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MODEL MULTIBODY 

Model wielobryłowy pieszego 

 
 

  

Model do symulacji potrąceń pieszych: 

• 15 członów połączonych stawami kulistymi; 

• wieloliniowe charakterystyki oporu ruchu kątowego w stawach. Określone są zakresy: 
o swobodnego ruchu,  
o ruchu utrudnionego,   
o ruchu nieanatomicznego – np. przeprost w kolanie. 

• możliwość symulowania zderzenia:  
o z wybranym pojazdem (model detekcji: Wolumetryczny 3D),  
o z płaską lub nachyloną powierzchnią terenu, 
o elementów ciała między sobą. 

• ruch modelu – jako ruch sztywnej sylwetki kinematycznej, do chwili aktywacji obliczeń 
dynamicznych: 

o model nie ma napięcia mięśniowego, mogącego utrzymać jego sylwetkę, 
o z chwilą aktywacji obliczeń dynamicznych – model osuwa się pod wpływem grawitacji, 

uderza o pojazd, 
o jako chwilę aktywacji można zadać: chwilę pierwszego potrącenia lub arbitralnie 

ustalony czas aktywacji, 
o opcja arbitralnej aktywacji obliczeń dynamicznych – pozwala na: zwiększenie nacisku 

na powierzchnię/siły tarcia przed potrąceniem; pozwala na zamodelowanie potknięć. 
o  

Generator Modelu multibody ciała człowieka  

• Oparty na populacji polskiej oraz amerykańskiej. 

• Możliwość wygenerowania modeli kobiety lub mężczyzny, reprezentatywnych dla średnio 
statystycznego Polaka lub Polki (50-ty centyl), a także osobników niskich (5-ty centyl) 
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i wysokich (95-ty centyl). Opcja definiowania wzrostu pieszego przez wpisanie płci, wysokości 
sylwetki i masy ciała.  

 

 

 

Narzędzia do ustalania dowolnej początkowej pozycji ciała pieszego oraz prędkości 

• Aktualny podgląd 3D przestrzeni symulacji. 

• Łatwe ustawienie położenia ciała względem elementów otoczenia za pomocą suwaków. 

• Ustawianie sylwetki za pomocą suwaków wychylenia kątowego w poszczególnych stawach.  
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CZŁOWIEK 

Wizualizacja położenia ciała  

 

• Wyświetlanie sylwetki konfigurowanej przez użytkownika w zakresie: 
o rasy i płci, 
o wzrostu,  
o wzajemnej pozycji wszystkich elementów ciała,  
o ubioru oraz jego koloru, 
o akcesoriów typu okulary, słuchawki, plecak, itp., 
o obrażeń całego ciała lub jego fragmentów, m.in. widok ciała rozczłonkowanego lub 

niekompletnego, zwęglonego oraz samego szkieletu, 
o wygląd sylwetki 2D generowany na podstawie aktualnej pozy i wyglądu 3D. 

  

• W przypadku wizualizacji sylwetki kierującego/pasażera pojazdu dodatkowo: 

o wyświetlanie pozycji kierującego/pasażera pojazdu w 2D / 3D w czasie modelowania 
sposobu usytuowania kierującego i pasażerów wewnątrz nadwozia pojazdu, a także 
w czasie trwania obliczeń symulacyjnych i odtwarzania wyników. 
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Animacja naturalnej kinematyki ruchu pieszego  

• Model kinematyczny pieszego wyposażony we wszystkie funkcjonalności ciała ludzkiego 
w zakresie wizualizacji 3D, a ponadto: 
o możliwość przemieszczania z zadaną przez użytkownika prędkością i kierunkiem w sposób 

stały lub zmienny w czasie, 
o możliwość podążania po zadanym torze, 
o animowany ruch pieszego przypomina rzeczywisty chód lub bieg człowieka, adekwatnie do 

zadanej prędkości. 
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BAZA PRĘDKOŚCI RUCHU PIESZYCH 

Dostępne dla modelu Multibody oraz kinematycznej sylwetki człowieka. 

