
 

 

 

Symulacje ruchu  i zderzeń pojazdów 

Szkolenie bazowe 

 03-04.12.2020 
 

Wymagania dla uczestników szkolenia: Zapoznanie się z instrukcją obsługi programu 

Cel szkolenia: Poznanie podstaw tworzenia środowiska ruchu, symulacji ruchu, zderzeń pojazdów  

w programie V-SIM 4.0 

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

Koszt uczestnictwa: 950 zł netto (tj. 1168,50 zł brutto). 

Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę dotyczącą: 

• wykonywania symulacji ruchu pojazdu z uwzględnieniem typowych zadań realizowanych w trakcie ruchu 

(hamowanie, skręt, zmiana biegu, itp.) 

• ruchu pojazdu po złożonym torze (uproszczony model kierowcy) 

 

Sprawy organizacyjne – przygotowanie stanowisk pracy, sprawdzenie oprogramowania 

1. Funkcje i polecenia V-SIM 4.0 

a. Główne okno programu, paski narzędziowe. 

b.  Zarządzanie elementami interfejsu graficznego. 

c.  Przywracanie ustawień fabrycznych. 

 

2. Środowisko ruchu – podstawowe obiekty graficzne (pasywne i aktywne) 

a. Środowisko graficzne, warstwy obiektów, prymitywy geometryczne. 

b. Narzędzia do rysowania odcinków dróg i skrzyżowań, obszaru nachylonego, obszaru innej 

nawierzchni. 

c. Narzędzia do rysowania torowisk kolejowych/tramwajowych. 

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

e. Tworzenie prostych szkiców miejsca zdarzenia (porównanie metody klasycznej z programem). 

 

3. Środowisko ruchu – oznakowanie, ortofotomapy, sylwetki przestrzenne 3D, widzialność, złożona 

topografia miejsca zdarzenia 

a. Mechanizm wstawiania oznakowania pionowego i poziomego. 

b. Obsługa standardu WMS – wykorzystanie geodezyjnej infrastruktury informacji przestrzennej 

(ortofotomapy). 

c. Modelowanie topografii terenu z użyciem wielu obiektów 3D (drzew, krzewów). 

d. Narzędzia umożliwiającego w trybie widoku 3D wizualizację pory doby (dzień, noc) oraz zakresu 

widzialności w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) – widzialność pozioma. 

e. Złożony profil podłużny odcinka drogi – zaawansowany model terenu, umożliwiający analizę 

widoczności wzajemnej (sposób łączenia odcinków dróg w przypadku występowania różnicy 

wzniesień – łuki pionowe) 

 

4. Wydruk 

a. Podstawowe elementy obsługi wydruku, zarządzanie obszarem wydruku, pozycjonowanie 

wydruku, zmiana skali wydruku, zarządzanie warstwami obiektów dla celów wydruku. 

 

5. Pojazd mechaniczny (obiekty dynamiczne) 

a. Struktura dynamicznego modelu pojazdu – wymiary i masy, aerodynamika nadwozia, układy 

napędu, hamowania  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena szkolenia obejmuje: 

• Udział w szkoleniu 

• Materiały szkoleniowe 

• Zaświadczenia 

• Lunch(e), przerwy kawowe. 

 

Wymagane posiadane własnego komputera z zainstalowanym programem  - V-SIM 4.0. Brak licencji nie wyklucza  

z udziału w szkoleniu! Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość udostępnienia wersji szkoleniowych programu.  

 

Zapisy na szkolenie poprzez: 

• przesłanie zgłoszenia na adres: karolina.pacholska@cybid.com.pl 

• formularz dostępny na stronie: https://cybid.com.pl/szkolenia/  

 

 

 

 

 

 

 

Firma CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako organizator szkolenia pozostaje do Państwa 

dyspozycji. Kontakt w sprawach organizacyjnych: +48 12 665 40 10  lub biuro@cybid.com.pl 

i sterowania, pasażerowie i rozmieszczenie ładunku. 

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

w trakcie symulacji ruchu. 

c. Możliwość generowania zewnętrznej charakterystyki silnika uzyskanej z badań drogowych lub z 

danych producenta (wykres charakterystyki, dane tabelaryczne). 

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

 

6. Obiekty kinematyczne 

a. Zarządzenie widokiem oraz pozycją orientacją, sylwetek 3D obiektów kinematycznych (pieszy 

rowerzysta motocyklista) oraz innych, których położenie przestrzenne na miejscu zdarzenia 

może być wizualizowane. 

b. Wprowadzanie zmiany pozycji i orientacji obiektu kinematycznego w czasie. 

c. Proces przyspieszania/hamowania dla obiektu kinematycznego – zadanie zmiany parametrów 

ruchu  

z założonym przyspieszeniem lub opóźnieniem, uwzględniające czas narastania przyspieszenia / 

opóźnienia. 

 

7. Modelowanie zderzeń – zagadnienia podstawowe 

a. Podstawowe elementy obsługi modułu zderzenia impulsowego (Kudlich-Slibar). 
b. Podstawowe elementy obsługi modułu zderzenia siłowego (model ciągły). 

c. Przykłady prostych symulacji zderzeń. 

 

8. Moduł optymalizacji 

a. Wprowadzenie teoretyczne 

b. Podstawowe elementy obsługi modułu optymalizacji. 

c. Przykłady prostych optymalizacji wybranych parametrów. 

 

9. Podsumowanie szkolenia 
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