozpoczynamy obrysowywanie wyznaczonej powierzchni klikając lewym przyciskiem myszy 
kolejne punkty, przez które ma przechodzić obrys tworzonej powierzchni. Ostatni z punktów 
wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], aby przerwać 
rysowanie. Jeśli obiekt jest w trybie edycji, na stworzonym obiekcie pojawi się linia 
przerywana(kierownica), służąca do zmiany kierunku kreskowania stworzonej powierzchni. 
Jeśli zaś linia nie pojawiła się, należy ustawić obszar w trybie do edycji klikając na nim 
jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. Zmiana kierunku ułożenia linii na powierzchni 
wyłączonej możliwa jest po naciśnięciu na końcu odcinka linii przerywanej zaznaczonym do 
edycji i dowolnym jego obrocie. 
W celu zmiany typu wybranej powierzchni wyłączonej, należy analogicznie jak dla innych 
obiektów, wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie 
polecenia   Edycja\Właściwości w sytuacji gdy obiekt zaznaczony jest do edycji. 
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4.5.3.7 Słupek drogowy 

Słupki drogowe (elementy bezpieczeństwa drogowego) dostępne są po wybraniu polecenia 

Wstaw\Infrastruktura drogowa\Słupek drogowy lub poprzez ikonę przycisku . Następnie 
należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na obszarze roboczym programu w miejscu, w którym 
ma być usytuowany słupek. We wskazanym miejscu umieszczony zostanie domyślny element 
- słupek drogowy prowadzący (U-1a). Dostępne są ponadto: słupek krawędziowy, 
przeszkodowy oraz blokujący razem z ich przestrzennymi modelami wyświetlanymi w trybie 
widoku 3D. Aby zmienić wybrany typ słupka należy, analogicznie jak dla innych obiektów, 
wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub za pomocą polecenia 
Edycja\Właściwości przy obiekcie zaznaczonym do edycji. Dla modelu U-1a umożliwiono 
ponadto opisanie słupka odpowiednim oznaczeniem hektometrowym i wyświetlenie go w 
widoku trójwymiarowym. 

 

ZAKŁADKA SŁUPEK 

Zakładka Słupek służy do zarządzania następującymi ustawieniami: Rodzaj słupka – Słupek 
prowadzący, Słupek krawędziowy, Słupek przeszkodowy, Słupek blokujący oraz  Pikietaż – dla 
Słupka prowadzącego można określić pikietaż drogi poprzez podanie wyróżnika kilometrowego 
i hektometrowego w notacji, całkowita liczba kilometrów a po przecinku liczba hektometrów. 
Wprowadzona wartość będzie wyświetlana na słupku w trybie widoku 3D. 

 

ZAKŁADKA KONTUR/WYPEŁNIENIE 

Zakładka Kontur/Wypełnienie służy do zarządzania parametrami: linii konturowej (wzór, 
grubość, kolor), którą jest rysowany obrys słupka oraz wzorem i kolorem wypełnienia wewnątrz 
konturu słupka  wyświetlanego w trybie widoku 2D. W trybie widoku 3D wyświetlany jest model 
przestrzenny słupka, którego parametrów nie można modyfikować (poza narzuceniem 
pikietażu w przypadku słupka prowadzącego U-1a).  
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ZAKŁADKA POŁOŻENIE 

Zakładka Położenie służy do określania pozycji i orientacji obiektu Śłupek drogowy względem 
układu odniesienia. W polu Położenie liniowe określone są współrzędne (X, Y) geometrycznej 
osi słupka względem układu odniesienia. W polu Orientacja kątowa określony jest kąt 
ustawienia lica słupka (prowadzący) względem układu odniesienia. Jako kierunek zerowy 
przyjęto dodatni zwrot osi „X” globalnego układu odniesienia, dodatni kąt oznacza obrót znaku 
wokół osi pionowej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

 

4.5.3.8 Sygnalizator świetlny 

Obiekt Sygnalizator świetlny pozwala przedstawić na rysunku określony rodzaj 
sygnalizatora świetlnego stosowany w ruchu drogowym w rzucie z góry z aktualnym stanem 
wyświetlanego sygnału. Dostępne rodzaje sygnalizatorów to: 

 S-1 – Ogólny 

 S-2 – Ogólny ze strzałką w lewo 

 S-2 – Ogólny ze strzałką w prawo 

 S-2 – Ogólny z dwoma strzałkami 
 S-3 – Kierunkowy na wprost 

 S-3 – Kierunkowy w lewo 

 S-3 – Kierunkowy w prawo 

 S-3 – Kierunkowy na wprost i w lewo 

 S-3 – Kierunkowy w lewo i do zawracania 

 S-3 – Kierunkowy na wprost i w prawo 

 S-3 – Kierunkowy w lewo i w prawo 

 S-3 – Kierunkowy do zawracania 

 S-4 – Nad pasem o przemiennym kierunku ruchu 

 S-5 – Dla pieszych 

 S-6 – Dla rowerzystów 
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 S-5/6 – Dla pieszych i rowerzystów 

 S-7 – Nad pasem o przemiennym kierunku ruchu 

 Czerwono – zielony 

 Czerwono – żółty 

 Pojedynczy czerwony 

 Podwójny czerwony 

 Żółty 

 SB dla autobusów 

 ST dla tramwajów 
W zależności od wybranego rodzaju sygnalizatora, uaktywniane zostają możliwości wybrania 
aktualnego stanu wyświetlanego sygnału. Dostępne możliwości: 

 żadne (wyłączony), 

 światło zielone 

 światło żółte, 
 światło czerwone, 
 światło czerwono-żółte, 
 światło czerwone ze strzałką kierunkową w lewo, 
 światło czerwone ze strzałką kierunkową w prawo 

 światło czerwone z dwoma strzałkami kierunkowymi. 

 
Wprowadzenie Sygnalizatora świetlnego odbywa się poprzez wybranie polecenia menu  

Wstaw\Infrastruktura drogowa\Sygnalizator świetlny lub poprzez ikonę  zlokalizowaną 
na pasku Wstawianie. Następnie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejscu, w którym 
ma się on znaleźć. We wskazanym miejscu umieszczony zostanie rysunek sygnalizatora 
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w stanie wyłączony. Aby zmienić stan, rodzaj sygnalizatora, a także określić sposób jego 
usytuowania i wysokość na jakiej się znajduje należy wywołać jego właściwości poprzez 
podwójne kliknięcie myszą albo skrót klawiaturowy [Alt]+[Enter]. 

ZAKŁADKA SYGNALIZATOR 

Zakładka Sygnalizator służy do zarządzania następującymi ustawieniami: Rodzaj 
sygnalizatora – z rozwijanej listy użytkownik może wybrać jeden z 24 typów sygnalizatora 
świetlnego.  W zależności od wybranego typu sygnalizatora w polu Włączone światło należy 
zaznaczyć jeden z możliwych stanów działania sygnalizatora (wyświetlany sygnał lub jego 
brak),  

ZAKŁADKA WYGLĄD/OPIS 

Zakładka Wygląd służy do zarządzania następującymi ustawieniami wyświetlana sygnalizatora 
w trybie widoku 2D/3D. Odpowiednie opcje umożliwiają: ustawienie wysokości usytuowania 
sygnalizatora na słupku lub nad podłożem.  Opcja Rysuj słupek  powoduje 
włączenie/wyłączenie wyświetlania słupka wsporczego sygnalizatora w widoku 3D. Dodatkowo 
użytkownik może zmienić kolor słupka wsporczego oraz jego średnice.  

  
 

Zakładka Opis  zawiera edytowalne pole nazwy sygnalizatora oraz pole Opis, w które mogą 
być umieszczone dodatkowe informacje dotyczące sygnalizatora. 

ZAKŁADKA ROZMIAR 

Zakładka Rozmiar służy do zarządzania rozmiarem (wielkością) kwadratu, w którym jest 
wyświetlany sygnalizator w trybie widoku 2D. Standardowo sylwetka sygnalizatora w widoku z 
góry wyświetlana jest w kwadracie o boku długości 1m. Ustawienia zakładki Rozmiar nie 
wypływają na wyświetlanie sygnalizatora w trybie widoku 3D, gdzie wykorzystywany jest 
przestrzenny model sygnalizatora.  
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ZAKŁADKA POŁOŻENIE 

Zakładka Położenie służy do określania pozycji i orientacji obiektu Sygnalizator świetlny 
względem układu odniesienia. W polu Położenie liniowe określone są współrzędne (X, Y) 
geometrycznej osi słupka względem układu odniesienia. W polu Orientacja kątowa określony 
jest kąt ustawienia lica sygnalizatora (czoło ekranu kontrastowego) względem układu 
odniesienia. Jako kierunek zerowy przyjęto dodatni zwrot osi „X” globalnego układu 
odniesienia, dodatni kąt oznacza obrót sygnalizatora wokół osi pionowej przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. 

 

ZAKŁADKA ETYKIETA 

Zakładka Etykieta służy do zarządzania następującymi ustawieniami: Pokaż etykietę - 
włączenie/wyłączenie wyświetlania etykiety obiektu Sygnalizator świetlny (symbol 
sygnalizatora np. K-1) w widoku 2D, Pozycja etykiety – określa położenie etykiety względem 
globalnego układu odniesienia, Orientacja – określa kąt orientacji etykiety względem osi „Z”. 
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4.5.3.9 Latarnia 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania obiektu Latarnia.  Użytkownik może wybrać typ 
latarni - drogowych lub parkowych. Rysunek latarni w widoku z góry jest wyświetlany w trybie 
widoku 2D oraz wizualizowany w postaci przestrzennego obiektu w widoku 3D. Dla latarni 
drogowych wprowadzono możliwość ustalenia ilości lamp, ich rozstawu oraz rozmiaru 
(długości) wysięgu na którym lampa jest mocowana.  

ZAKŁADKA LATARNIA 

Zakładka Latarnia służy do zarządzania następującymi ustawieniami: Typ latarni – z rozwijanej 
listy użytkownik może wybrać jeden z 3 typów latarni drogowej lub parkowej, Ilość lamp – 
określa liczbę lamp zamontowanych na słupie, Rozstaw – określa rozstaw kątowy pomiędzy 
podłużnymi osiami symetrii poszczególnych lamp, Wysokość – określa całkowitą wysokość 
latarni, Wysięg – umożliwia wybór z rozwijanej listy długości wysięgnika z pośród 
predefiniowanych długości od 1÷2,5 m ze zmianą długości co 0,5m, opcje Zapalona i Źródło 
światła – nie są oprogramowane w tej wersji programu ich funkcjonalność będzie dostępna w 
przyszłości.  
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ZAKŁADKA KONTUR 

Zakładka ta pozwala ustalić sposób rysowania linii edytowanego obiektu. Zawiera następujące 
pola i opcje wyboru: Podgląd – podgląd wyglądu linii o wybranych parametrach, jak styl, 
grubość i kolor, Wzór linii – umożliwia wybór rodzaju linii (ciągła, punktowa, kreskowa itp.).  
Wygląd linii o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd; Grubość – umożliwia wybór 
grubości linii wyrażonej w metrach. Grubość linii można zmieniać tylko dla linii ciągłej. Dla 
innych rodzajów linii przypisana jest linia włosowata(cienka) i pole to nie jest aktywne. Kolor –
umożliwia zmianę koloru, którym rysowana jest linia. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  

 

ZAKŁADKA POŁOŻENIE 

 

Zakładka Położenie służy do określania pozycji i orientacji obiektu Latarnia względem układu 
odniesienia. W polu Położenie liniowe określone są współrzędne (X, Y) geometrycznej osi słupa 
względem układu odniesienia. W polu Orientacja kątowa określony jest kąt ustawienia 
wysięgnika  latarni względem układu odniesienia. Jako kierunek zerowy przyjęto dodatni zwrot 
osi „X” globalnego układu odniesienia, dodatni kąt oznacza obrót sygnalizatora wokół osi 
pionowej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

4.5.4 Podmenu Obiekt z biblioteki (aktywne w obszarze Szkic) 

Podmenu związane ze wstawianiem do środowiska roboczego (Szkic) programu 
sylwetki/modelu różnego rodzaju obiektów pogrupowanych tematycznie w katalogu. Z uwagi 
na to, że wszystkie polecenia podmenu związane są z elementami tworzenia i opisu 
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szkicu aktywne są tylko w obszarze szkicu. W obszarze wykresu polecenia podmenu są 
nieaktywne – istnieje jednak możliwość skopiowania wybranego obiektu z obszaru Szkic 
do obszaru Wykres. Podmenu zawiera następujące polecenia: 

 
Katalog pojazdów Otwiera okno dialogowe Wybór pojazdu z bazy danych. 

Samochody osobowe Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

samochodu osobowego (widok, typ nadwozia). 

Samochody ciężarowe Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

samochodu ciężarowego (widok, typ pojazdu). 

Autobusy i autokary Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu autobusu 

(widok, typ pojazdu). 

Pojazdy szynowe Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu pojazdu 

szynowego (rodzaj, typ pojazdu). 

Pojazdy rolnicze Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu pojazdu 

rolniczego (widok, rodzaj, typ pojazdu).  

Pojazdy budowlane Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu pojazdów 

budowlanych (typ pojazdu). 

Przyczepy i naczepy  Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu przyczepy 

lub naczepy (widok, rodzaj, typ pojazdu). 

Jednoślady Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu pojazdu 

jednośladowego (widok, rodzaj, typ pojazdu). 

Elementy pojazdów Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

elementów wyposażenia i części pojazdów.  

Ludzie Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu ludzi 

(widok, pozycja, charakter ruchu). 

Zwierzęta Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

zwierząt(widok, pozycja, charakter ruchu, gatunek) 

Rośliny Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu roślin 

(widok, gatunek, typ). 

Przedmioty osobiste Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

przedmiotów osobistych (typ przedmiotu). 

Ubrania  Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu ubrania 

(typ ubrania, nakrycia głowy). 

Narzędzia Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu narzędzi 

(nóż, młotek, łopata, itp.). 

Broń i amunicja  Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu broni lub 

amunicji (typ, rodzaj). 
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Infrastruktura Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

infrastruktury (widok, budynek, bariera, próg, itp.). 

Wyposażenie wnętrz Włącza narzędzie do wstawiania sylwetki/modelu 

elementów wyposażenia wnętrz (widok, meble). 

Ślady Włącza narzędzie do wstawiania śladów (traseologiczne). 

 

4.5.4.1 Katalog sylwetek/modeli statycznych 

Polecenia podmenu Wstaw\Obcy obiekt zawierają narzędzia do umieszczania w 
środowisku roboczym (okno Szkic)  sylwetki/modelu: pojazdów, ludzi, zwierząt, roślin, 
itd., za  pomocą których można oznaczyć ich położenie na szkicu lub wyświetlić/ 

zwizualizować w przestrzeni 3D w formie modelu przestrzennego.  
Program posiada wbudowaną bibliotekę pogrupowanych tematycznie sylwetek różnych 
obiektów: pojazdów mechanicznych, ich części i elementów wyposażenia, ludzi, zwierząt, 
roślin, przedmiotów towarzyszących człowiekowi, narzędzi, broni, wyposażenia wnętrz oraz 
elementów infrastruktury drogowej.  
Na sylwetce pojazdu mechanicznego program może dodatkowo zaznaczyć następujące 
elementy: 

 Położenie podłużnej osi pojazdu. 
 Położenie osi. 
 Położenie poszczególnych kół. 

 
 

Przy wprowadzaniu sylwetek pojazdów mechanicznych można skorzystać z dołączonej do 
programu bazy danych pojazdów samochodowych różnych kategorii. Z tej bazy mogą zostać 
pobrane automatycznie: typ sylwetki, wymiary zewnętrzne pojazdu, wymiary konstrukcyjne – 
rozstaw kół, rozstaw osi, zwis przedni,  rozmiar kół pojazdu. 
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Aby wprowadzić Statyczną sylwetkę w oparciu o bazę danych należy wybrać polecenie 

 Wstaw\Obiekt z biblioteki\Katalog pojazdów (skrót klawiaturowy [J]). Otwarty zostanie 
dialog, w którym należy wybrać właściwy model i wersję pojazdu, a następnie zatwierdzić 
dialog. W obszarze szkicu pojawi się wybrana sylwetka, którą następnie można przesunąć 
w dowolne miejsce szkicu. 

 
 

 
 
Aby wprowadzić Statyczną sylwetkę dla pojazdów nie ujętych w bazie lub innych uczestników 
ruchu należy wskazać żądaną sylwetkę przez wybór odpowiedniego polecenia z podmenu 
Wstaw\Obiekt z biblioteki. W obszarze szkicu pojawi się wybrana sylwetka, którą następnie 
można przesunąć w dowolne miejsce rysunku.   
Wymiary takiej sylwetki, w trybie widoku 2D, można swobodnie zmieniać za pomocą myszy. 
Aby zmienić wymiary sylwetki podając dane numeryczne lub zmienić sposób jej rysowania 
należy, analogicznie jak dla innych obiektów, wywołać Właściwości obiektu poprzez 

dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonej 
do edycji wybranej sylwetce. 