• Wartość prędkości zależna od płci/wieku. 

• Łatwość obsługi. 

• Trzy różne bazy danych (omówione w „Vademecum biegłego sądowego”). 
 

 

• Prędkość pieszego dobierana przez program na podstawie zdefiniowanych w bazie specjalnych 
warunków ruchu (np. prędkość ruchu osoby pijanej). 
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POJAZDY MECHANICZNE 

Rozbudowana baza pojazdów mechanicznych oraz nowa biblioteka rzeczywistych 

pojazdów. 

• Baza danych technicznych pojazdów uzupełniona o dane około 8000 pojazdów (łącznie baza 

zawiera informacje na temat ponad 19 000 pojazdów).  

• Kilkadziesiąt trójwymiarowych sylwetek pojazdów o kształcie nadwozia zbliżonym 

do rzeczywistego. 

• Możliwość rozszerzenia bazy trójwymiarowych sylwetek przez instalację aktualizacji 

programu. 

 

• Niektóre sylwetki pojazdów z odtworzonym widokiem wnętrza.  
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• Panel z oknem podglądu do wyboru pojazdów mechanicznych, w którym wyświetlana jest 
fotografia pojazdu rzeczywistego, jeśli zainstalowana jest biblioteka Autoview. 

 

 

 

• Poprawiony wygląd uniwersalnych sylwetek pojazdów 3D. 
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Motocykl jako obiekt dynamiczny 

• Model jednobryłowy, zakładający integrację pojazdu z pasażerem lub pasażerami. 

• Ruch obrotowy kół uwzględnia efekt żyroskopowy. 

• Automatycznie obliczane kąty pochylania, przechylania i odchylania, adekwatnie 
do ukształtowania terenu, prędkości jazdy, promienia skrętu i innych zadanych manewrów. 

• Układ hamulcowy z włączonym lub wyłączonym ABS. 

• Dostępne narzędzia sterowania i analizy parametrów ruchu jak dla każdego innego pojazdu 
mechanicznego. 

 

 

Definiowanie parametrów opony: 

• możliwość definiowania opon o  dowolnych rozmiarach, poprzez wpisanie typowego 
oznaczenia, zawierającego: szerokość, profil, promień obręczy koła, 

• wizualizacja 2D i 3D opon, 

• możliwość modyfikacji i wizualizacji 24 parametrów modelu opony TM-Easy oraz modyfikacji 
4 parametrów modelu HSRI (Dugoffa). 
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Układ ESP 

• Funkcja włączenia/wyłączenia układu stabilizacji toru jazdy ESP. 

• Modelowanie sposobu działania układu przez definiowanie częstotliwości próbkowania, 
maksymalnego przyspieszenia oraz kryteriów interwencji. 

Sprzęg 

• Wizualizacja 2D i 3D położenia przedniego i tylnego sprzęgu pojazdu. 
 

 

 

Wizualizacja deformacji pojazdów wskutek zderzenia 

• Ulegające deformacji wskutek zderzenia wszystkie sylwetki uniwersalne pojazdów 

mechanicznych.  
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Opcja ustawiania indywidualnego koloru dla toru ruchu środka masy, torów ruchu i śladów 

pochodzących od poszczególnych kół pojazdu 
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Odtwarzanie przejazdu na podstawie danych uzyskanych z systemu Bosch CDR.  

• Interpretator plików dostosowano do formatu danych od wersji systemu 17.5.1 i 

nowszych. 

Usprawnienie działania zadania Przemieszczenie koła 

 

Usprawnione możliwości modelowania charakterystyki silnika  
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Kontrola historii przebiegu oraz aktualnego stanu pojazdu  

• Kontrola zmian parametrów ruchu pojazdu możliwa w czasie trwania symulacji. 
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Konfigurowanie początkowych ustawień pojazdu 

 
• Podgląd 2D/3D sylwetki pojazdu z uwzględnieniem położenia kół, a także środka masy pustego 

i załadowanego pojazdu. 

