
 

Układ napędowy, dane cyfrowe 

(tachograf, rejestratory parametrów ruchu) 
 

 

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

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

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają: 
 model silnika zastosowany w programie V-SIM (Hahna, dane tabelaryczne i 

graficzne) 

 charakterystyki współczesnych silników spalinowych (turbodoładowanych) 
 sposób implementacji zewnętrznej charakterystyki współczesnych silników 

spalinowych (charakterystyki prędkościowe momentu i mocy) do programu V-SIM 

 charakterystykę układu napędowego (problem rozpędzania przez bieg – 

modelowanie zmiany przełożenia) 
 sposób wykorzystania danych rejestrowanych przez tachografy cyfrowe w 

programie V-SIM 

 strukturę i charakterystykę danych pozyskiwanych w systemie CDR oraz sposoby 

ich wykorzystania w programie V-SIM 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
Dzień I: Układ napędowy 

830-900 
Sprawy organizacyjne – przygotowanie stanowisk pracy, sprawdzenie 

oprogramowania. 

900-1100 

1. Silnik 

a. Modelowanie charakterystyki zewnętrznej silnika w programie V-SIM. 

b. Wyznaczanie charakterystyki zewnętrznej silnika oraz charakterystyk 
częściowych (stopień nacisku na pedał przyspieszenia) – w oparciu  

o próby drogowe. 

c. Wyznaczenie średnich wartości opóźniania hamowania silnikiem  
na podstawie badań poligonowych i modelu matematycznego. 

2. Sprzęgło 

a. Rozwiązania konstrukcyjne współczesnych sprzęgieł samochodowych – 

omówienie charakterystyki pracy sprzęgła z punktu widzenia symulacji 
ruchu pojazdu. 

b. Model sprzęgła zastosowany w programie V-SIM (3-stanowy).  

c. Ograniczenia modelu sprzęgła. 
1100-1115 Przerwa na kawę 

1115-1330 

3. Skrzynia biegów, przekładnia główna i mechanizm różnicowy 

a. Rozwiązania konstrukcyjne wymienionych mechanizmów istotne  
z punktu widzenia modelowania dynamiki ruchu pojazdów. 

b. Skrzynie biegów – model kinematyczny w programie V-SIM (przełożenia, 
straty mechaniczne). 

c. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe – problem m-split. 

4. Symulacja manewru ruszenia z miejsca i rozpędzania  
(pojazdy kat. M i N) 

a. Błędy użytkowników przy wprowadzaniu parametrów początkowych 
symulacji manewru ruszenia z miejsca lub rozpędzania przez biegi. 



b. „Dziwne zachowanie programu” podczas symulacji manewrów ruszenia  
i rozpędzania przez biegi.  

1330-1415 Przerwa obiadowa 

1415-1615 

5. Badania eksperymentalne 

a. Aparatura pomiarowa VBox i metodyka badań.  
b. Wyznaczenie średnich wartości przyspieszenia na poszczególnych 

biegach na podstawie wyników uzyskanych w próbach drogowych 
(próby przeprowadzona dla manualnej i automatycznej skrzyni biegów).  

c. Określenie typowego czasu zmiany przełożenia – na przykładzie 
rozpędzania pojazdu przez biegi (skrzynia manualna i automatyczna). 

 
 
Dzień II: Dane cyfrowe(tachograf, rejestratory CDR) 

800 - 1000 

1. Wykorzystanie danych zapisanych w tachografach cyfrowych: 

a. Dane gromadzone przez tachografy cyfrowe, formy zapisu danych  

w tachografie cyfrowym(rodzaje plików zapisywanych w tachografie 

cyfrowym). 

b. TachoReader program do analizy danych rejestrowanych przez tachografy 

cyfrowa – podstawy obsługi programu. 
c. Możliwości edycji i analizy danych cyfrowych w programie TachoReader. 

1000-1030 Przerwa na kawę 

1030 - 1215 

2. Przykłady wykorzystania danych z tachografu cyfrowego do analizy 

wybranych parametrów ruchu oraz sposoby implementacji tych 

parametrów w programie V-SIM: 

a. Oszacowanie wartości prędkości (problem częstotliwości rejestracji 
danych). 

b. Próba szacowania średnich wartości przyspieszeń na podstawie 
przebiegów czasowych zmian prędkości jazdy. 

1215-1300 Przerwa obiadowa 

1300 - 1430 

3. Struktura i charakterystyka danych pozyskiwanych z systemu CDR 

i sposoby wykorzystania w programie V-SIM 

a. Podstawy teoretyczne – struktura i charakterystyka pozyskiwanych 

danych. 

b. Aplikacja danych z rejestratora do programu V-SIM. 

1430 - 1500 

4. Podsumowanie szkolenia. Rozwiązanie zadania końcowego. 
Wypełnienie ankiety satysfakcji. Wręczenie Zaświadczeń dla 

Uczestników szkolenia. 
 

 

 

 

Firma CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako organizator 

szkolenia pozostaje do Państwa dyspozycji. 
Po przesłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji wraz ze 
szczegółowymi informacjami praktycznymi związanymi ze szkoleniem (terminy, warunki 
odbycia szkolenia). W razie pytań prosimy o kontakt:  
+48 12 665 40 10  lub biuro@cyborgidea.com.pl 

 