4.5.5 Sylwetka statyczna, obiekt animacji – modele 3D(2D) 

Zintegrowano z wybranymi sylwetkami statycznymi oraz obiektami animacji (typ Pojazd, typ 
Pieszy) ich modele przestrzenne (obiekty 3D). Obiekty posiadające reprezentację 
przestrzenną to: 
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 Sylwetki ludzi – kobieta, mężczyzna, dziecko (w pozycji odpowiadającej różnemu 
charakterowi ruchu – bieg, chód), 

 Sylwetki pojazdów samochodowych (wielośladowych) ich przyczep i naczep – 
samochody osobowe różnych typów i rodzajów nadwozia, samochody ciężarowe różnego 
przeznaczenia i typu zabudowy, przyczepy i naczepy różnych typów przeznaczone do 
łączenia z wymienionymi wyżej pojazdami. 

 Jednoślady i dziecięce – rower jadący(rowerzysta), rower prowadzony(pieszy), rowerek 
dziecięcy, motocykl(motocyklista), skuter, quad, hulajnoga, wózek dziecięcy. 

 

   
 Pojazdy komunikacji zbiorowej – autobus, autobus przegubowy, tramwaj Bombardier, 

tramwaj Konstal, zestaw kolejowy Pendolino, lokomotywa spalinowa SM-42. 

 Pojazdy rolnicze i budowlane – furmanka(z woźnicą), ciągnik rolniczy z kabiną, ciągnik 
rolniczy bez kabiny, kombajn zbożowy, przyczepa kombajnu z hederem(zespołem 
żniwnym), koparko-ładowarka. 

 Elementy wyposażenia i części pojazdów – koło, błotnik, drzwi, kołpak koła, zderzak, 
reflektor itp.  

 Przedmioty osobiste, ubrania – teczka, torebka, buty, okulary, butelka, parasol, 
pieniądze, telefon komórkowy, smartfon, paczka papierosów, torba na zakupy, plecak, 
puszka, piłka, kask rowerowy, kask motocyklowy, koszula, sweter, kurtka, rękawiczki, 
sandał. 

 Zwierzęta – hodowlane i dzikie, koń, krowa, sarna, jeleń, kot, pies, itd. 
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Dla niektórych obiektów 3D(np. motocyklista) dostępne są opcje (zakładka Wygląd 3D) 
wyłączania wybranych elementów obiektu (np. kierujący, pasażer, kask, itp.) oraz możliwość 
zmiany koloru wybranych elementów obiektu 3D (np. elementy ubrania). 

  

4.5.6 Polecenie Obcy obiekt… 

Polecenie Wstaw\Obcy obiekt… umożliwia umieszczenie w obszarze roboczym obcego 
elementu, pochodzącego z innego programu graficznego wykorzystując popularny w Windows 
mechanizm osadzania i powiązania obiektów (OLE). W przeciwieństwie do elementu typu 
Obrazek, umieszczony w ten sposób obiekt graficzny może być w każdej chwili edytowany 
przez aplikację, z której pochodzi. W dokumencie programu TITAN może być bezpośrednio 
zapisany (osadzony) obcy obiekt lub zapisane tylko powiązanie do zawartości obcego pliku. 
Aby umieścić taki obcy Obiekt w rysunku można go, w źródłowej aplikacji przekopiować do 
Schowka, a następnie, w programie V-SIM wywołać polecenie  Edycja\Wklej (skrót 
klawiaturowy [Ctrl]+[V]).  
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Można również bezpośrednio wywołać polecenie Wstaw\Oby obiekt... pojawi się wówczas 
okno dialogowe z zapytaniem, z jakiej aplikacji ma pochodzić osadzany obiekt lub, jaki plik go 
zawiera. 
 

 

4.5.7 Podmenu Wymiarowanie i opisy 

Podmenu zawiera polecenia związane z uruchomieniem narzędzi do wymiarowania i 
umieszczaniem wymiarów w środowisku roboczym programu.  
Podmenu zawiera następujące polecenia: 

Wymiar liniowy Włącza narzędzie do wstawiania wymiaru liniowego. 

Wymiar kątowy Włącza narzędzie do wstawiania wymiaru kątowego. 

Pole powierzchni Włącza narzędzie do pomiaru pola powierzchni. 

Układ współrzędnych Włącza narzędzie do wstawiania lokalnego kartezjańskiego 

układu współrzędnych. 

Linijka krzywoliniowa Włącza narzędzie do pomiarów drogi wzdłuż dowolnej 

krzywej – narzędzie oparte na krzywej Beziera. 

Znacznik pozycji  Włącza narzędzie umożliwiające zaznaczenie pozycji 

względem kartezjańskiego układu odniesienia (okno Szkic). 

Znacznik wartości Włącza narzędzie umożliwiające zaznaczenie pozycji 

względem układu droga-szkic (okno Wykres). 

Odnośnik Włącza narzędzie do wstawiania odnośników oraz 

tworzenia legendy. 

Hiperłącze Włącza narzędzie do umieszczenia hiperłącza 

 

4.5.7.1 Wymiar liniowy 

Wymiar liniowy jest elementem graficznym pozwalającym zaznaczyć wybrane wymiary liniowe 
lub odległości na wykresie analizy czasowo–przestrzennej lub na szkicu. 
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Rysowanie Wymiaru liniowego, podobnie jak Linii, odbywa się przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Wymiar liniowy (skrót klawiaturowy [I]). Następnie należy 
umieścić kursor myszy w jednym z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być 
zmierzona, przycisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam 
dopiero puścić. 
Standardowo, linia wymiarowa umieszczona zostaje pomiędzy wskazanymi punktami, a opis 
odległości na jej środku, lub z boku, jeżeli się nie mieści. Opis zmierzonej odległości, wraz 
z linią wymiarową może być jednak przemieszczony w dowolne miejsce za pomocą 
przeciągnięcia myszą związanego z nim uchwytu.  

4.5.7.2 Wymiar kątowy 

Wymiar kątowy, podobnie jak Wymiar liniowy jest elementem graficznym pozwalającym 
zaznaczyć wybrane wymiary kątowe na wykresie analizy czasowo–przestrzennej lub na szkicu. 

 
Rysowanie Wymiaru kątowego odbywa się przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Wymiar kątowy (skrót klawiaturowy [K]). Następnie należy 
kolejno kliknąć trzy punkty: 

 Koniec jednego z ramion kąta; 
 Wierzchołek kąta; 
 Koniec drugiego ramienia kąta. 

Kąty mogą być mierzone ze znakiem w zakresie od -180º do +180º lub zawsze dodatnie 
w zakresie od 0º do 360º. Wybór zakresu pomiaru i inne opcje wpływające na wygląd Wymiaru 
kątowego ustalić można wywołując Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym do edycji wymiarze kątowym. 

4.5.7.3 Pole powierzchni 

Opcja Pole powierzchni jest elementem graficznym, który pozwala określić pole powierzchni 
wewnątrz dowolnego wieloboku usytuowanego na wykresie analizy czasowo–przestrzennej lub 
na szkicu z dokładnością do 0,001m2. 
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Pomiar Pola powierzchni odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Wymiarowanie 
i opisy\Pole powierzchni. Następnie należy kolejno klikać myszą kolejne wierzchołki 
wielokąta, którego pole powierzchni chcemy zwymiarować. Ostatni z punktów wielokąta należy 
kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], aby zakończyć pomiar. 

4.5.7.4 Układ współrzędnych 

Układ współrzędnych jest elementem graficznym pozwalającym nanieść w dowolnym miejscu 
wykresu analizy czasowo–przestrzennej lub szkicu lokalnego kartezjańskiego układu 
współrzędnych zawierającego skalę odległości (współrzędne). 

  
Wprowadzenie Układu współrzędnych odbywa się przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Układ współrzędnych (skrót klawiaturowy [U]) a następnie 
kliknięcie myszą w miejscu, w którym ma się znaleźć środek wprowadzanego układu. Wybór 
opcje wpływających na wygląd Układu współrzędnych ustalić można wywołując Właściwości 
obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości 
przy zaznaczonym do edycji lokalnym układzie współrzędnych. Poprzez zakładki okna 
dialogowego Właściwości użytkownik może zarządzać parametrami konturu, rozmiarem 
półosi kartezjańskiego układu współrzędnych, wyświetlaniem nazwy wykresu, nazw osi, 
wartości współrzędnych, wielkością czcionki opisu oraz położeniem początku układu 
współrzędnych względem globalnego układu odniesienia.  

4.5.7.5 Linijka krzywoliniowa 

Linijka krzywoliniowa jest elementem graficznym, bazującym na krzywej Bezier’a, 
pozwalającym określić odległość wybranego punku mierzoną wzdłuż krzywej lub wymiary 
wybranych elementów przebiegających na wykresie analizy czasowo–przestrzennej lub szkicu 
w sposób krzywoliniowy. |Uzyskana linia może być krzywą gładką i bez załamań przechodzić 
przez kolejne punkty.  
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Wymiarowanie za pomocą linijki krzywoliniowej, odbywa się przez wybranie polecenia

 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Linijka krzywoliniowa. Następnie należy klikać myszą 
kolejne punkty, przez które ma przechodzić krzywa. Ostatni z punktów krzywej należy kliknąć 
dwukrotnie, lub zakończyć klawiszem [Esc]. Edytowanie właściwości tego obiektu umożliwia 
definiowanie wyglądu powstałej linii, a także wartości głównych i pomocniczych podziałki 
liniowej. Edycja właściwości obiektu odbywa się poprzez dwuklik myszy na obiekcie lub 

poleceniem  Edycja\Właściwości. 
Oprócz uchwytów odpowiadających punktom węzłowym, przez które przechodzi krzywa 
(punkty węzłowe), obiekt ten posiada dodatkowe uchwyty w miejscach tzw. punktów 
kontrolnych(punkt kierowniczy) wpływających na kształt przebiegu krzywej. Przeciągając 
myszą te uchwyty można wpływać na kierunek przebiegu i stopień zaokrąglenia krzywej.  

4.5.7.6 Znacznik pozycji (okno Szkic) 

Znacznik pozycji pozwala zaznaczyć na rysunku (szkicu) położenie i ewentualnie współrzędne 
wybranego punktu charakterystycznego6. Znacznik taki rysowany jest jako płaski symbol w 
trybie widoku 2D lub jako symbol przestrzenny 3D, o wybranym kształcie, wyznaczający 
pozycję oraz, opcjonalnie wartość współrzędnych (x, y, z) w tym punkcie względem globalnego, 
układu odniesienia. 

  
 

Wprowadzenie Znacznika pozycji odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Wymiarowanie i opisy\Znacznik pozycji (skrót klawiaturowy [N]). Następnie 

postępować można w dwojaki sposób: 
 Kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się znaleźć znacznik. 
 Przeciągnąć myszą od innego punktu charakterystycznego na rysunku obserwując 

współrzędne zmieniające się w polu komunikatów (pasek statusu). Podawana jest tam 

                                            
6 Aby tylko sprawdzić współrzędne danego punktu, bez pozostawiania śladów na dokumencie można obserwować 
wskaźnik położenia kursora w Listwie statusu. 
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odległość w poziomie (x), w pionie (y) oraz po przekątnej pomiędzy punktem, w którym 
przyciśnięty został przycisk myszy a bieżącym położeniem kursora. w miejscu, w którym ma 
się znaleźć Znacznik pozycji należy puścić przycisk. 

Poprzez zakładki okna dialogowego Właściwości użytkownik może zarządzać parametrami: 
Położenie – współrzędne znacznika względem globalnego układu odniesienia, Wygląd – 
kształt, rozmiar i kolor znacznika opcjonalnie w trybie widoku 2D/3D, Opis – indywidualna 
nazwa znacznika, włączenie/wyłączenie opcji wyświetlania wartości i nazwy znacznika, 
dokładność wyświetlania współrzędnych pozycji, krój, rozmiar i kolor czcionki, 
włączenie/wyłącznie tła dla pola nazwy i współrzędnych.  

4.5.7.7 Znacznik wartości (okno Wykres) 

Znacznik wartości  pozwala zaznaczyć na wykresie (okno analizy czasowo-przestrzennej) 
położenie i ewentualnie współrzędne wybranego punktu charakterystycznego. 

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby wstawić znacznik 
odległości(drogi) należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. Aby zaś wstawić 
znacznik czasu, należy w czasie kliknięcia myszą trzymać przyciśnięty klawisz [Shift].  
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu znacznika wartości automatycznie włącza 
się narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawiania znacznika wartości.  
W czasie używania tego narzędzia na pasku statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: N 

Aby zmienić właściwości narysowanego znacznika należy go zaznaczyć, następnie nacisnąć 
lewy klawisz myszy, po czym wybrać opcję Właściwości. Pojawi się wtedy zamieszczony 
poniżej dialog Właściwości znacznika 

  
Zakładka ta pozwala zmienić podstawowe parametry znacznika wartości. Należą do nich: 
Znacznik – opcja odległość, po wybraniu tej opcji znacznik wskazuje określoną wartość 
odległości (jest rzutowany na oś poziomą). Opcja czas, po wybraniu tej opcji znacznik wskazuje 
określoną wartość czasu (jest rzutowany na oś pionową). Opcja Wartość liczbowa, po wybraniu 
tej opcji przy znaczniku drukowana jest wartość liczbowa wskazywanej przez niego wartości. 
Przycisk czcionka pozwala zmienić czcionkę drukowanej wartości liczbowej wskazywanej 
przez wskaźnik. Po jego przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający 
zmienić krój czcionki i jej parametry.  
Przycisk ten nie jest aktywny, jeżeli nie została wybrana opcja Wartość liczbowa.  
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4.5.7.8 Odnośnik 

Obiekt Odnośnik pozwala nanieść na sporządzany szkic odniesienia do wybranych miejsc 
automatycznie je numerując i odpowiednio je ponazywać. Odnośniki są obiektami 
zawierającymi automatycznie generowany numer opcjonalnie obwiedziony ramką z opcjonalną 
strzałką lub strzałkami wskazującymi dokładną lokalizacje interesującego punktu. Numeracja 
może być prowadzona według różnych systemów (cyfry arabskie i rzymskie, litery łacińskie), 
może zaczynać się od wskazanej wartości pozwalając na kontynuację numeracji na kolejnych 
szkicach. Odnośnikom wskazującym konkretne punkty towarzyszy opcjonalnie automatycznie 
generowana legenda, która zawiera uszeregowany spis wszystkich wprowadzonych 
odnośników. 

  
Wprowadzenie pojedynczego Odnośnika odbywa się przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Wymiary i opisy\Odnośnik a następnie kliknięcie myszą w miejscu, w którym ma 
się znaleźć środek pola opisującego odnośnik. W miejscu kliknięcia wstawiony zostaje 
odnośnik posiadający 2 uchwyty do przeciągania. Górny uchwyt służy do przeciągania samego 
pola odnośnika w nowe miejsce. 
Dolny uchwyt służy do wyciągania strzałek wskazujących dokładną lokalizację punktu. 
Naciskając lewy przycisk myszy gdy kursor jest na dolnym uchwycie i przeciągając w miejsce, 
które ma wskazywać strzałka odnośnika umieszczamy nową strzałkę wychodzącą z odnośnika 
i wskazującą wybrany punkt. Aby usunąć (schować) daną strzałkę należy przeciągnąć uchwyt 
znajdujący się na jej końcu na obszar zajmowany przez sam odnośnik. 
Przy wprowadzeniu pierwszego odnośnika program automatycznie tworzy w jego pobliżu 
legendę, która zawierać będzie spis wszystkich wprowadzonych odnośników. Legenda ta może 
być modyfikowana poprzez dodawanie kolejnych lub edycja istniejących odnośników. Legenda 
jest automatycznie aktualizowana ze spisem odnośników. 
Edytując właściwości odnośnika lub legendy poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie 
polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obiekcie można zmienić sposób 
numeracji, nazwę konkretnego odnośnika, kształt ramki go okalającej, położenie względem 
układu odniesienia, kolejność na liście itp. Ustawienia odnośników, jak i sposób numeracji jest 
wspólny dla wszystkich odnośników umieszczonych w jednym projekcie. 

4.5.7.9 Hiperłącze 

Hiperłącze (odsyłacz, link) – pozwala użytkownikowi programu na umieszczenie w środowisku 
roboczym programu (projekcie) odwołania do innego dokumentu lub innego miejsca w danym 
dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem(pliki tekstowe, 
graficzne, wideo, animacji, PDF, HTML)  – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie) powoduje 
otwarcie dokumentu docelowego.  