   

• Wizualizacja ładunku w 2D / 3D w czasie symulacji oraz modelowania jego położenia 

i wymiarów. 
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Wizualizacja sposobu działania świateł pojazdu:  

• ustalenie początkowego stanu oświetlenia, 

• możliwość wyłączenia niesprawnych źródeł światła, 

• opcja wprowadzania zmian w sposobie oświetlenia w czasie trwania symulacji, 

• dostępna baza danych ilustrująca zakresy działania świateł mijania w widoku 2D dla niektórych 
pojazdów (plama światła porusza się wraz z pojazdem). 

 
 

• Wybór świateł: 
o mijania, 
o drogowe, 
o kierunkowskazy: przedni, boczny, tylny, 
o światła „stop”, 
o cofania, 
o przeciwmgielne: przód, tył, 
o pozycyjne: przód, tył. 

 

Wizualizacja działania świateł „stop” i kierunkowskazów w trybie 2D 
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Wizualizacja działania wszystkich świateł w trybie 3D 

 

Wizualizacja obrazu widzianego przez  kierującego pojazdem w lusterkach wstecznych 

• Mechanizm sterowania ustawieniem lusterek (kąty ustawienia, sferyczność). 
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Wizualizacja sylwetki 2D symulowanego pojazdu na podstawie wyglądu sylwetki 3D  

• Odwzorowanie na płaszczyźnie ekranu rzeczywistego położenia pojazdu w przestrzeni. 

 

• Możliwość przełączania widoku sylwetki 2D (na podstawie sylwetki 3D, sylwetka z bazy 
danych AutoView1, sylwetka uniwersalna). 

 
 

Kamera podążająca za pojazdem  

• Możliwość włączenia aktywnego (nadążnego) sposobu śledzenia, 

• Parametry definiowane przez użytkownika. 
 

 

 
1 Wymagane zainstalowanie bazy danych Autoview na komputerze 
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NARZĘDZIA BUDOWANIA ŚRODOWISKA RUCHU 

Nowe aktywne elementy środowiska wpływające na zachowanie symulowanych pojazdów 

Ikona 
Nazwa przeszkody 

terenowej 
Ikona 

Nazwa przeszkody 

terenowej 

 Słup  
Sygnalizator 

świetlny 

 Ściana  Latarnia 

 Bryła 3D  Lustro drogowe 

 Ogrodzenie  Znak pionowy 

 Bramownica /  Drzewo/Krzak 

 Słupek drogowy   

 

• Możliwość definiowania współczynników sztywności i tarcia w kontakcie z pojazdem oraz siły 

łamiącej.  

Obiekt drogowy typu Rondo  

• Możliwość dodawania skrzyżowania o ruchu okrężnym dróg o dowolnej ilości odnóg (wlotów) 

z umiejscowioną na środku wysepką: 

o obejmuje jezdnię oraz pasy pobocza pomiędzy sąsiednimi wlotami, 

o możliwość tworzenia wlotów przesuniętych (osie poszczególnych wlotów nie 

przecinają się w jednym punkcie), 

o opcja zadawania wysokości dla wyspy z wizualizacją 3D.  
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Ulepszenie sposobu tworzenia i edycji obiektu Odcinek drogi 

• Modyfikacja sposobu definiowania położenia elementów poprzecznych odcinka drogi.  

• Dostępne cztery sposoby projektowania. 

 

Tworzenie nachylenia z punktów odniesienia 

• Możliwość odwzorowania wysokości terenu na podstawie punktów odniesienia 

wprowadzonych przez użytkownika lub zaimportowanych z systemów zewnętrznych 

np. eSURV.  

• Wizualizacja skosów terenu.  

 

 

Rozbudowanie bazy znaków pionowych.  