Po wybraniu funkcji  Hiperłącze użytkownik klikając w dowolnym miejscu na obszarze 
roboczym wstawia pusty dokument oznaczony znakiem: . 
Następnie dwuklikiem myszy na danej ikonie należy wejść do okna hiperłącza i klikając przycisk 
Dodaj wskazać lokalizację wybranego pliku w polu URL, który ma zostać dołączony, a także 
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odpowiednio go nazwać wpisując tekst w polu Nazwa. Zaleca się, aby w jednym pliku 
hiperłącza znajdowały się adresy do plików, które albo przedstawiają określone miejsce – 
wskazane strzałka, albo były związane z miejscem w którym hiperłącze jest ustawione. 
Narzędzie to pozwala użytkownikowi na zgrupowanie materiałów w jednym miejscu, które 
dotyczą określonej lokalizacji. Dołączenie strzałki odnośnika odbywa sie identycznie jak w 
przypadku narzędzia Odnośnik. Po dołączeniu pliku użytkownik może wyświetlić dany plik w 
domyślnym odtwarzaczu/przeglądarce poprzez podwójne kliknięcie na wygenerowanym linku 
bądź ikonie. 

 
 

4.5.8 Polecenie Pojazd 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania pojazdów do dokumentu.  
Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby wstawić pojazd należy kliknąć 
myszą w oknie Wykres w miejscu, w którym ma się rozpocząć lub zakończyć jego ruch. Dalsze 
postępowanie zależy od ustawień opcji na stronie Ogólne dialogu Opcje programu. Jeżeli 
wybrana została opcja Edycja właściwości obiektu (ustawienie domyślne) pojawi się dialog 
Właściwości pojazdu otwarty na stronie opisującej jego ruch. Na stronie tej można 
wprowadzać kolejne etapy ruchu pojazdu. Następnie należy zatwierdzić dialog. Anulowanie 
dialogu lub nie wprowadzenie co najmniej jednego etapu ruchu spowoduje anulowanie operacji 
dodania nowego pojazdu. 
Wstawienie obiektu typu Pojazd w obszarze Wykres powoduje automatyczne jego wstawienie 
w obszarze Szkic. Pojazd w obszarze szkicu zobrazowany jest za pomocą sylwetki graficznej 
odpowiedniego typu i rodzaju. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej sylwetki 
(kategoria, typ, rodzaj pojazdu) z rozwijanej listy. Sylwetki w obszarze szkicu są wyświetlane w 
trybie widoku 2D/3D odpowiednio jako rysunek płaski (widok z góry) lub jako model 
przestrzenny. 
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W przypadku obiektów typu Pojazd wyświetlane są one w obszarze szkicu 2D z fragmentem 
toru podzielonym na odcinki odpowiadające kolejnym wierszom z tabeli sekwencji ruchu. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami co do toru ruchu, odcinek toru może być prostą lub łukiem 
kołowym w zależności od parametrów toru wprowadzonych w tabeli sekwencji. Założenia co 
do charakteru ruchu pozostały niezmienione. Na torze ruchu, podobnie jak na wykresie S(t), 
zaznaczone są punkty charakterystyczne, w których następuje zmiana parametrów 
ruchu(przejście do kolejnej sekwencji ruchu reprezentowanej przez wiersz tabeli). 
W oknie Szkic, na obiekcie typu Pojazd można realizować wszystkie polecenia związane z jego 
edycją, zmianą położenia i orientacji (polecenia Przesuń, Obróć, Przenieś, itp.) w sposób 
analogiczny jak to zostało opisane dla typowych obiektów graficznych(Prymitywy). 
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na stronie 
Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu pojazdu automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawienia pojazdów. 
W czasie używania tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: O 
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WŁAŚCIWOŚCI POJAZDU/ZAKŁADKA RUCH  

 

Zakładka ta pozwala ustalić przebieg ruchu pojazdu.  
Przeciwny kierunek ruchu 
Po wybraniu tej opcji ruch obiektu zaznaczany jest w kierunku odwrotnym do umownie 
przyjętego.  
Domyślna wartość tej opcji wynosi Nie dla pojazdów i Tak dla pieszych.  

Kolumna Tp 
Kolumna ta zawiera czas rozpoczęcia poszczególnych etapów ruchu (czas początkowy), który 
jest jednocześnie czasem zakończenia poprzedniego etapu ruchu. Czas ten jest wyrażony 
w sekundach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie. Tylko jedna wartość 
w tej kolumnie może być wprowadzona przez użytkownika. Pozostałe zostaną wyznaczone 
automatycznie.  

Kolumna Sp 
Kolumna ta zawiera położenia początkowe w chwili rozpoczynania poszczególnych etapów 
ruchu (drogę początkową), które są jednocześnie położeniem w chwili zakończenia 
poprzedniego etapu ruchu. Droga ta wyrażona jest w metrach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie. Tylko jedna wartość 
w tej kolumnie może być wprowadzona przez użytkownika. Pozostałe zostaną wyznaczone 
automatycznie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać rodzaj wyświetlanej drogi: Sp 
(droga wzdłuż toru ruchu), Spx (droga w kierunku równoległym do umownej pozycji) i Spy 
(droga w kierunku prostopadłym do umownej pozycji).  
Kolumna Kp 
Kolumna ta zawiera kąt w chwili początkowej poszczególnych etapów ruchu (kąt początkowy), 
który jest jednocześnie kątem w chwili zakończenia poprzedniego etapu ruchu. Kąt ten 
wyrażony jest w radianach lub stopniach.  
Wartości wprowadzane przez Użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie. Tylko jedna wartość 
w tej kolumnie może być wprowadzona przez użytkownika. Pozostałe zostaną wyznaczone 
automatycznie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać jednostkę, w której wyrażany jest 
kąt: na radiany lub stopnie.  
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Kolumna R 
Kolumna ta zawiera promienie łuków, po którym odbywały się poszczególne etapy ruchu lub 
określenie prosta oznaczające, że ruch w danym odcinku odbywał się po prostej. Promień ten 
wyrażony jest w metrach.  
Nie wpisanie wartości lub wpisanie wartości 0 powoduje zmianę łuku na prostą.  
Kolumna Vp 
Kolumna ta zawiera prędkość w chwili rozpoczynania poszczególnych etapów ruchu 
(prędkość początkową), która jest jednocześnie prędkością w chwili zakończenia 
poprzedniego etapu ruchu. Prędkość ta wyrażona jest w m/s lub km/h.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać jednostkę wyświetlanej prędkości: 
m/s lub km/h.  

Kolumna T 
Kolumna ta zawiera czas pokonania poszczególnych etapach ruchu. Czas ta jest wyrażona 
w sekundach.  
Wartości wprowadzane przez Użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  

Kolumna S 
Kolumna ta zawiera drogę pokonaną w poszczególnych etapach ruchu. Droga ta wyrażona 
jest w metrach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać rodzaj wyświetlanej drogi: S 
(droga wzdłuż toru ruchu), Sx (droga w kierunku równoległym do umownej pozycji) i Sy (droga 
w kierunku prostopadłym do umownej pozycji).  
Kolumna Ap 
Kolumna ta zawiera przyspieszenie w chwili rozpoczynania poszczególnych etapów ruchu 
(przyspieszenie początkowe). Przyspieszenie to wyrażona jest w m/s2 lub G.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać jednostkę wyświetlanego 
przyspieszenia: m/s2 lub G.  

Kolumna Ak 
Kolumna ta zawiera przyspieszenia w chwili zakończenia poszczególnych etapów ruchu 
(przyspieszenie końcowe). Przyspieszenie to wyrażona jest w m/s2 lub G.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać jednostkę wyświetlanego 
przyspieszenia: m/s2 lub G.  

Kolumna Vk 
Kolumna ta zawiera prędkości w chwili zakończenia poszczególnych etapów ruchu (prędkość 
końcową), które są jednocześnie prędkościami w chwili rozpoczynania następnego etapu 
ruchu. Prędkość ta jest wyrażona w m/s lub km/h.  
Wartości wprowadzane przez Użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać jednostkę wyświetlanej prędkości: 
m/s lub km/h.  

Kolumna Opis 
Kolumna ta zawiera opisy poszczególnych etapów ruchu.  
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Legenda 
Legenda opisuje kolory oznaczające wartości poszczególnych typów danych występujące 
w tabeli ruchu obiektu.  
Po jej kliknięciu otwiera się strona Wygląd dialogu Opcje programu, w której można zmienić 
ww. kolory.  

Dodaj 
Przycisk ten służy do dodania nowego odcinka ruchu przed aktualnie zaznaczonym w tabeli 
ruchu obiektu.  
Aby dodać nowy etap ruchu po ostatnim etapie wystarczy wprowadzić wartości w ostatnim 
wierszu tabeli ruchu.  

Usuń 
Przycisk ten służy do usunięcia aktualnie zaznaczonego etapu w tabeli ruchu.  

Odwróć 
Przycisk ten służy do odwrócenia kolejności obliczeń poszczególnych etapów ruchu. Sam 
przebieg ruchu obiektu nie ulega zmianie.  

WŁAŚCIWOŚCI POJAZDU/ZAKŁADKA OGRANICZENIA  

 
Zakładka ta pozwala ustalić ograniczenia, jakim podlega ruch obiektu. Zakładka ta występuje 
we właściwościach poruszających się obiektów.  
Bez ograniczeń prędkości 
Przy włączonej tej opcji poruszającego się obiektu nie obowiązują ograniczenia prędkości.  
Domyślnie jest to opcja wyłączona.  
Minimalna prędkość 
Dolne ograniczenie prędkości poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s] lub w [km/h]. 
Ujemna prędkość oznacza ruch wstecz.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń.  

Maksymalna prędkość 
Górne ograniczenie prędkości poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s] lub w [km/h]. 
Ujemna prędkość oznacza ruch wstecz.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń przyspieszenia 
Przy włączonej tej opcji poruszającego się obiektu nie obowiązują ograniczenia wartości 
przyspieszenia.  
Domyślnie jest to opcja wyłączona. Opcja ta nie jest aktywna dla pieszego.  
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Minimalne przyspieszenie 
Dolne ograniczenie przyspieszenia poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s2] lub w [G]. 
Ujemne przyspieszenie oznacza hamowanie.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń.  

Maksymalne przyspieszenie 
Górne ograniczenie przyspieszenia poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s2] lub w [G]. 
Ujemne przyspieszenie oznacza hamowanie.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń.  

WŁAŚCIWOŚCI POJAZDU/ZAKŁADKA OPIS  

 
Zakładka ta pozwala ustalić przebieg ruchu pojazdu.  
Nazwa 
Nazwa obiektu (przebiegu jego ruchu) poddanego analizie 

Opis 
Opis obiektu (przebiegu jego ruchu) poddanego analizie.  

WŁAŚCIWOŚCI POJAZDU/ZAKŁADKA WYGLĄD 

 
Zakładka ta pozwala ustalić sposób drukowania przebiegu ruchu poruszającego się obiektu. 
Zakładka ta występuje we właściwościach poruszających się obiektów.  
Wzór linii 
Wybierz żądany styl linii.  
Wygląd linii o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd.  

Grubość 
Grubość linii wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres: 0 ... 10,00 m. Wartość 0 oznacza 
najcieńszą linię włosowatą. Grubość linii można zmieniać tylko dla linii ciągłej. Dla innych styli 
wybierana jest linia włosowata i pole to nie jest aktywne.  
Wygląd linii o wybranej grubości można podejrzeć w polu Podgląd.  
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Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowana jest linia. Po jego przyciśnięciu pojawia 
się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Wygląd linii o wybranym kolorze można podejrzeć w polu Podgląd.  

Pokaż cieniowanie pomiędzy tym wykresem, a: 
Dodano możliwość automatycznego wypełniania obszaru ograniczonego wykresami analizy 
czasowo przestrzennej (przynajmniej dwa wykresy np. dla minimalnego i maksymalnego 
współczynnika przyczepności), funkcjonalność może być wykorzystywana np. do analizy 
niepewności metodą wartości skrajnych. Dla użytkownika programu wygenerowanie 
wypełnionego(zakreskowanego) obszaru rozwiązań pomiędzy wybranymi wykresami 
sprowadza się do wywołania okna dialogowego Właściwości pojazdu dla pierwszego z 
wykresów, przejścia do zakładki Wygląd rozwinięcia listy Pokaż cieniowanie pomiędzy tym 
wykresem, a: i wybraniu drugiej krzywej granicznej (opisanej nazwą). Pogram automatycznie 
pomiędzy krzywymi wybranymi w opisany wyżej sposób wygeneruje obszar 
wypełniony(cieniowanie).  

Znaczniki prędkości 
Włączenie tej opcji powoduje zaznaczenie skali prędkości na wykresie zależności drogi od 
czasu dla analizowanego obiektu.  
Opcja ta nie jest dostępna dla pieszego.  
Strona 
Strona, po której rysowana będzie skala prędkości na torze ruchu poruszającego się obiektu.  
Pole to nie jest dostępne, gdy nie została wybrana opcja Znaczniki prędkości.  

Jednostka 
Jednostka skali prędkości rysowanej na torze ruchu poruszającego się obiektu.  
Pole to nie jest dostępne, gdy nie została wybrana opcja Znaczniki prędkości.  

Krok 
Podstawowy krok (dokładność) skali prędkości rysowanej na torze ruchu poruszającego się 
obiektu wyrażony w wybranej jednostce.  
Pole to nie jest dostępne, gdy nie została wybrana opcja Znaczniki prędkości.  

Drukuj wartości 
Przy włączonej tej opcji rysowane będą ważniejsze wartości na skali prędkości rysowanej na 
torze ruchu poruszającego się obiektu.  
Pole to nie jest dostępne, gdy nie została wybrana opcja Znaczniki prędkości.  

Czcionka 
Przycisk ten służy do zmiany kroju czcionki i jej parametrów, takich jak wielkość, styl, itp., którą 
rysowane będą wartości na skali prędkości rysowanej na torze ruchu poruszającego się 
obiektu. Po jego przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający zmienić 
wzór czcionki i jej parametry.  
Pole to nie jest dostępne, gdy nie została wybrana opcja Drukuj wartości.  

Punkty charakterystyczne 
Po wybraniu tej opcji na torze ruchu obiektu zaznaczane będą punkty węzłowe, wyznaczające 
początki i końce poszczególnych etapów ruchu.  
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WŁAŚCIWOŚCI POJAZDU/ZAKŁADKA WYPEŁNIENIE  

 
Zakładka ta pozwala ustalić sposób rysowania wypełnienia obszaru pomiędzy wybranymi 
przebiegami ruchu pojazdu (np. przebiegi dla zakresu wartości granicznych opóźnienia).  
Podgląd 
Podgląd wyglądu wypełnienia o wybranych parametrach, jak styl, kolor, itp.  

Wzór wypełnienia 
Wybierz żądany styl wypełnienia.  
Wygląd wypełnienia o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd.  

Przeźroczysty 
Przy wybraniu tej opcji wypełnienie jest przeźroczyste, tj. widać spod niego fragmenty obiektów 
leżących poniżej. W przeciwnym wypadku tło wypełnienia przyjmuje wybrany kolor.  
Opcja ta nie jest aktywna przy stylu wypełnienia „pełny” lub „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranej przeźroczystości można podejrzeć w polu Podgląd.  

Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest wypełnienie. Po jego przyciśnięciu 
pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Przycisk ten nie jest aktywny przy stylu wypełnienia „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranym kolorze można podejrzeć w polu Podgląd.  

Tło 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest tło wypełnienia. Po jego 
naciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Przycisk ten nie jest aktywny przy włączonej opcji Przeźroczysty lub stylu wypełnienia „pełny” 
lub „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranym kolorze tła można podejrzeć w polu Podgląd.  

4.5.9 Polecenie Pieszy 

Polecenie to włącza narzędzie do wprowadzania obiektu typu Pieszy do projektu.  

Po włączeniu tego narzędzia kursor przybiera kształt: . Aby wstawić pieszego należy kliknąć 
myszą w miejscu, w którym ma się rozpocząć lub zakończyć jego ruch. Dalsze postępowanie 
zależy od ustawień opcji na stronie Ogólne dialogu Opcje programu.  
Jeżeli wybrana została opcja Edycja właściwości obiektu (ustawienie domyślne) pojawi się 
dialog Właściwości pieszego otwarty na stronie Ruch, opisującej jego ruch. Na stronie tej 
można wprowadzić kolejne etapy ruchu pieszego. Następnie należy dialog zatwierdzić. 
Anulowanie dialogu lub nie wprowadzenie co najmniej jednego etapu ruchu spowoduje 
anulowanie operacji dodania nowego pieszego. 
Wstawienie obiektu typu Pieszy w obszarze Wykres powoduje automatyczne jego wstawienie 
w obszarze Szkic. Pieszy w obszarze szkicu zobrazowany jest za pomocą sylwetki graficznej 
odpowiedniego typu. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej sylwetki (stosownie do 
charakteru i sposobu ruchu pieszego) z rozwijanej listy. Sylwetki w obszarze szkicu są 
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wyświetlane w trybie widoku 2D/3D odpowiednio jako rysunek płaski (widok z góry) lub jako 
model przestrzenny. 

 
W przypadku obiektu typu Pieszy tor ruchu przedstawiany jest w postaci krzywej Beziera 
i może być dowolnie kształtowany za pomocą punktów węzłowych i kierowniczych. 
W oknie Szkic, na obiekcie typu Pieszy można realizować wszystkie polecenia związane z jego 
edycją, zmianą położenia i orientacji (polecenia Przesuń, Obróć, Przenieś, itp.) w sposób 
analogiczny jak to zostało opisane dla typowych obiektów graficznych(Prymitywy). 
Jeżeli włączona jest opcja „Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu” na karcie 
Ogólne dialogu Opcje programu., to po wstawieniu pieszego automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawiania pieszych.  
W czasie używania tego narzędzia, w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. 
Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania, 
należy przycisnąć klawisz [Esc].  
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Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Y 

WŁAŚCIWOŚCI PIESZEGO/ZAKŁADKA RUCH 

 
Zakładka ta pozwala ustalić przebieg ruchu pieszego.  
Przeciwny kierunek ruchu 
Po wybraniu tej opcji ruch obiektu zaznaczany jest w kierunku odwrotnym do umownie 
przyjętego.  
Domyślna wartość tej opcji wynosi Nie dla pojazdów i Tak dla pieszych.  

Kolumna Tp 
Kolumna ta zawiera czas rozpoczęcia poszczególnych etapów ruchu (czas początkowy), który 
jest jednocześnie czasem zakończenia poprzedniego etapu ruchu. Czas ten wyrażony jest 
w sekundach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie. Tylko jedna wartość 
w tej kolumnie może być wprowadzona przez użytkownika. Pozostałe są wyznaczane 
automatycznie.  

Kolumna Sp 
Kolumna ta zawiera położenia w chwili rozpoczynania poszczególnych etapów ruchu (drogę 
początkową), które są jednocześnie położeniem w chwili zakończenia poprzedniego etapu 
ruchu. Droga ta wyrażona jest w metrach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie. Tylko jedna wartość 
w tej kolumnie może być wprowadzona przez użytkownika. Pozostałe są wyznaczane 
automatycznie.  

Opis ruchu 
Kolumna ta zawiera opis kategorii ruchu jakim pokonany był dany odcinek ruchu przez 
pieszego. Po wybraniu jednej z kategorii wyznaczana jest wartość prędkości pieszego na 
podstawie ustawień wprowadzonych na stronie Opis.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  

Kolumna V 
Kolumna ta zawiera prędkość z jaką pokonane zostały poszczególne etapy ruchu. Prędkość ta 
wyrażona jest w m/s lub km/h.  
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Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  
Podwójnie klikając na nagłówku tej kolumny można zmieniać jednostkę wyświetlanej prędkości: 
m/s lub km/h.  

Kolumna T 
Kolumna ta zawiera czas pokonania poszczególnych etapów ruchu. Czas ten wyrażony jest 
w sekundach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  

Kolumna S 
Kolumna ta zawiera drogę pokonaną w poszczególnych etapów ruchu. Droga ta wyrażona jest 
w metrach.  
Wartości wprowadzane przez użytkownika (wymuszone) i wyliczane automatycznie przez 
program oznaczone są różnymi kolorami zgodnie z opisem w Legendzie.  

Łączny czas 
Wartość ta wyraża łączny czas pokonania wszystkich etapów ruchu obiektu wyrażony 
w sekundach.  
Użytkownik może zmienić tę wartość w wyniku czego program spróbuje tak zmodyfikować 
prędkość początkową Vp pierwszego etapu ruchu, aby łączny czas odpowiadał wartości 
wpisanej przez użytkownika.  
Pole to jest widoczne, gdy włączona została opcja Podsumowanie.  

Łączna droga 
Wartość ta wyraża łączną drogę pokonaną we wszystkich etapach ruchu obiektu wyrażoną 
w metrach.  
Użytkownik może zmienić tę wartość w wyniku czego program próbuje tak zmodyfikować 
prędkość początkową Vp pierwszego etapu ruchu, aby łączna droga odpowiadała wartości 
wpisanej przez użytkownika.  
Pole to jest widoczne, gdy włączona została opcja Podsumowanie.  

Legenda 
Legenda ta opisuje kolory oznaczające wartości poszczególnych typów danych występujących 
w tabeli ruchu obiektu.  
Po kliknięciu Legendy otwiera się Zakładka Wygląd dialogu Opcje programu, w której można 
zmienić ww kolory.  
Kolor zadanych przez użytkownika 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru wartości wprowadzanych przez użytkownika 
(wymuszonych) przy edycji przebiegu ruchu obiektu. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Kolor wyliczanych automatycznie 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru wartości wyliczanych automatycznie przez program przy 
edycji przebiegu ruchu obiektu. Po jego przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows 
pozwalający wybrać żądany kolor.  
Zadana 
Wybranie tej opcji powoduje, że aktualnie zaznaczona wartość w tabeli ruchu obiektu 
traktowana jest jako zadana przez użytkownika (wymuszona). Na jej podstawie wyliczane są 
inne wartości.  
Opcja ta nie jest aktywna, gdy wybrana wartość nie może być zadana przez użytkownika.  
Wyliczana 
Wybranie tej opcji powoduje, że aktualnie zaznaczona wartość w tabeli ruchu obiektu 
traktowana jest jako wyliczana automatycznie przez program. Jej wartość jest wyliczana na 
podstawie wartości zadanych przez użytkownika.  
Opcja ta nie jest aktywna, gdy wybrana wartość nie może być wyliczana automatycznie.  
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Podsumowanie 
Włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie wiersza podsumowania w tabeli ruchu 
zawierającego między innymi pola Łączny czas i Łączna droga.  

Dodaj 
Przycisk ten służy do dodania nowego odcinaka ruchu przed aktualnie zaznaczonym odcinkiem 
w tabeli ruchu obiektu.  
Aby dodać nowy odcinek ruchu po ostatnim odcinku wystarczy wprowadzić wartości w ostatnim 
wierszu tabeli ruchu.  

Odwróć 
Przycisk ten służy do odwrócenia kolejności obliczeń poszczególnych etapów ruchu. Sam 
przebieg ruchu obiektu nie ulega zmianie.  

Usuń 
Przycisk ten służy do usunięcia aktualnie zaznaczonego etapu w tabeli ruchu.  

WŁAŚCIWOŚCI PIESZEGO/ZAKŁADKA OGRANICZENIA  

 
Zakładka ta pozwala ustalić ograniczenia, jakim podlega ruch obiektu. Zakładka ta występuje 
we właściwościach poruszających się obiektów.  
Bez ograniczeń prędkości 
Przy włączonej tej opcji poruszającego się obiektu nie obowiązują ograniczenia prędkości.  
Domyślnie jest to opcja wyłączona.  
Minimalna prędkość 
Dolne ograniczenie prędkości poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s] lub w [km/h]. 
Ujemna prędkość oznacza ruch wstecz.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń.  

Maksymalna prędkość 
Górne ograniczenie prędkości poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s] lub w [km/h]. 
Ujemna prędkość oznacza ruch wstecz.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń przyspieszenia 
Przy włączonej tej opcji poruszającego się obiektu nie obowiązują ograniczenia wartości 
przyspieszenia.  
Domyślnie jest to opcja wyłączona. Opcja ta nie jest aktywna dla pieszego.  
Minimalne przyspieszenie 
Dolne ograniczenie przyspieszenia poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s2] lub w [G]. 
Ujemne przyspieszenie oznacza hamowanie.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń.  
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Maksymalne przyspieszenie 
Górne ograniczenie przyspieszenia poruszającego się obiektu wyrażone w [m/s2] lub w [G]. 
Ujemne przyspieszenie oznacza hamowanie.  
Pole to nie jest aktywne, jeżeli wybrana została opcja Bez ograniczeń.  

WŁAŚCIWOŚCI PIESZEGO /ZAKŁADKA OPIS 

  
Zakładka ta pozwala ustalić opisowe cechy pieszego.  
Nazwa 
Nazwa obiektu (przebiegu jego ruchu) poddanego analizie (np. nazwisko) 

Kobieta / Mężczyzna 
Płeć pieszego poddanego analizie.  
Ustawienie tej opcji wpływa na wartości prędkości w poszczególnych kategoriach ruchu.  
Wiek 
Wiek (w latach) pieszego biorącego udział w wypadku.  
Ustawienie tej opcji wpływa na wartości prędkości w poszczególnych kategoriach ruchu.  

Specjalne warunki ruchu 
Nietypowe okoliczności związana z ruchem pieszego biorącego udział w analizie.  
Ustawienie tej opcji wpływa na wartości prędkości w poszczególnych kategoriach ruchu. Lista 
nie jest aktywna, gdy wybrane źródło danych zawierających prędkości nie uwzględnia takich 
opcji.  

Prędkości według 
Źródło danych o przedziałach oraz wartości średniej prędkości ruchu pieszych, z którego dane 
uwzględniane są przy dobieraniu prawdopodobnej prędkości pieszego w poszczególnych 
kategoriach ruchu. Dane po wybraniu odpowiednich warunków ruchu i źródła wczytywane są 
do tabeli sekwencji ruchu pieszego.  

Opis 
Opis obiektu (przebiegu jego ruchu) biorącego udział w analizie.  
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WŁAŚCIWOŚCI PIESZEGO/ZAKŁADKA WYGLĄD 

  
Zakładka ta pozwala ustalić sposób wyświetlania wykresu przebiegu ruchu poruszającego się 
obiektu. Zakładka ta występuje we właściwościach poruszających się obiektów.  
Wzór linii 
Wybierz żądany styl linii.  
Wygląd linii o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd.  

Grubość 
Grubość linii wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres: 0 ... 10,00 m. Wartość 0 oznacza 
najcieńszą linię włosowatą. Grubość linii można zmieniać tylko dla linii ciągłej. Dla innych styli 
wybierana jest linia włosowata i pole to nie jest aktywne.  
Wygląd linii o wybranej grubości można podejrzeć w polu Podgląd.  

Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowana jest linia. Po jego przyciśnięciu pojawia 
się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Wygląd linii o wybranym kolorze można podejrzeć w polu Podgląd.  

Pokaż cieniowanie pomiędzy tym wykresem, a: 
Dodano możliwość automatycznego wypełnienia obszaru ograniczonego wykresami analizy 
czasowo przestrzennej (przynajmniej dwa wykresy np. dla skrajnych prędkości ruchu pieszych 
w wybranych warunkach), funkcjonalność ta może być wykorzystywana np. do analizy 
niepewności metodą wartości skrajnych. Dla użytkownika programu wygenerowanie 
wypełnionego(cieniowanego) obszaru rozwiązań pomiędzy wybranymi wykresami sprowadza 
się do wywołania okna dialogowego Właściwości pieszego dla pierwszego z wykresów, 
przejścia do zakładki Wygląd rozwinięcia listy Pokaż cieniowanie pomiędzy tym wykresem, 
a: i wybraniu drugiej krzywej granicznej (opisanej nazwą). Pogram automatycznie pomiędzy 
krzywymi(wykresami) wybranymi w opisany wyżej sposób wygeneruje obszar wypełniony 
(zakres możliwych rozwiązań).  
Punkty charakterystyczne 
Po wybraniu tej opcji na torze ruchu obiektu zaznaczane będą punkty węzłowe, wyznaczające 
początki i końce poszczególnych etapów ruchu.  
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WŁAŚCIWOŚCI POJAZDU/ZAKŁADKA WYPEŁNIENIE  

 
Zakładka ta pozwala ustalić sposób rysowania wypełnienia obszaru pomiędzy wybranymi 
przebiegami ruchu pieszego(np. przebiegi dla zakresu prędkości ruchu chód/bieg).  

Podgląd 
Podgląd wyglądu wypełnienia o wybranych parametrach, jak styl, kolor, itp.  

Wzór wypełnienia 
Wybierz żądany styl wypełnienia.  
Wygląd wypełnienia o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd.  

Przeźroczysty 
Przy wybraniu tej opcji wypełnienie jest przeźroczyste, tj. widać spod niego fragmenty obiektów 
leżących poniżej. W przeciwnym wypadku tło wypełnienia przyjmuje wybrany kolor.  
Opcja ta nie jest aktywna przy stylu wypełnienia „pełny” lub „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranej przeźroczystości można podejrzeć w polu Podgląd.  

Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest wypełnienie. Po jego przyciśnięciu 
pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Przycisk ten nie jest aktywny przy stylu wypełnienia „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranym kolorze można podejrzeć w polu Podgląd.  

Tło 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest tło wypełnienia. Po jego 
naciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
Przycisk ten nie jest aktywny przy włączonej opcji Przeźroczysty lub stylu wypełnienia „pełny” 
lub „pusty”.  
Wygląd wypełnienia o wybranym kolorze tła można podejrzeć w polu Podgląd.  

4.5.10 Obserwator sceny 3D (obszar szkicu) 

Polecenie Obserwator sceny 3D włącza narzędzie do ustawienia(pozycjonowania) 
obserwatora sceny 3D na szkicu. Już na etapie projektowania środowiska 2D w obszarze Szkic, 
zanim włączymy tryb wizualizacji 3D możemy ustawić obserwatora(kamerę) we wskazanym 
przez użytkownika punkcie. Wstawienie kamery(obserwatora) na szkic odbywa się poprzez 
wybranie polecenia menu Wstaw\Obserwator sceny 3D lub wskazanie ikony  znajdującej 
się na pasku Wstawianie. 
Po aktywowaniu polecenia należy wskazać punkt wstawienia w obszarze szkicu poprzez 
pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Po wstawieniu na szkicu widoku 2D pojawi się 
symbol obserwatora  określający pozycję i orientację kamery względem układu odniesienia. 
Położeniem i orientacja na płaszczyźnie szkicu można sterować za pomocą myszy i klawiatury 
(przemieszenie – przytrzymany lewy przycisk myszy i zmiana pozycji kursora, obrót – tak jak 
przemieszczenie z dodatkowo przytrzymanym klawiszem [Ctrl]) lub tylko z poziomu klawiatury 
z wykorzystaniem klawiszy strzałek – przemieszczenie, opcjonalnie z przytrzymanym 
klawiszem [Ctrl] w przypadku obrotu.   
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Edytując właściwości Obserwatora poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia 

 Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obiekcie użytkownik może zarządzać 
dodatkowymi parametrami i opcjami obiektu Obserwator pogrupowanymi tematycznie 
w odpowiednich zakładkach.  

WŁAŚCIWOŚCI „OBSERWATOR”\ZAKŁADKA PARAMETRY 

 
Zakładka ta pozwala ustalić zasadnicze parametry kamery, ustalić i zablokować wysokość 
punktu obserwacji powyżej poziomu terenu oraz załadować fotografię tła, które będzie 
wyświetlane w polu widzenia kamery.  
Pole widzenia 
W opcjach Pole widzenia użytkownik może określić: Kąt widzenia w poziome w zakresie od 
30÷180°, oraz sprzężony z kątem widzenia Odpowiednik ogniskowej obiektywu.  

Utrzymuj punkt obserwacji na stałej wysokości 
Opcjonalnie użytkownik może włączyć/wyłączyć opcje utrzymywania stałej wysokości punktu 
obserwacji względem terenu. Włączenie tej opcji umożliwia w oknie wyboru wpisanie wysokości 
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kamery względem otaczającego terenu. Wartość określona jest w metrach. W opisanej sytuacji 
podczas przemieszczania kamery w trybie widoku 3D uzyskuje się ruch równoległy do terenu. 
Załaduj zdjęcie tła/Usuń zdjęcie tła 
Narzędzie przypisania zdjęcia tła (przycisk Załaduj zdjęcie tła) daje efekt wyświetlania w widoku 
3D załadowanego zdjęcia jako podkład do tworzonego szkicu (środowiska graficznego). Po 
załadowaniu zdjęcia i przejściu do trybu widoku 3D, a następnie wybraniu odpowiedniego 
obserwatora użytkownik przy pomocy myszy może zmieniać jego aktualne położenie względem 
obserwowanej sceny. W dowolnym momencie podczas oglądania sceny 3D, użytkownik może 
zaktualizować położenie obserwatora poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy 
i wybraniem z menu kontekstowego funkcji Zapamiętaj obserwatora. Narzędzie to uaktualnia 
obecną pozycję znacznika obserwatora w trybie widoku 2D, dzięki temu po dopasowaniu 
zdjęcia tła do reszty stworzonej sceny użytkownik jest w stanie określić przybliżona pozycję 
z której zostało wykonane dane zdjęcie. Należy pamiętać, o ustawieniu takiej samej 
ogniskowej(alternatywnie kąta widzenia) dla obserwatora z jaką było wykonane wstawiane 
zdjęcie. Informacje o ogniskowej zdjęcia są zapisywane we właściwościach każdej fotografii w 
zakładce Szczegóły. Przycisk Usuń zdjęcie tła służy do fotografii, która była tłem sceny 
wybranej kamery w trybie widoku 3D. 