     
A-31 (drugi wariant) B-3/4 oraz B-3/4/10 Znak B-13/14 Znak B-32 (a – f) 

Znak B-6/8, B-6/8/9 oraz 
B-9/12 

   
 

 

Znak C-17 
Znak D-13a, D-50, D-54 

oraz D-55 
Znak D-25 (zmieniony) Znak E-1 oraz E-1a 

Znak E-2 (a – f) w 
różnych wariantach 
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Znak E-3 – E-6 w 
różnych wariantach 

Znak E-6 (a – b) w różnych 
wariantach 

Znak E-13, E-20 oraz E-
21 

Znak E-14 oraz E-14a 
Znak E-17a, E-18a oraz 

E-19a 

 

  

 
 

Znak F-2 oraz F-2a 
Znak F-10, F-11 oraz F-20 

w różnych wariantach 
Znak F-13 Znak T-8 Znak R-4a 

  

   

Tablica A-17 Tablica D-6 + T-27    
 

Automatyczne wstawianie kilku znaków na jednym słupku 
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Projektowanie znaku pionowego 

• Biblioteka zawierająca dwadzieścia pięć szablonów znaków pionowych 

 

 
 

• Możliwość wprowadzenia dowolnej treści do szablonu znaku 
 

 

• Opcja wygenerowania własnego znaku bez użycia szablonu 
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Rozbudowanie bazy znaków poziomych oraz nowe elementy odblaskowe. 

• Namalowany znak z możliwością wyboru rozmiaru. 

 

 

• Różne typy elementów odblaskowych: 

o pryzmatyczny pasywny w różnych rozmiarach, 
o pryzmatyczny aktywny w różnych rozmiarach, 
o punktowy wielokierunkowy. 

 

 

 

Pryzmatyczny pasywny  Pryzmatyczny aktywny Punktowy wielokierunkowy 

 

Narzędzie do rysowania ogrodzeń i barier  

• Biblioteka zawierająca 30 wzorów.  
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• Opcja edycji wybranych parametrów, m.in.: długość, odstęp pomiędzy elementami, sposób 
zakończenia. 
 

 

 

Narzędzie do rysowania bramownicy  

• Możliwość edycji m.in. wymiarów i koloru  
 

 
 

Rozbudowana baza słupków drogowych 

• Dostępne rodzaje: U-1a, U-2, U-5a, U-12c, U-15b 500mm, U-15b 750mm, U-15b 
1000mm, U-20 (a – d), U-21 (a – f) 
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Programowalny sygnalizator świetlny 

• Zmiana wyświetlanego sygnału w czasie trwania symulacji.  

• Wybór programu sygnalizacji dostosowany do grupy drogowej oraz przejścia dla pieszych.  

• Opcja manualnej zmiany długości cykli przez użytkownika.  
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Nowy obiekt Bryła 3D 

• Graniastosłup o podstawie dowolnego wielokąta o zadanych wymiarach.  
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ZDERZENIA  

Detekcja kontaktu nadwozia pojazdu z terenem  

• Kontynuacja obliczeń symulacyjnych po wykryciu kontaktu dowolnej części nadwozia pojazdu 

z powierzchnią terenu płaskiego bądź ukształtowanego przestrzennie. 

• Możliwość symulacji zdarzeń typu rollover i innych. 

• Użyty siłowy model kontaktu, uwzględniający różne sposoby detekcji i dokładności obliczania 

zderzenia. 

• Definiowalna sztywność i współczynnik tarcia terenu dla kontaktu z sylwetką pojazdu. 

 

 

Modyfikacja zderzenia pojazdów w zakresie modelu impulsowego  

• Dodany czasowy ekwiwalent zderzenia wtórnego. 

• Zmiana reguł automatyzacji analizy zderzeń. 

• Modelowanie parametrów zderzenia również w przypadku zmniejszania przez użytkownika 

obszaru nakładania się sylwetek pojazdów. 

• Automatyzacja usuwania z rejestru nieaktualnych zderzeń.  