WŁAŚCIWOŚCI „OBSERWATOR”\ZAKŁADKA POŁOŻENIE 

Zakładka służy do określenia pozycji i orientacji kamery względem globalnego układu 
odniesienia. 

 

Położenie liniowe 
W polu Położenie liniowe użytkownik może wprowadzić współrzędnie X, Y, Z punktu obserwacji 
względem globalnego układu odniesienia. 
Orientacja kątowa  
W polu Orientacja kątowa użytkownik może wprowadzić kąty orientacji kamery względem osi 
globalnego układu odniesienia. Kąty opisano odpowiednio greckimi literami: , ,

WŁAŚCIWOŚCI „OBSERWATOR”\ZAKŁADKA KONTUR 

Zakładka ta pozwala ustalić sposób rysowania linii edytowanego obiektu. Zawiera następujące 
pola i opcje wyboru: Podgląd – podgląd linii o wybranych parametrach, jak styl, grubość i kolor, 
Wzór linii – umożliwia wybór rodzaju linii (ciągła, punktowa, kreskowa itp.).  
Wygląd linii o wybranym stylu można podejrzeć w polu Podgląd; Grubość – umożliwia wybór 
grubości linii wyrażonej w metrach. Grubość linii można zmieniać tylko dla linii ciągłej. Dla 
innych rodzajów linii przypisana jest linia włosowata(cienka) i pole to nie jest aktywne. Kolor –
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umożliwia zmianę koloru, którym rysowana jest linia. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  

 

WŁAŚCIWOŚCI „OBSERWATOR”\ZAKŁADKA OPCJE 

Zakładka ta pozwala włączyć opcje wyświetlania i wydruku symbolu obserwatora w trybie 
widoku 2D. Włącznie opcji Pokazuj w trybie 2D powoduje wyświetlenie symbolu obserwatora 
na szkicu. Podobnie włączenie opcji Drukuj na wydrukach powoduje naniesienie symbolu 
pozycji obserwatora na wydrukach. 

   

WŁAŚCIWOŚCI „OBSERWATOR”\ZAKŁADKA OPIS 

Zakładka ta pozwala wprowadzić indywidualną nazwę obserwatora poprzez pole Nazwa. W 
polu Opis użytkownik może komentować ustawienia i opis dla obserwatora (punktu obserwacji) 
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4.5.11 Linie odniesienia 

Przy rysowaniu szkicu pomocne mogą być linie odniesienia. Wprowadzić takie linie można 
poprzez: 

 menu kontekstowe(prawy przycisk myszy), wskazanie polecenia Linia pozioma lub Linia 
pionowa, 

 menu główne wskazując polecenie Wstaw\Pozioma linia odniesienia lub 
Wstaw\Pionowa linia odniesienia, 

Uwaga! Linie odniesienia będą widoczne na ekranie tylko w przypadku aktywacji polecenia 
Linie odniesienia znajdującej się w menu kontekstowym (prawy przycisk), menu głównym 
Widok\Linie odniesienia lub na listwie narzędziowej Podstawowa w postaci ikony . 
W przypadku gdy opcja ta jest wyłączona linie nie są wyświetlane w oknie roboczym programu. 
Przemieszczać linie odniesienia można poprzez ich przeciągnięcie z przytrzymanym klawiszem 
[Shift]. Usunięcie linii odniesienia odbywa się przez przeciągnięcie ich poza krawędź okna 
roboczego programu, w przypadku linii poziomej – dolną lub górną a w przypadku linii pionowej 
– lewą lub prawą. Czynność tę wykonujemy również z przytrzymanym klawiszem [Shift]. 
Do precyzyjnego ustawiania linii odniesienia względem zdefiniowanego w programie 
globalnego układu współrzędnych służy okno dialogowe, w którym użytkownik może określić 
precyzyjnie współrzędną na płaszczyźnie X, Y. Wywołanie okna dialogowego odbywa się 
poprzez ustawienie kursora na linii odniesienia, której pozycję chcemy precyzyjnie ustalić, 
przytrzymaniu klawisza [Shift] i dwukrotnym szybkim kliknięciu lewym przyciskiem myszy.  

  
 

4.6 Polecenia menu Rozmieszczenie 
Menu to oferuje polecenia umożliwiające właściwe rozplanowanie rozmieszczenia obiektów na 
dokumencie: 
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Wyrównaj obiekty Podmenu wyrównywania położenia obiektów.  

Centruj na dokumencie Podmenu centrowania obiektów względem dokumentu.  

Rozstaw Podmenu wyrównywania odstępów pomiędzy obiektami.  

Wyrównaj rozmiar Podmenu wyrównywania rozmiaru obiektów.  

Obróć Podmenu obracania obiektami.  

Odbij Podmenu odbić lustrzanych obiektów.  

Przenieś Podmenu zmiany kolejności wyświetlania obiektów.  

Kombinacje Podmenu grupowania i rozgrupowywania obiektów.  

4.6.1 Podmenu Wyrównaj obiekty 

Podmenu to oferuje polecenia umożliwiające wyrównanie położenia zaznaczonych obiektów 
względem obiektu dominującego. Są to polecenia: 
Lewo Wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów.  

Prawo Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów.  

Góra Wyrównuje górne krawędzie zaznaczonych obiektów.  

Dół Wyrównuje dolne krawędzie zaznaczonych obiektów  

Centruj poziomo Wyrównuje poziome środki zaznaczonych obiektów.  

Centruj pionowo Wyrównuje pionowe środki zaznaczonych obiektów.  

4.6.1.1 Polecenie Prawo / Lewo  

Polecenie to przesuwa zaznaczone obiekty w poziomie tak aby ich prawe lub lewe krawędzie 
były w jednej linii z prawą lub lewą krawędzią obiektu dominującego.  
Polecenie to jest aktywne, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

Klawiatura: Alt+Prawo lub Alt+Lewo 

4.6.1.2 Polecenie Centruj pionowo / Centruj poziomo 

Polecenie to przesuwa zaznaczone obiekty w pionie lub poziomie aby ich środki były w jednej, 
pionowej/poziomej linii ze środkiem obiektu dominującego.  
Polecenie to jest aktywne, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

Klawiatura (pionowo): F9 lub Shift+F9 

4.6.1.3 Polecenie Dół / Góra 

Polecenie to przesuwa zaznaczone obiekty w pionie aby ich dolne lub górne krawędzie były 
w jednej linii z dolną krawędzią obiektu dominującego.  
Polecenie to jest aktywne, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

Klawiatura: Alt+Dół lub Alt+Góra 
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4.6.2 Podmenu Centruj na dokumencie 

Podmenu Centruj na dokumencie oferuje polecenia umożliwiające umieszczenie 
zaznaczonych obiektów na środku dokumentu. Są to polecenia: 
Poziomo Centruje w poziomie zaznaczone obiekty.  

Pionowo Centruje w pionie zaznaczone obiekty.  

4.6.2.1 Polecenie Poziomo / Pionowo 

Polecenie to przesuwa zaznaczone obiekty w poziomie lub pionie tak aby ich środki były 
w jednej, pionowej lub poziomej linii ze środkiem dokumentu.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt.  
Skróty: 

Listwa narzędzi: lub  

Klawiatura: Shift+Ctrl+F9 lub Ctrl+F9 

4.6.3 Podmenu Rozstaw 

Podmenu Rozstaw oferuje polecenia umożliwiające wyrównanie odstępów pomiędzy 
zaznaczonymi obiektami. Są to polecenia: 
Poziomo Wyrównuje poziome odstępy pomiędzy obiektami.  

Pionowo Wyrównuje pionowe odstępy pomiędzy obiektami.  

4.6.3.1 Polecenie Poziomo / Pionowo 

Polecenie to przesuwa zaznaczone obiekty w poziomie tak, aby poziome lub pionowe odstępy 
pomiędzy nimi były równe.  
Polecenie to jest aktywne, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

Klawiatura: Alt+Prawo lub Alt+Góra 

4.6.4 Podmenu Wyrównaj rozmiar 
Podmenu Wyrównaj obiekty oferuje polecenia umożliwiające wyrównanie rozmiaru 
zaznaczonych obiektów względem obiektu dominującego. Są to polecenia: 
Szerokość Wyrównuje szerokość zaznaczonych obiektów.  

Wysokość Wyrównuje wysokość zaznaczonych obiektów.  

Rozmiar Wyrównuje rozmiar zaznaczonych obiektów.  

4.6.4.1 Polecenie Wysokość / Szerokość 

Polecenie to zmienia wysokość zaznaczonych obiektów tak, aby była ona równa wysokości lub 
szerokości obiektu dominującego. Położenie, ani szerokość lub wysokość obiektów nie ulega 
zmianie.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

Klawiatura: Ctrl+/ lub Ctrl+* 

4.6.4.2 Polecenie Rozmiar 

Polecenie to zmienia szerokość i wysokość zaznaczonych obiektów tak, aby była ona równa 
szerokości i wysokości obiektu dominującego. Położenie obiektów nie ulega zmianie.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  
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Skróty: 

Listwa narzędzi:   

Klawiatura: Ctrl+ =  

4.6.5 Podmenu Obróć  
Podmenu Obróć oferuje polecenia umożliwiające obracanie zaznaczonych obiektów. Są to 
następujące polecenia: 
W lewo Obraca zaznaczone obiekty w lewo o 90°.  

W prawo Obraca zaznaczone obiekty w prawo o 90°.  

0° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 0°.  

90° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 90°.  

180° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 180°.  

270° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 270°.  

4.6.5.1 Polecenie w lewo / w prawo 

Polecenie to obraca zaznaczone obiekty w lewo lub prawo (przeciwnie do lub zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara) o kąt 90°. Obrót każdego z obiektów wykonywany jest niezależnie, 
względem swojego środka.  
Polecenie to nie jest aktywne, gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt lub jednego 
z zaznaczonych obiektów nie można obrócić.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

4.6.5.2 Polecenie 0°/90° (podmenu Obróć) 
Polecenie to obraca zaznaczone obiekty do pozycji 0°/90°, to znaczy tekst będzie czytany 
od lewej w prawo/ z góry w dół. Obrót każdego z obiektów wykonywany jest niezależnie, 
względem swojego środka.  
Polecenie to nie jest aktywne, gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt lub jednego 
z zaznaczonych obiektów nie można obrócić.  

4.6.6 Podmenu Odbij 

Podmenu Odbij oferuje polecenia umożliwiające dokonanie lustrzanego odbicia zaznaczonych 
obiektów. Są to polecenia: 
W poziomie Tworzy lustrzane odbicie w poziomie zaznaczonych obiektów.  

W pionie Tworzy lustrzane odbicie w pionie zaznaczonych obiektów.  

4.6.6.1 Polecenie w pionie / poziomie  

Polecenie to dokonuje lustrzanego odbicia w pionie lub poziomie zaznaczonych obiektów. 
Odbicie każdego z obiektów wykonywane jest niezależnie, względem poziomej lub pionowej 
osi przechodzącej przez jego środek.  
Polecenie to nie jest aktywne, gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt lub jednego 
z zaznaczonych obiektów nie można odbić.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  lub  

4.6.7 Podmenu Przenieś 

Podmenu Przenieś oferuje polecenia umożliwiające zmianę kolejności wyświetlania obiektów. 
Kolejność ta determinuje sposób wzajemnego przesłaniania jednych obiektów przez drugie. Są 
to polecenia: 
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Na wierzch Przenosi zaznaczony obiekt na sam wierzch.  

W górę Przenosi zaznaczony obiekt wyżej.  

W dół Przenosi zaznaczony obiekt niżej.  

Na spód Przenosi zaznaczony obiekt na sam spód.  

4.6.7.1 Polecenie Na wierzch 

Polecenie to przenosi zaznaczony obiekt na sam koniec listy w kolejności wyświetlania. 
Powoduje to stan, w którym zaznaczony obiekt „wypływa na sam wierzch”, tj. nie jest 
przysłaniany przez żaden z obiektów, a sam przysłania wszystkie.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony dokładnie jeden obiekt.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+PgUp 

4.6.7.2 Polecenie w górę  
Polecenie to przenosi zaznaczony obiekt o jeden krok później w kolejności wyświetlania.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony dokładnie jeden obiekt.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: PgUp 

4.6.7.3 Polecenie w dół  
Polecenie to przenosi zaznaczony obiekt o jeden krok wcześniej w kolejności wyświetlania.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony dokładnie jeden obiekt.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: PgDown 

4.6.7.4 Polecenie Na spód 

Polecenie to przenosi zaznaczony obiekt na sam początek listy w kolejności wyświetlania. 
Powoduje to stan, w którym zaznaczony obiekt „trafia na sam dół” tj. może być przysłaniany 
przez wszystkie obiekty, a sam nie może przysłaniać żadnego.  
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony dokładnie jeden obiekt.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+PgDown 

4.6.8 Podmenu Kombinacje 

Podmenu Kombinacje oferuje polecenia umożliwiające grupowanie lub rozgrupowywanie 
zaznaczonych obiektów. Są to polecenia: 
Zgrupuj Grupuje zaznaczone obiekty w jeden.  

Rozgrupuj Rozdziela zgrupowany obiekt na pojedyncze obiekty.  

4.6.8.1 Polecenie Zgrupuj 

Polecenie to powoduje połączenie zaznaczonych obiektów w konglomerat zachowujący się jak 
pojedynczy obiekt. Tak połączoną grupę można powtórnie rozdzielić poleceniem Rozgrupuj.  
Polecenie to nie jest aktywne, gdy nie są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  
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Skróty: 

Listwa narzędzi:   

Klawiatura: Ctrl+G 

4.6.8.2 Polecenie Rozgrupuj 

Polecenie to powoduje rozdzielenie zaznaczonych grup obiektów z powrotem na pojedyncze 
obiekty, z których zostały zgrupowane poleceniem Zgrupuj. Polecenie to nie jest aktywne, gdy 
nie są zaznaczone co najmniej dwa obiekty.  
Skróty: 

Listwa narzędzi:   

Klawiatura: Ctrl+U 

4.7 Polecenia menu Narzędzia 
 
Menu Narzędzia oferuje następujące polecenia: 

Zaznaczanie Włącza narzędzie do zaznaczania obiektów 

Przemieszczanie  

Skalowanie  

Próbnik warunków  

Pomiary  

Triangulacja  

Wyznaczanie promienia  

Zrzut ekranu  

Raport Uruchamia automatycznego kreatora raportów. 

Opcje Zmienia parametry działania i wygląd programu.  

4.7.1 Polecenie Zaznaczanie 

Wstawiony obiekt może być wyróżniony za pomocą specjalnego narzędzia Zaznaczanie, 

posiadającego kursor w kształcie strzałki . W trakcie rysowania narzędzie to może zostać 
w każdej chwili wybrane poprzez: polecenie menu głównego Narzędzia\Zaznaczanie, 

naciśnięcie klawisza [Esc] lub wybranie ikony  na belce narzędziowej. Aby zaznaczyć 
pojedynczy obiekt wystarczy na nim kliknąć. Zaznaczony obiekt rysowany jest z dodatkowymi 
uchwytami w postaci kwadracików wokół niego lub w jego charakterystycznych punktach. Aby 
zaznaczyć więcej niż jeden obiekt należy trzymając wciśnięty przycisk myszy zaznaczyć 
obszar, w którym znajdują się obiekty, które mają być zaznaczone. Trzymając wciśnięty klawisz 
[Shift] i klikając kolejne obiekty można je selektywnie zaznaczać lub odznaczać. 

  
Obiekty zaznaczać można również za pomocą poleceń zgrupowanych w menu Edycja: 

Polecenie Zaznacz wszystko (skrót klawiszowy [Ctrl]+[A]) pozwala zaznaczyć wszystkie 
obiekty znajdujące się w edytowanej warstwie.  
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Polecenie  Następny (skrót [Tab]) pozwala zaznaczyć kolejny obiekt w kolejności 
wyświetlania.  
Polecenie  Poprzedni (skrót [Shift]+[Tab]) pozwala zaś zaznaczyć poprzedni obiekt w tej 
kolejności. 
Jeżeli zaznaczonych jednocześnie jest więcej obiektów, zawsze jeden z nich jest dominujący 
– jego uchwyty rysowane są jako wypełnione kwadraciki, a pozostałych jako puste. 
W odniesieniu do dominującego obiektu mogą być wyrównywane pozostałe, zaznaczone 
obiekty. Dominującym jest zawsze ostatni z zaznaczonych obiektów. 

4.7.2 Polecenie Przemieszczanie 

Program posiada specjalne narzędzie do przemieszczania się po narysowanym obszarze. 
Narzędzie to włącza się za pomocą polecenia Narzędzia\Przemieszczanie, posiadającego 
swój odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Wstawianie. Po wybraniu tego 

polecenia kursor myszy przybiera kształt dłoni: . Za jego pomocą można poruszać się po 
dokumencie przeciągając rysunek w przeciwnym kierunku. 
Narzędzie to nie modyfikuje treści dokumentu. Ma jedynie wpływ na pokazywany aktualnie 
obszar. 

4.7.3 Polecenie Skalowanie 

Narzędzie Skalowanie do zmiany skali narysowanych obiektów. Pozwala ono w szybki sposób 
dopasować skalę np. wprowadzone zdjęcie terenu, zeskanowany podkład geodezyjny lub 
sylwetka obiektu wprowadzona z innego programu. 
Jeżeli zaznaczony jest obiekt(-y) którego rozmiar można zmienić7 można włączyć narzędzie do 
skalowania za pomocą polecenia Narzędzia\Skalowanie posiadającego swój odpowiednik 
w postaci ikony  na pasku narzędziowym Wstawianie. Kursor myszy zmieni się na 
następujący: . Następnie należy odnaleźć na wprowadzonym obiekcie dwa punkty o znanej 
odległości w rzeczywistości, np. szerokość drogi lub rozstaw osi pojazdu. Należy umieścić 
kursor myszy w jednym z tych punktów, przycisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go 
przeciągnąć do drugiego punktu i tam dopiero puścić. Pojawi się okno dialogowe z odległością 
pomiędzy wskazanymi punktami przy obecnie wybranej skali obiektu. W miejsce tej odległości 
należy wprowadzić rzeczywistą odległość punktów i potwierdzić dialog. Zaznaczony obiekt(-y) 
zostanie tak przeskalowany, aby odległość pomiędzy wskazanymi punktami odpowiadała 
odległości rzeczywistej. 

4.7.4 Polecenie Próbnik warunków (okno Szkic) 

Narzędzie to w programie TITAN jest aktywne wyłącznie w obszarze szkicu. Pozwala badać, 
jakie warunki panują we wskazanym punkcie środowiska ruchu w dowolnym momencie jego 
projektowania. 

Aby go włączyć należy wywołać polecenie  Narzędzia\Próbnik warunków środowiska. Po 

włączeniu tego narzędzia kursor myszy zmieni się na następujący:  i w polu komunikatów 
paska statusu pojawiać się będzie opis warunków środowiska(szczegółowe informacje o stanie 
rodzaju nawierzchni oraz związanych z nim parametrach) panujących w miejscu, w którym 
aktualnie znajduje się kursor. 

4.7.5 Podmenu Pomiary 

Podmenu Pomiary oferuje polecenia umożliwiające pomiar wybranych wielkości obiektów 
znajdujących się w obszarze roboczym programu. Są to polecenia: 
Odległość Włącza narzędzie do pomiaru odległości. 

                                            
7 Rozmiaru niektórych, wprowadzonych obiektów nie można zmienić w ten sposób gdyż maja one właściwą skalę 
odwzorowania wprowadzoną przez ich parametry. 
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Nachylenie Włącza narzędzie do pomiaru kąta nachylenia 

względem wybranego kierunku. 

Kąt Włącza narzędzie do pomiaru kąta. 

Rozmiar Włącza narzędzie do pomiaru rozmiaru.  

Powierzchnia Włącza narzędzie do pomiaru powierzchni. 

Proporcja Włącza narzędzie do pomiaru proporcji. 

4.7.5.1 Odległość 

Do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami rysunku lub rozmiaru liniowego (długość, 
szerokość) narysowanego obiektu służy narzędzie wywoływane za pomocą polecenia 
Narzędzia\Pomiary\  Odległość. Po wywołaniu tego polecenia należy umieścić kursor 
myszy w jednym z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być zmierzona, przycisnąć 
lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam dopiero puścić. W trakcie 
przeciągania, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna jest wartość aktualnie 
zmierzonej odległości. Jeżeli w trakcie przeciągania wciśnięty jest klawisz [Shift] mierzona jest 
dokładnie odległość w poziomie (x) lub w pionie (y). 

4.7.5.2 Nachylenie 

Do pomiaru nachylenia (ściślej kierunku nachylenia w płaszczyźnie x-y) wybranego elementu 
rysunku służy narzędzie wywoływane za pomocą polecenia menu głównego 
Narzędzia\Pomiary\Nachylenie. Po wywołaniu tego polecenia należy umieścić kursor myszy 
na środku elementu o badanym położeniu, przycisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć 
wzdłuż mierzonego kierunku i w momencie pokrycia linii pomiarowych z badanym kierunkiem 
– puścić. W trakcie przeciągania, w małym okienku w pobliżu środka badanego kierunku 
widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego kąta nachylenia. Jeżeli w trakcie przeciągania 
wciśnięty zostanie klawisz [Shift] – przemieszczone zostaje całe narzędzie pomiarowe.  
Jeżeli w trakcie pierwszego przyciśnięcia myszą wciśnięty został klawisz [Ctrl] mierzony 
kierunek nachylenia traktowany jest jako kierunek odniesienia (wartość zerowa) dla kolejno 
wykonywanych pomiarów. Można w ten sposób mierzyć odchylania od wskazanego kierunku. 
Aby powrócić do standardowego kąta odniesienia (poziomo, zgodnie z osią x) należy z 
przyciśniętym klawiszem [Ctrl] kliknąć w obszarze roboczym bez przeciągania. 

4.7.5.3 Kąt 
Do pomiaru kąta pomiędzy dwoma wskazanymi ramionami służy narzędzie wywoływane za 
pomocą polecenia menu Narzędzia\Pomiary\  Kąt. Po wywołaniu tego polecenia należy 
kolejno kliknąć trzy punkty: 
 Koniec jednego z ramion kąta; 
 Wierzchołek kąta; 
 Koniec drugiego ramienia kąta. 
Od momentu kliknięcia wierzchołka kąta, w małym okienku w jego pobliżu widoczna jest 
wartość aktualnie zmierzonego kąta. 

4.7.5.4 Rozmiar 

Do pomiaru średnicy wskazanego elementu lub obszaru na rysunku służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia menu Narzędzia\Pomiary\  Rozmiar. Po wywołaniu tego 
polecenia należy umieścić kursor myszy na jednej z krawędzi badanego obszaru, przycisnąć 
lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległej krawędzi tak, aby rysowany okrąg 
pomiarowy objął cały obszar lub zamierzoną jego część i dopiero wtedy puścić. W trakcie 
przeciągania, w małym okienku w pobliżu środka mierzonego obszaru widoczna jest wartość 
aktualnie zmierzonej średnicy. 
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4.7.5.5 Powierzchnia 

Do pomiaru pola powierzchni wskazanego obszaru służy narzędzie wywoływane za pomocą 
polecenia menu Narzędzia\Pomiary\  Pole powierzchni. Po wywołaniu tego polecenia 
należy kolejno klikać myszą kolejne wierzchołki wielokąta wyznaczającego mierzony obszar. 
Ostatni z punktów wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], 
żeby przerwać wyznaczanie. Począwszy od kliknięcia drugiego z wierzchołków wielokąta, w 
małym okienku w pobliżu jego środka widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego pola 
powierzchni. 

4.7.5.6 Proporcja 

Do pomiaru proporcji pomiędzy dwoma wskazanymi odległościami na rysunku służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia Narzędzia\Pomiary\  Proporcja. Po wywołaniu tego 
polecenia należy wskazać kolejno dwie odległości w analogiczny sposób jak przy Pomiarze 
odległości. Wynikiem pomiaru jest stosunek drugiej, zmierzonej odległości do pierwszej. W 
trakcie wyznaczania drugiej z odległości, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna 
jest wartość aktualnie zmierzonej proporcji. 

4.7.6 Triangulacja (okno Szkic) 

Program umożliwia wprowadzenie topografii środowiska ruchu za pomocą pomiarów na 
miejscu zdarzenia tzw. metodą dwubiegunową. Metoda ta wymaga jedynie pomiarów 
odległości za pomocą taśmy pomiarowej lub (najwygodniej) dalmierza laserowego z 
inklinometrem. Metoda pomiaru polega na wybraniu w terenie 2 stałych punktów odniesienia 
(biegunów) i pomiarze 2 odległości, z każdego wyznaczanego punktu do tych stałych punktów 
odniesienia lub pomiarze odległości od uprzednio wyznaczonego punktu. Metoda ta pozwala 
w stosunkowo łatwy i szybki sposób wyznaczyć krzywiznę krawędzi drogi lub położenie i 
orientację ujawnionych śladów. Należy starać się wykonywać jak najwięcej pomiarów 
odległości do wybranych na początku punktów odniesienia (biegunów) – wtedy błąd popełniany 
przy pomiarze kolejnych odległości nie sumuje się, jak to ma miejsce w przypadku pomiaru do 
uprzednio wyznaczonego punktu. 
 

 
Na rysunku Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.przedstawiono przykład 
astosowania metody dwubiegunowej do wyznaczania krzywizny krawędzi drogi. W pierwszej 
kolejności wybierane są 2 punkty odniesienia – A i B. Następnie wyznaczane jest położenie 
pierwszego punktu (P1) – w tym celu mierzone są odległości od tego punktu do obydwu 
punktów odniesienia (A i B). W następnej kolejności wyznaczane jest położenie punktu P2 
poprzez pomiar odległości od tego punktu również do obydwu punktów odniesienia (A i B). 
Następnie punkt P3 poprzez pomiar odległości do punktów P1 i P2. W podobny sposób 
wyznaczane są położenia kolejnych punktów. 

A 

B 

P4 

P2 

P3 

P1 
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W trakcie wykonywania pomiarów terenowych tą metodą warto jest wykonać odręczny rysunek, 
na którym w zgrubny sposób należy zaznaczyć położenie mierzonych punktów i w 
jednoznaczny sposób zaznaczyć, które odległości zostały zmierzone oraz oczywiście wartości 
tych odległości. Bardzo ważne jest zachowanie i konsekwentne trzymanie się kolejności 
pomiaru tak aby zawsze pierwsza odległość byłą podawana (mierzona) do punktu A a druga 
do punktu B.  
Program wspiera tę metodę poprzez wykonywanie wszystkich niezbędnych obliczeń 
i automatyczne umieszczanie kolejnych wyznaczanych punktów w wyliczonych pozycjach na 
szkicu. Aby skorzystać z tego mechanizmu, po wykonaniu pomiarów odległości w terenie 
należy wywołać w programie polecenie Narzędzia\Triangulacja. Pojawi się wówczas okno 
dialogowe Wprowadzanie danych z triangulacji umożliwiające wprowadzenie danych i 
wykonanie obliczeń.  

 
 

W pierwszej kolejności należy ustalić położenie przyjętych punktów bazowych na 
wykonywanym szkicu. Należy to zrobić poprzez wprowadzenie Współrzędnych punktów 
bazowych w globalnym układzie współrzędnych związanym ze szkicem. Dla ułatwienia 
program zakłada, że pierwszy punkt bazowy (A) znajduje się w początku kartezjańskiego 
układu współrzędnych XY o współrzędnych (0, 0), a drugi punkt bazowy leży na osi X tego 
układu. Wystarczy wówczas jedynie wpisać współrzędną X punktu B jako wartość odległości 
pomiędzy punktami bazowymi A i B. 
Następnie w kolejnych wierszach tabeli Punkty wprowadzane należy wpisywać kolejne 
współrzędne punktów wyznaczane w terenie, są to odległości zmierzone odpowiednio od 
punktu A i B. W pierwszej kolumnie można wprowadzić nazwę wprowadzanego punktu. Jeżeli 
nazwa nie będzie wprowadzona program będzie automatycznie numerował (nazywał) kolejne 
punkty. W drugiej kolumnie należy wpisać punkt, do którego została wyznaczona pierwsza 
odległość. Do dyspozycji są punkty bazowe oraz wszystkie dotychczas wyznaczone punkty. W 
kolejnej kolumnie należy podać wartość zmierzonej odległości w [m]. W kolejnej, czwartej 
kolumnie należy podać wartość kąta od płaszczyzny poziomej, pod jakim odbywał się pomiar, 
jeżeli nie był wykonywany w poziomie. W kolejnej kolumnie należy wybrać drugi punkt, do 
którego wykonywany był pomiar odległości i w kolejnych kolumnach wprowadzić tę odległość i 
kąt pomiaru. 
W ósmej kolumnie tabeli należy wybrać opcję czy wprowadzany punkt leżał po lewej czy po 
prawej stronie odcinka łączącego punkty wybrane w kolumnach 2 i 5 patrząc od strony punktu 
z kolumny 2 w kierunku punktu określonego w kolumnie 5. Ustalenie strony jest niezbędne, bo 
podane dwie odległości nie determinują, po której stronie znajduje się wyznaczony punkt. 
Powyższy opis należy rozumieć tak, że punkty z kolumny 2 i 5 wyznaczają kierunek i zwrot 
(dodatni) osi X kartezjańskiego układu współrzędnych o początku w punkcie opisanym w 
kolumnie 2. Określenie na lewo i prawo od linii wyznaczającej dodatni zwrot osi X (łączącej 
punkty o nazwach podanych w kolumnie 2 i 5 tabeli) oznacza określenie dodatniej (na lewo) 
lub ujemnej (na prawo) współrzędnej y, umiejscowionego i zorientowanego w opisany wyżej 
sposób, kartezjańskiego układu odniesienia.  
W ostatniej kolumnie tabeli należy wybrać reprezentację, jaka ma przyjąć wyznaczony punkt 
na szkicu. Do wyboru jest pojedynczy punkt, punkt składowy wybranej krzywej lub łamanej 
łączącej kolejne wyznaczane punkty. 
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Po wyprowadzeniu do tabeli wszystkich punktów należy zatwierdzić dialog przyciskiem OK. Po 
zatwierdzeniu program umieści na szkicu wskazane punkty bazowe oraz wyznaczone punkty 
łącząc je w obiekty zgodnie z wybranymi parametrami. 

4.7.7 Wyznaczanie promienia łuku 

Program posiada wbudowane specjalne narzędzie(kalkulator) pozwalające obliczać promień 
łuku na podstawie długości cięciwy i strzałki. Wywoływany jest on za pomocą polecenia 
Narzędzia\Wyznaczanie promienia… Po jego wywołaniu pojawia się dialog Wyznaczanie 
promienia łuku, za pomocą którego można wykonać obliczenia. Po zatwierdzeniu obliczeń 
w dialogu ich wynik umieszczany jest w Schowku. 

 
Poszczególne pola opisane w oknie dialogowym oznaczają kontrolne: 

 Promień - Pole to zawiera wynikową długość promienia wyliczoną na podstawie 
wprowadzonych długości: cięciwy, strzałki i odległości do osi. Po zatwierdzeniu dialogu 
wartość ta zostaje skopiowana do Schowka. 

 Cięciwa - W polu tym należy wprowadzić zmierzoną długość cięciwy, dla której mierzona 
jest długość strzałki. Po zmianie tej wartości automatycznie wyliczany jest nowy promień 
łuku. 

 Strzałka – Do pola tego należy wprowadzić zmierzoną długość strzałki łuku wyznaczonej 
na środku cięciwy. Po zmianie tej wartości automatycznie wyliczany jest nowy promień łuku. 

 Do osi - W polu tym należy wprowadzić zmierzoną odległość linii, na której dokonywany jest 
pomiar do osi drogi. Dla pomiarów po wewnętrznej stronie łuku wartość ta powinna być 
dodatnia, odpowiednio dla pomiarów po zewnętrznej stronie- ujemna. Po zmianie tej 
wartości automatycznie wyliczany jest nowy promień łuku. 

4.7.8 Zrzut ekranu (okno Szkic) 

Polecenie to pozwala wykonać zrzut(obraz) obszaru roboczego szkicu w trybie widoku 2D jak 
i 3D. Zapis obrazu obszaru roboczego szkicu do schowka systemowego Windows odbywa się 
poprzez polecenie menu głównego Narzędzia\Zrzut ekranu lub ikonę  znajdującą się na 
listwie narzędziowej Podstawowa. Zapisany obraz może być wklejony do projektu, przeniesiony 
do innej aplikacji i tam poddany np. dalszej obróbce graficzne. 