• Opcja automatycznego obliczania zderzeń pozostałych do wyliczenia w metodzie manualnej. 

• Możliwość przeliczenia zderzenia w chwili dowolnie wybranej przez użytkownika, nie 

wynikającej z ekwiwalentu czasowego w metodzie automatycznej. 
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Modyfikacja zderzenia pojazdów w zakresie modelu siłowego 

• Możliwość symulowania zderzenia z dowolnym aktywnym obiektem symulacji. 

• Ustawianie parametrów zderzenia (punkt przyłożenia wektora siły, kąt nachylenia płaszczyzny 

stycznej) również za pomocą myszy. 

• Usprawniony model wolumetrycznej detekcji kontaktu. 
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OPTYMALIZATOR 

• Definiowanie zakresu poszukiwań na podstawie zadeklarowanych przez użytkownika dwóch z 

czterech dostępnych parametrów (wartość minimalna i maksymalna, wartość średnia, 

dopuszczalna odchyłka). 

• Minimalizacja nowych funkcji celu: położenia końcowego podłużnego i poprzecznego pojazdu. 

• Aktualizowanie i wyświetlanie w czasie pracy optymalizatora tablicy zawierającej 9 zestawów 

poszukiwanych parametrów, dla których uzyskano najlepszy rezultat obliczeń wraz z pozycją 

rankingową. 

• Możliwość śledzenia efektywności działania optymalizatora poprzez obserwację wykresu 

wyświetlanego w czasie trwania obliczeń. 
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ZARZĄDZANIE NAGRANIAMI VIDEO 

Import do środowiska symulacji filmów video 

• Import plików video z kamer monitoringu miejskiego, kamer samochodowych, itp. 

• Definiowanie dowolnego czasu startu pliku video względem czasu początkowego symulacji. 

• Równoczesne sterowanie symulacją i przewijaniem filmu z użyciem przycisków paska narzędzi 
symulacja. 

• Możliwość opracowania synchronicznej z filmem komputerowej symulacji zdarzenia. 

• Narzędzie zawiera zintegrowany odtwarzacz filmów video z opcją analizy poklatkowej oraz 
wyświetlaniem nagrań w zwolnionym tempie. 
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ŚLEDZENIE PARAMETRÓW SYMULACJI 

Funkcja śledzenia parametrów ruchu i ustawień pojazdów oraz czasu symulacji 

• Lista dostępnych parametrów obejmuje dane nt. położenia, prędkości, przyspieszenia, energii, 
sił i momentów zewnętrznych, stanu zawieszenia kół i zawieszenia, stanu użycia elementów 
sterowania pojazdem. 

• Parametry wyświetlane w widoku 2D oraz 3D symulacji i zapisywane na filmie generowanym 
z symulatora. 

• Możliwość wyboru lokalizacji miejsca wyświetlania parametrów (dowolny narożnik ekranu) 
i formatowania czcionki (m.in. w zakresie koloru, rodzaju i rozmiaru). 
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WIZUALIZACJA 

Tryb wyświetlania 3D z naturalnym oświetleniem oraz wizualizacją rzeczywistego 

położenia Słońca i Księżyca 

• Możliwość definiowania np.: zakresu widoczności, koloru nieba, poziomu zachmurzenia. 

• Opcja regulacji intensywności opadów (deszcz/śnieg/grad). 

• Wizualizacja rzeczywistego położenia Słońca i Księżyca na podstawie daty oraz współrzędnych 
geograficznych wprowadzonych przez użytkownika. 

• Opcja teksturowania nawierzchni. 
 

 

Wizualizacja światła emitowanego przez latarnię  

• Definiowanie plamy światła na podstawie danych o strumieniu świetlnym i światłości źródła 
światła definiowanych przez użytkownika. 

• Możliwość wczytania podkładów w postaci standardowych wykresów strumienia świetlnego 
i światłości udostępnianych przez producenta źródeł światła dla płaszczyzn c90-c270 oraz 
c0-c180. 

• Rysowanie w widoku 2D lub 3D izoluksów lub plamy obrazującej zakres oświetlenia terenu. 

• Opcja definiowania wysokości źródła światła, odległości od słupa, zakresu oraz podziałki.  
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Lustro drogowe 

• Umożliwia obserwację sceny w odbiciu w trybie 3D. 

• Dostępne typy luster okrągłych o średnicach od 500 mm do 900 mm. 
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DANE ZEWNĘTRZNE 

Import wyników pomiarów terenowych z systemów eSURV stosowanych przez Policję 

• Import danych z instrumentów Leica i Trimble. 

• Podział na warstwy wg kolorów. 

• Możliwość wczytania punktów w 2D lub 3D. 
 

 

 

Chmura punktów jako element pasywny środowiska 

• Import danych ze skaningu laserowego 3D lub innych technologii w formatach *.xyz, *.pts, 
*.e57, *.zfs. 

• Możliwość tworzenia powierzchni przez przyciąganie węzłów do punktów utworzonych na 
bazie na bazie chmury 3D. 

 

 
 

Pliki wektorowe 

• Format ESRI Shapefile (*.shp) (dane geoprzestrzenne zebrane przez służby geodezyjne 
i udostępnione w publicznie dostępnych zasobach) 
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Dodatkowe funkcje edycji bitmap 

• Edycja podstawowych parametrów wprowadzonego do projektu obrazka: 
o jasność, 
o kontrast, 
o poziom wysycenia kolorem, 
o negatyw. 

• Możliwość zapisu zmian do pliku zewnętrznego. 
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DOKUMENTACJA I POMIARY  

Zwiększenie funkcjonalności punktów odniesienia 

• Wstawianie z poziomu trybu 3D. 

• Możliwość edycji parametrów wyglądu oraz rozmiaru jednorazowo dla wszystkich 

obiektów. 

  

Możliwość wstawiania punktu odniesienia w lokalnym układzie współrzędnych. 

• Zaznaczanie na rysunku położenia i współrzędnych lokalnych punktu charakterystycznego 
w obrębie następujących obiektów:  
o droga,  
o układ współrzędnych, 
o linijka krzywoliniowa.  

• Współrzędne Punktu lokalnego niezależne od globalnego układu odniesienia przyjętego 
w projekcie i oznaczane jako X’, Y’.   
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Nowe elementy do opisu miejsca zdarzenia – kierunek północny oraz skalówka. 

• Element kierunek północy pokazujący położenie kierunku północnego według stron świata, 
bezpośrednio związany z parametrami dokumentu ustawianymi w zakładce Lokalizacja 
w Parametrach globalnych. 

• Element skalówka z możliwością wyboru wyglądu. 
 

 

 

Nowe narzędzia do wyznaczania odległości i kąta nachylenia między punktami i obiektami 

z pliku *.eSURV 

• Możliwość szybkiego wyznaczenia odległości, różnicy wysokości oraz kąta nachylenia 
pomiędzy dwoma punktami poprzez: 

o zaznaczenie na szkicu, 

 

o wybranie z listy. 
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Modyfikacja zawartości Raportu z symulacji 

• Automatyczne generowanie do raportu widoków z wybranych faz symulacji (początek, chwila 

zderzenia, stan końcowy). 

• Aktualizacja zawartości raportu o nowe elementy dostępne w programie. 
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INNE 

Intuicyjne poruszanie się w trybie 3D 

• Sterowanie funkcją obrotu 3D z użyciem myszy.  

• Obrót względem wybranego punktu w przestrzeni. 

Nowy interfejs użytkownika 

• Dokowany panel boczny zawierający biblioteki pojazdów oraz obiektów 2D/3D. 

• Podgląd 3D wybieranych obiektów 2D/3D. 

 

 

 

Zapis widoku okna głównego do pliku 

 

 