4.7.9 Polecenie Raport (okno Wykres) 

Polecenie to dostępne jest wyłącznie w oknie wykresu analizy czasowo-przestrzennej i pozwala 
automatycznie wygenerować raport z przeprowadzonej analizy. Po jego wskazaniu poprzez 
menu Narzędzia\Raport  lub z listwy narzędziowej, pojawia się okno dialogowe Kreatora 
raportów, który krok-po-kroku przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia raportu.  
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Skróty: 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+R 

KARTA KREATOR RAPORTÓW - WSTĘP 

 
Strona ta wprowadza użytkownika do Kreatora raportów, który krok-po-kroku przeprowadzi 
użytkownika przez proces tworzenia raportu z przeprowadzonej analizy.  

KARTA KREATOR RAPORTÓW - OPCJE 

 
Strona ta pozwala użytkownikowi ustawić opcje, które wpływają na wygląd raportu.  
Odróżnienie wartości wprowadzanych przez użytkownika i wyliczonych automatycznie 
Przy włączonej tej opcji wartości wymuszone przez użytkownika w tabeli przebiegu ruchu 
obiektu wypisane są pogrubioną czcionką, w odróżnieniu od wartości wyliczanych 
automatycznie przez program, które wypisywane są normalną czcionką.  
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Jest to opcja domyślna.  

KARTA KREATORA RAPORTÓW - PODGLĄD 

 
Strona ta umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z wyglądem raportu zanim zostanie on 
wydrukowany lub wyprowadzony z programu w inny sposób.  
Podgląd raportu 
Okno to pokazuje, jak będzie wyglądał wygenerowany raport.  

KARTA KREATORA RAPORTÓW - ZAKOŃCZENIE 

 
Strona ta umożliwia użytkownikowi wybór sposobu, w który wyprowadzony będzie raport.  
Wydrukować 
Wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie raportu po przyciśnięciu przycisku Zakończ. 
Ustawienie strony w czasie drukowania można zmienić za pomocą przycisku Ustawienia 
strony.  
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Jest to opcja domyślna.  
Ustawienia strony 
Przycisk ten pozwala zmienić parametry ustawienia strony przy drukowaniu raportu. Ustawienia 
te obejmują rozmiar i orientację papieru, rozmiar marginesów, itp. Po jego uaktywnieniu otwiera 
się standardowy dialog Windows dialog Ustawienia strony.  
Przycisk ten jest aktywny jedynie przy wybraniu opcji Wydrukować.  

Zapisać 
Wybranie tej opcji spowoduje zapisanie raportu do wybranego pliku, po przyciśnięciu przycisku 
Zakończ. Raport zostanie zapisany w postaci nie sformatowanego tekstu, który można poddać 
obróbce w innych programach 

Przeglądaj 
Przycisk ten umożliwia zmianę nazwy i położenia pliku, w którym zostanie zapisany raport. Po 
jego przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows Zapisz plik pozwalający wybrać 
nazwę i położenie docelowego pliku. Ścieżka dostępu do aktualnie wybranego pliku 
wyświetlana jest w polu Nazwa pliku.  
Przycisk ten nie jest aktywy, gdy nie została wybrana opcja Zapisać.  

Nazwa pliku 
Pole to zawiera ścieżkę dostępu do pliku, w którym zapisany będzie raport, jeżeli wybrana 
została opcja Zapisać. Położenie docelowego pliku można zmienić naciskając przycisk 
Przeglądaj.  
Pole to nie jest aktywne, gdy nie została wybrana opcja Zapisać.  
Skopiować do schowka 
Wybranie tej opcji spowoduje skopiowanie raportu do Schowka po przyciśnięciu przycisku 
Zakończ. Zawartość Schowka można później wstawić do innego programu umożliwiającego 
dalszą obróbkę tekstu. Raport kopiowany jest w postaci sformatowanego tekstu.  

Zakończ 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyprowadzenie raportu zgodnie z ustawionymi opcjami.  

4.7.10 Polecenie Opcje  

4.7.10.1 Opcje programu (okno Wykres) 

Polecenie to umożliwia zmianę parametrów pracy i wyglądu programu. Wygląd okna 
dialogowego Opcje programu i dostępne opcje są różne w zależności od tego czy użytkownik 
wywołał okno zarządzania opcjami programu w obszarze Wykres czy też obszarze Szkic. 
W przypadku gdy polecenie to zostało wybrane z menu Narzędzia\Opcje a kursor znajdował 
się w obszarze Wykres użytkownik będzie dysponował dostępem do następujących opcji 
programu:  

ZAKŁADKA OGÓLNE (OKNO WYKRES) 

Strona ta pozwala zmienić ogólne parametry pracy programu.  
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Lista ostatnio otwieranych plików 
Liczba pozycji w liście ostatnio otwartych plików znajdującej się w menu Plik. Dopuszczalny 
zakres wartości to 0 ... 16. Domyślna wartość to 8.  
Parametr ten jest uwzględniany przy ponownym uruchomieniu programu.  
Położenie dokumentów 
Określa ścieżkę dostępu do lokalnego folderu w, którym domyślnie zapisywane są dokumenty 
programu.  

Zapis informacji AutoOdzyskiwania co 
Program ma wbudowaną funkcję AutoOdzyskiwanie. Funkcja Autoodzyskiwanie zapisuje kopie 
wszystkich otwartych plików programu w regularnych odstępach czasu, których wartość jest 
definiowana przez użytkownika. Dostępne opcje Autoodzyskiwania to: 0,5 min., 1 min., 5 min., 
15 min., 30 min, Nigdy. Pliki można odzyskać, jeżeli program zostanie nieoczekiwanie 
zamknięty, na przykład po awarii zasilania. 
Wyłączaj narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu 
Przy włączonej tej opcji, po wstawieniu do dokumentu pierwszego obiektu, włącza się narzędzie 
do zaznaczania obiektów. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone wybrane wcześniej 
narzędzie i można wstawić kolejny obiekt tego samego typu.  

ZAKŁADKA UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH (OKNO WYKRES) 

Zakładka ta pozwala zmienić parametry zarządzanie ustawieniami układu współrzędnych 
droga-czas analizy czasowo-przestrzennej. 
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Współrzędne rozmieszczenia obiektów na dokumencie. odniesione są do pewnego, dwu-
wymiarowego układu współrzędnych. Wartości współrzędnych wyrażone są w metrach 
i sekundach. Dokładność pozycjonowania obiektów i ich rozmiaru wynosi 0,01m lub 0,01s. 
Współrzędne odległości rosną w kierunku od lewej w prawo, natomiast czasu z dołu w górę.  
Kąt obrotu obiektu liczony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I tak tekst ustawiony pod 
kątem 0° może być czytany od lewej w prawo, pod kątem 90° - z góry w dół, pod kątem 180° - 
z prawej w lewo, a pod kątem 270° - z dołu w górę. Dokładność położenia kątowego obiektów 
wynosi 0,1° 
Wyświetlanie układu współrzędnych może być opcjonalnie włączone lub wyłączone. Opcje 
programu pozwalają również na odwrócenie zwrotu osi drogi i czasu.   

 

ZAKŁADKA SIATKA (OKNO WYKRES) 

Zakładka ta pozwala zmienić parametry wyglądu siatki odniesienia. 

 

Pokazuj siatkę odniesienia 
Przy włączonej tej opcji wyświetlana jest siatka odniesienia w oknie dokumentu.  
Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Siatka w menu Widok.  
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Położenie początku 

Współrzędna X 
Pozioma współrzędna jednego z węzłów siatki. Jest to odległość liczona w prawo od lewej 
krawędzi dokumentu wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres to: -500 ... 500 m. Domyślna 
wartość to 0 m.  
Współrzędna Y 
Pionowa współrzędna jednego z węzłów siatki. Jest to odległość liczona w górę od dolnej 
krawędzi dokumentu wyrażona w sekundach. Dopuszczalny zakres to: -100 ... 100 s. 
Domyślna wartość to 0 s.  
Wielkość oczek 

Poziomo 
Odległość pomiędzy węzłami siatki w poziomie wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres to: 
0,1 ... 5 m. Domyślna wartość to 0,5 m.  
Pionowo 
Odległość pomiędzy węzłami siatki w pionie wyrażona w sekundach. Dopuszczalny zakres to: 
0,02 ... 1 s. Domyślna wartość to 0,1 s.  
Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru siatki odniesienia. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  

ZAKŁADKA WYDRUK (OKNO WYKRES) 

Zakładka ta pozwala zarządzać ustawieniami wydruku. 
 

 

4.7.10.2 Opcje programu (okno Szkic) 

Polecenie to umożliwia zmianę parametrów pracy i wyglądu programu w przypadku gdy 
użytkownik programu wywołał Opcje programu pracując w obszarze roboczym szkicowania. 
Opcje programu można wywołać znajdując się w wybranym obszarze roboczym (w tym 
przypadku Szkic) i wybierając z menu polecenie Narzędzia\Opcje lub przy użyciu skrótu 
klawiszowego [Ctrl]+[K]. 
Po wywołaniu polecenia użytkownik będzie dysponował dostępem do następujących opcji 
programu: 
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ZAKŁADKA WIDOK 2D (OKNO SZKIC) 

 
Zakładka ta pozwala zmienić ogólne parametry wyglądu programu.  
Zaznaczanie obiektów 

Rozmiar uchwytu 
Rozmiar uchwytów obiektu zaznaczonego do edycji. Wyrażony w pikselach. Dopuszczalny 
zakres rozmiaru uchwytu: 2 ... 20 pikseli.  

Sposób rysowania 
Umożliwia zmianę sposobu wyświetlania uchwytów związanych z zaznaczeniem obiektów do 
edycji. Dostępne opcje to: Negatyw tła, Wybrany kolor. W zależności od wybranej opcji sposób 
rysowania (wyświetlania) uchwytów obiektu w przypadku ich zaznaczenia będzie negatywem 
tła lub w wybranym przez użytkownika kolorze. Wybór koloru poprzez wciśnięcie przycisku 
Kolor otwiera standardową paletę barw systemu Windows.  
Obramuj obce obiekty 
Przy włączonej tej opcji rysowane są ramki wokół osadzonych w dokumencie obiektów OLE. 
Kursor typu CAD 
Włącza/wyłącza wyświetlanie kursora urządzenia wskazującego jako tzw. Krzyż nitkowy znany 
z oprogramowania inżynierskiego typu CAD. 
Linie odniesienia 
Przy włączonej tej opcji wyświetlane są w oknie dokumentu linie odniesienia. Kolor linii 
odniesienia można zmienić przyciskiem Kolor.  
Funkcję tę można również przełączyć poleceniem Linie odniesienia w menu Widok oraz w 
menu kontekstowym kursora.  

Kolor linii odniesienia 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru osi układu współrzędnych. Po jego przyciśnięciu pojawia 
się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  
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Wyświetlanie linii odniesienia można zmienić za pomocą opcji Układ współrzędnych.  

Układ współrzędnych 
Przy włączonej tej opcji wyświetlane są w oknie dokumentu osie układu współrzędnych. Kolor 
osi układu można zmienić przyciskiem Kolor.  
Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Układ współrzędnych w menu Widok.  

ZAKŁADKA OGÓLNE (OKNO SZKIC) 

Strona ta pozwala zmienić ogólne parametry pracy programu.  

 
 

Lista ostatnio otwartych plików 
Liczba pozycji w liście ostatnio otwartych plików znajdującej się w menu Plik. Dopuszczalny 
zakres wartości to 0 ... 16. Domyślna wartość to 8.  
Parametr ten jest uwzględniany przy ponownym uruchomieniu programu.  
Domyślna lokalizacja dokumentów programu 
Określa ścieżkę dostępu do lokalnego folderu w, którym domyślnie zapisywane są dokumenty 
programu.  

Biblioteka sylwetek AUTOVIEW 
Jeżeli w systemie zainstalowany jest katalog sylwetek pojazdów AUTOVIEW produkcji C.A.R. 
Crash Analyse Ratschbacher GmbH, program może automatycznie załadować sylwetkę 
obiektu z tego katalogu jako sylwetkę animowanego obiektu. Aby działał ten mechanizm należy 
w zakładce Ogóle dialogu Opcje programu wywoływanego poleceniem  Narzędzia\Opcje 
wskazać położenie tego katalogu. Położenie katalogu można wskazać poprzez podanie ścieżki 
dostępu do folderu w którym znajduje się baza sylwetek AUTOVIEW lub automatycznie 
poprzez skorzystanie z przycisku [Znajdź] zlokalizowanego w polu Biblioteka sylwetek 
AUTOVIEW. Dodatkowo użytkownik powinien wybrać wersję biblioteki sylwetek. Dostępne są 
dwie opcje wyboru wersji: do 2015r i od roku 2016. Wyboru dokonuje się z rozwijanej listy. 
Zapis informacji AutoOdzyskiwania co 
Program ma wbudowaną funkcję AutoOdzyskiwanie. Funkcja Autoodzyskiwanie zapisuje kopie 
wszystkich otwartych plików programu w regularnych odstępach czasu, których wartość jest 
definiowana przez użytkownika. Dostępne opcje Autoodzyskiwania to: 0,5 min., 1 min., 5 min., 
15 min., 30 min, Nigdy. Pliki można odzyskać, jeżeli program zostanie nieoczekiwanie 
zamknięty, na przykład po awarii zasilania. 
Wyłączaj narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu 
Przy włączonej tej opcji, po wstawieniu do dokumentu pierwszego obiektu, włącza się narzędzie 
do zaznaczania obiektów. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone wybrane wcześniej 
narzędzie i można wstawić kolejny obiekt tego samego typu.  
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ZAKŁADKA WIDOK 3D (OKNO SZKIC) 

 
Zakładka ta pozwala zmienić następujące opcje programu. 
Używaj VBO 
Użycie Funkcji OpenGL VBO pozwala przyspieszyć wyświetlanie grafiki 3D gdyż, w wyniku jej 
użycia, większość obiektów graficznych przechowywana jest i pobierana bezpośrednio 
z pamięci karty graficznej. Użycie tej funkcji jest zalecane, jednak jest ona dostępna dopiero w 
wersjach biblioteki OpenGL 1.5 i późniejszych. Program na starcie sprawdza, czy funkcja ta 
jest dostępna dla zainstalowanej karty graficznej i jej sterowników i jeżeli jest ona dostępna 
włącza jej obsługę. Zdarzają się jednak pojedyncze sytuacje wadliwego działania sterownika 
karty, gdy zgłasza on dostępność tej funkcji, próba jej użycia przez program kończy się 
niekontrolowanym zatrzymaniem pracy w momencie włączenia podglądu 3D. W takiej sytuacji 
należy ręcznie wyłączyć korzystanie z VBO.  
Maksymalny rozmiar tekstur 
Rozdzielczość tekstur decyduje o dokładności odwzorowania obiektów 2D, których obrazy 
rzutowane są na rzeźbę terenu. Im większa rozdzielczość, tym dokładniej odwzorowane są 
obiekty, ale wolniejsza praca programu. Ponadto należy mieć na uwadze dostępną pamięć 
karty graficznej (jedna tekstura o rozmiarze 4096x4096 pikseli zajmuje aż 64MB!). Dla 
większości projektów optymalnym ustawieniem jest 1024x1024 pikseli. W przypadku bardzo 
złożonych projektów, gdy otrzymujemy komunikat o braku pamięci należy zredukować rozmiar 
tekstur. Dostępne rozdzielczości (lista rozwijana) to: 256x256px, 512x512px, 1024x1024px, 
2048x2048px, 4096x4096px.  

Redukcja tekstur 
Rozdzielczość tekstur może być zredukowana poprzez wybranie opcji Redukcja tekstur. 
Użytkownik w przypadku problemów z wyświetlaniem tekstur w trybie widoku 3D może 
zredukować ich rozmiar wybierając jedną z dostępnych opcji: 1:1, 1:2, 1:4. Wybór konkretnej 
opcji następuje poprzez wskazanie odpowiedniej opcji na rozwijanej liście wyboru – dotyczy .  



- 142 - 

Kontrola przybliżenia za pomocą kółka myszy 
W polu Kontrola przybliżenia za pomocą kółka myszy użytkownik może zadeklarować sposób 
działania kółka myszy odpowiedzialnego w programie za zmianę powiększenia (przybliżenie, 
oddalenie). Możliwe są dwa alternatywne ustawienia: Obrót do siebie przybliża lub Obrót do 
siebie oddala.  

Krok przybliżenia/oddalenia 
Poprzez tę opcję użytkownik programu może określić krok (skok) przybliżenia/oddalenia obrazu 
na jeden elementarny obrót kółka mszy lub wciśnięcie klawisza [A], [Z] w przypadku zmiany 
przybliżenia oddalenia przy użyciu klawiatury 

Kierunek oświetlenia 
Funkcja pozwala określić użytkownikowi kierunek padania światła (dziennego) na scenę w 
trybie widoku 3D. Dostępne są cztery opcje kierunku oświetlenia sceny: Z południowego 
wschodu, z południowego zachodu, z północnego wschodu i z północnego zachodu.  
Kolor przekroju 
Funkcja nie używana w tej wersji programu. 

ZAKŁADKA SIATKA (OKNO SZKIC) 

 
Zakładka ta pozwala zmienić parametry wyglądu siatki odniesienia.  

Pokazuj siatkę odniesienia 
Przy włączonej tej opcji wyświetlana jest siatka odniesienia w oknie dokumentu.  
Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Siatka w menu Widok.  

Położenie początku 

Współrzędna X 
Pozioma współrzędna jednego z węzłów siatki. Jest to odległość liczona w prawo od lewej 
krawędzi dokumentu wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres to: -500 ... 500 m. Domyślna 
wartość to 0 m.  
Współrzędna Y 
Pionowa współrzędna jednego z węzłów siatki. Jest to odległość liczona w górę od dolnej 
krawędzi dokumentu wyrażona w sekundach. Dopuszczalny zakres to: -100 ... 100 s. 
Domyślna wartość to 0 s.  
Wielkość oczek 

Poziomo 
Odległość pomiędzy węzłami siatki w poziomie wyrażona w metrach. Dopuszczalny zakres to: 
0,1 ... 5 m. Domyślna wartość to 0,5 m.  
Pionowo 
Odległość pomiędzy węzłami siatki w pionie wyrażona w sekundach. Dopuszczalny zakres to: 
0,02 ... 1 s. Domyślna wartość to 0,1 s.  
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Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru siatki odniesienia. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor.  

ZAKŁADKA WYDRUK (OKNO SZKIC) 

 
Program posiada rozbudowane możliwości wydruku z obszaru szkicowania. Program 
sporządza wydruki w zadanej skali dokonując automatycznego podziału na strony wydruku 
w zależności od rozmiaru drukowanego obszaru i dostępnego formatu papieru. 
Dostępne ustawienia to 

Drukuj ramkę 
Włączenie tej opcji powoduje narysowanie a następnie wydrukowanie ramki otaczającej 
drukowany obszar. 

Drukuj wartość skali 
Włączenie tej opcji powoduje, że na wydruku umieszczana jest wartość skali w jakiej 
szkic/rysunek został wydrukowany. 
Przycisk ustawienia wydruku … 
Przycisk ten wywołuje okno dialogowe Ustawienia wydruku umożliwiające: wybranie drukarki, 
rozmiaru papieru i jego orientacji, zakresu drukowania, skali wydruku. Przycisk Właściwości… 
powoduje przejście do indywidualnych ustawień drukarki obsługiwanych przez jej sterownik. 
Program oferuje dwa tryby zakresu drukowania. W pierwszym trybie (domyślnym) drukowane 
są Wszystkie obiekty. Program automatycznie kalkuluje obszar zajęty przez wszystkie 
wprowadzone przez użytkownika obiekty z uwzględnieniem dodatkowego marginesu. 
W drugim trybie program drukuje tylko aktualnie widoczny w oknie edycji obszar rysunku. Tryb 
ten pozwala użytkownikowi wybrać jedynie fragment tworzonego szkicu, który ma zostać 
wydrukowany. Aby z niego skorzystać należy przed wydrukiem tak dobrać powiększenie, aby 
w obszarze edycyjnym programu znalazł się jedynie fragment, który ma trafić na wydruk. 
Program oferuje również dwa tryby doboru skali wydruku oraz rozmieszczenia wydruku na 
określonej ilości stron. W pierwszym trybie (domyślnym) skala wydruku zadawana jest przez 
użytkownika i na jej podstawie oraz omówionego wcześniej zakresu wydruku program wylicza 
ilość stron tak, aby zmieścić cały wydruk. W drugim trybie to użytkownik zadaje ilość stron, na 
których ma zmieścić się wydruk, a program na tej podstawie wylicza odpowiednią skalę 
wydruku. 



- 144 - 

 

Ustawienia strony 
Przycisk ten pozwala zmienić ustawienie i rozmiar papieru a także marginesy wydruku. Po jego 
przyciśnięciu otwiera się standardowy dialog Windows Ustawienia strony.  

Położenie wydruku względem strony 

Automatyczne wyrównanie wydruku 
Włączenie tej opcji w zależności od ustawień wyrównania Poziomo, Pionowo powoduje 
automatyczne wyrównanie wszystkich obiektów zgodnie z przyjętymi ustawieniami np. Do lewej 
i do góry – co oznacza, że obiekty na wydruku zostaną wyrównane względem lewego i górnego 
marginesu strony.  

Narożnik strony ustawiony manualnie 
Włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi na indywidualne, manualne ustawienie obiektów na 
szkicu/rysunku względem strony wydruku. Po zaznaczeniu tej opcji aktywne stają się pola 
współrzędnych lewego dolnego narożnika strony wydruku poprzez które użytkownik może 
wpływać na ustawienie strony wydruku względem obiektów na szkicu. Współrzędne określone 
w polach: Położenie X, Położenie Y odnoszą się do globalnego układu odniesienia.  
 
Program pozwala również zobaczyć proponowany podział stron wydruku bezpośrednio 
w trakcie projektowania, w obszarze roboczym. Za pomocą polecenia Widok\Podział stron 
można włączyć lub wyłączyć rysowanie proponowanego podziału stron w obszarze roboczym. 
W celu dopasowania wyświetlonego automatycznego podziału stron zaproponowanego przez 
program możemy dowolnie przemieszczać siatkę podziału. Mając włączoną opcję 
Widok/Podział stron należy ustawić kursor na linii przerywanej obrazującej granice podziału 
strony, a następnie nacisnąć klawisz Shift. Jeśli kursor zmieni kształt za następujący:    
należy wcisnąć lewy klawisz myszy i dowolnie przesuwając ustawić oczekiwany układ podziału 
stron do wydruku. 
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ZAKŁADKA ZAPIS WIDEO (OKNO SZKIC) 

 

 

Program posiada wbudowane narzędzia umożliwiające zapis i kodowanie strumienia danych 
wideo do wybranego formatu. Zapis pliku wideo może odbywać się bez kompresji (<brak 
kompresji>) lub z użyciem kodeków o zróżnicowanym stopniu kompresji (H.264/MPEG-4 
ACV, Xvid MPEG-4, Intel IYUV, Intel IYUV 4:2:0). Zaleca się aby do kodowania strumieni 
danych multimedialnych używać w trybie widoku 2D/3D któregoś z kodeków MPEG-4 
instalowanych wraz z programem TITAN 2.0 – dają one bardzo dobre rezultaty pod względem 
stopnia kompresji i jakości obrazu. Nie zaleca się stosowania kodeków Intel  do zapisu pliku 
wideo w trybie widoku 2D, gdyż zastosowany algorytm zapisu pliku wideo w tym trybie 
wyświetlania widoku oparty jest na aktualnym formacie graficznym ekranu a kodeki Intel nie 
obsługują wysokowydajnych kart graficznych kodujących obraz (piksel) w formacie 32 bit/piksel 
– stąd w przypadku zastosowania wysokowydajnych kart graficznych i kodeka Intel utworzony 
zostanie plik wideo o bardzo niskiej jakości.  
Format zapisu 
W tej opcji ustawień znajduje się rozwijana lista dostępnych w systemie operacyjnym 
użytkownika kodeków wideo. Zalecany jest wybór z listy jednego z kodeków instalowanych 
wraz z programem TITAN 2.0, są to: H.264/MPEG-4 ACV lub Xvid MPEG-4. 

Ilość klatek na sekundę 
Poprzez wybór parametru opisującego liczbę klatek na sekundę użytkownik ustala określoną 
płynność zapisu i odtwarzania filmu. Przy wyborze konkretnej wartości należy się kierować 
kompromisem pomiędzy płynnością obrazu a rozmiarem pliku – standardowy zapis plików 
wideo odbywa się z częstotliwością 25 klatek na sekundę (kl/s – angielskie fps). Dostępne są 
opcje : 10, 20, 25 klatek na sekundę. 
Tempo zapisu 
Drugim z istotnych ustawień jest wybór parametru opisującego tempo zapisu. Wybór opcji 1:1 
– oznacza, że film będzie rejestrowany w tempie naturalnym (czas rzeczywisty), pozostałe 
opcje dotyczą zapisu w zwolnionym tempie (1:2, 1:5, 1:10). 

4.8 Polecenia menu Okno 
Menu Okno oferuje następujące polecenia, pozwalające manipulować wieloma podglądami 
kilku dokumentów w oknie aplikacji: 

Nowe okno Tworzy nowe okno, które pokazuje ten sam dokument.  

Kaskadowo Układa okna nakładając jedno na drugie.  

Sąsiadująco w poziomie Układa okna jedno obok drugiego w poziomie.  

Sąsiadująco w pionie Układa okna jedno obok drugiego w pionie.  

Uporządkuj Ikony Układa ikony zamkniętych okien.  

Podziel Włącza narzędzie do ustawienia linii podziału okna  
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4.8.1 Polecenie Nowe okno 

Użyj tego polecenia, aby otworzyć nowe okno z tą samą zawartością, co okno aktywne. Można 
otworzyć kilka okien jednego dokumentu, by przeglądać różne części dokumentu w tej samej 
chwili. Jeżeli zostanie zmieniona zawartość w jednym oknie, wszystkie pozostałe okna 
zawierające ten sam dokument odzwierciedlają te zmiany. Gdy zostanie otworzone nowe okno, 
staje się ono oknem aktywnym i jest wyświetlane nad wszystkimi innymi otwartymi oknami.  

4.8.2 Polecenie Kaskadowo 

Użyj tego polecenia aby uporządkować otwarte okna. Po uporządkowaniu okna zostają 
ułożone będą jedno na drugim. Każde następne jest przesunięte nieco w prawo i w dół.  

4.8.3 Polecenie Sąsiadująco w pionie 

Użyj tego polecenia aby uporządkować otwarte okna. Po uporządkowaniu okna zostają 
ułożone będą jedno obok drugiego w pionie.  

4.8.4 Polecenie Sąsiadująco w poziomie 

Użyj tego polecenia aby uporządkować otwarte okna. Po uporządkowaniu okna zostają 
ułożone będą jedno obok drugiego w poziomie.  

4.8.5 Polecenie Uporządkuj ikony 

Użyj tego polecenia, aby uporządkować ikony zminimalizowanych okien u dołu głównego okna 
aplikacji. Jeżeli u dołu okna aplikacji znajduje się otwarte okno dokumentu, wtedy niektóre lub 
wszystkie ikony mogą być niewidoczne, gdyż przykrywa je okno dokumentu.  

4.8.6 Podziel 

Włącza narzędzie do ustawiania linii podziału obszaru roboczego na okno Wykres i okno Szkic. 
Po wybraniu tego polecenia użytkownik może przesunąć linie podziału obszaru roboczego 
zgodnie ze swoimi preferencjami. Możliwe jest przesunięcie linii podziału do krawędzi ekranu 
udostępniając cały obszar roboczy do pracy w oknie szkicowania lub wykresu analizy czasowo-
przestrzennej.  

4.9 Polecenia menu Pomoc 
Menu Pomoc oferuje następujące polecenia dostarczające informacji na temat używania 
aplikacji:  
Tematy pomocy Pokazuje indeks tematów pomocy.  

Titan - informacje Pokazuje informacje o programie, numerze wersji i prawach 

autorskich.  

4.9.1 Polecenie Pomoc kontekstowa 

Użyj tego polecenia, aby uzyskać pomocnicze informacje o części programu TITAN. Gdy 
wybierzesz przycisk Kontekstowej Pomocy z Listwy Narzędziowej, wskaźnik myszy zmieni się 
na strzałkę z pytajnikiem. Następnie kliknij gdziekolwiek w oknie programu, tak jak inny przycisk 
Listwy Narzędziowej. Zostanie wyświetlona część Pomocy dotycząca klikniętego elementu.  
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Skróty 

Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Shift+F1 

4.9.2 Polecenie Tematy pomocy 

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić stronę otwierającą listę tematów Pomocy. Z tej strony 
otwierającej możesz przeskakiwać krok-po-kroku instrukcję używania Cyborg Idea TITAN 
i różnych typów powiązanych informacji.  
Gdy już korzystasz z Pomocy możesz w każdej chwili kliknąć na klawiszu Zawartość, aby 
powrócić do strony otwierającej.  

4.9.3 Polecenie Titan - informacje 

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić informacje o prawach użytkowania tej aplikacji (copyright) 
oraz numer wersji twojej kopii Cyborg Idea TITAN. Informacje te wyświetlane są w postaci 
dialogu O programie.  

Skróty: 

Listwa narzędzi:  



- 148 - 

5 INFORMACJE DODATKOWE 

5.1 Definicje pojęć 

5.1.1 Dokument 

Podstawowa jednostka informacji obsługiwana przez program. W przypadku programu TITAN 
jest to czasowo-przestrzenna analiza oraz elementy szkicu płaskiego 2D lub modelu 
przestrzennego 3D. 
Poszczególne dokumenty zapisywane są w oddzielnych plikach dyskowych i mogą być 
przenoszone pomiędzy komputerami.  
Jako, że analiza czasowo-przestrzenna jest podstawowym dokumentem obsługiwanym przez 
program pojęcia te występują zamiennie w programie, jak i w niniejszej dokumentacji.  

5.1.2 Obszar roboczy wykresu czasowo–przestrzennego 

Jest to cześć obszaru roboczego(okno Wykres) programu przeznaczona do tworzenia 
i zarządzania wykresem analizy czasowo–przestrzennej. W tym oknie użytkownik dysponuje 
narzędziami oraz zestawem poleceń niezbędnych do przeprowadzenia całościowej analizy 
czasowo-przestrzennej. Część obiektów okna Wykres ma swoją reprezentację w oknie Szkic. 

5.1.3 Obszar roboczy szkicu sytuacyjnego 2D lub wizualizacji 

Jest to cześć obszaru roboczego(okno Szkic) programu przeznaczona do tworzenia 
i zarządzania elementami szkicu sytuacyjnego w trybie widoku 2D lub modelem przestrzennym 
terenu w trybie widoku 3D. W tym oknie użytkownik dysponuje narzędziami oraz zestawem 
poleceń niezbędnych do sporządzenia szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia 2D lub 
przestrzennego modelu terenu 3D. W trybie widoku 3D dostępny jest zestaw narzędzi 
umożliwiający zarządzanie Obserwatorem sceny 3D. Specyfiką tej części obszaru roboczego 
jest możliwość wizualizacji i animacji przebiegu zdarzenia w trybie widoku 2D lub 3D.  

5.1.4 Linie odniesienia 

Linie odniesienia są pomocniczymi, poziomymi i pionowymi liniami rysowanymi na 
dokumencie. Nie są one drukowane, a służą jedynie pomocą w rozmieszczeniu obiektów. 
Krawędzie obiektów są „przyciągane” do wyświetlonych linii odniesienia w chwili ich 
przemieszczania za pomocą myszy.  
Wprowadzić linie odniesienia na obszar szkicu lub wykresu można poprzez: 
 menu kontekstowe(prawy przycisk myszy), wskazanie polecenia Linia pozioma lub Linia 

pionowa, 

 menu główne wskazując polecenie Wstaw\Pozioma linia odniesienia lub 
Wstaw\Pionowa linia odniesienia, 

Uwaga! Linie odniesienia będą widoczne na ekranie tylko w przypadku aktywacji polecenia 
Linie odniesienia znajdującej się w menu kontekstowym (prawy przycisk), menu głównym 
Widok\Linie odniesienia lub na listwie narzędziowej Podstawowa w postaci ikony . 
W przypadku gdy opcja ta jest wyłączona linie nie są wyświetlane w oknie roboczym programu. 
Przemieszczać linie odniesienia można poprzez ich przeciągnięcie z przytrzymanym klawiszem 
[Shift]. Usunięcie linii odniesienia odbywa się przez przeciągnięcie ich poza krawędź okna 
roboczego programu, w przypadku linii poziomej – dolną lub górną a w przypadku linii pionowej 
– lewą lub prawą. Czynność tę wykonujemy również z przytrzymanym klawiszem [Shift]. 
Do precyzyjnego ustawiania linii odniesienia względem zdefiniowanego w programie 
globalnego układu współrzędnych służy okno dialogowe, w którym użytkownik może określić 
precyzyjnie współrzędną na płaszczyźnie X, Y. Wywołanie okna dialogowego odbywa się 
poprzez ustawienie kursora na linii odniesienia, której pozycję chcemy precyzyjnie ustalić, 
przytrzymaniu klawisza [Shift] i dwukrotnym szybkim kliknięciu lewym przyciskiem myszy..



- 149 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBID sp. z o.o. sp.k. 
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