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wedlug dyrektywy unijnej 2003159 

W artykule przedstawiono problematykg, 
dotycqcq wysokiej klasy symulatora, ktory 
powinien byc zastosowany w szkoleniu kie 
rowcow zawodowych w 27 panstwach czlon- 
kowskich Unii Europejskiej, na podstawie dy- 
rektywy 2003159. Omowiono symulatory pro- 
dukowane whliemczech, Francji, Finlandii oraz 
USA. Symulator Mark Ill zbudowany na plat- 
formie, hczy w sobie wszystkie aspekiy wy- 
korzystania kabiny samochodu cieiarowego 
z najnowszymi osiqgnieciami technologiczny- 
mi cyfrowej symulacji i umotliwia tworzenie 
rzeczywistych warunkow szkolenia, poprawia- 
jqcych zachowania i urniej9tnok.i kiiowc6w. 
Ponadto scharakteryzowane zostaiy symula- 
tory samochodow ciqiarowych: TRUST 3000 
- firmy THALES, fihski SimTruck i norweski 
AS 1300 (AutoSim). Wysokiej klasy symulator 
mote odegraC. wainq role w procesie szkole- 
nia kierowcow, nie mniej jednak naleiy prze 
widziee odpowiednie rozwiqzania techniczne, 
tak aby uzyskaC jak najwigkszq efektywnosc 
symulatora przy mniejszych kosztach. Auto- 
rzy okreSlili podstawowe wymagania, jakie 
powinien spetniac symulator wysokiej klasy. 

Wprowadzenie 
Zgodnie z dyrektywq UE 2003159 kierow- 

cy, ktorzy uzyskajq prawo jazdy kat. D l  i wy- 
iszej po 10 wrzeinia 2008 r. oraz kierowcy, 
kt6rzy uzyskajq prawo jazdy kat. C1 i wyiszej 
po 10 wrzeinia 2009 r.. mogq zostat zatrud- 
nieni jako kierowcy zawodowi po uzyskaniu 
tm kwaliikacji wstgpnej. Kwalfikacja wstep- 
na polegad bgdzie na ukonczeniu szkoleli teo- 
retycznych w wymiarze260 godzin oraz pmk- 
tycznych wwymiarze20godzin i pozytywnym 
zaliczeniu egzaminu. Ponadto maksymalnie 
8 godzin z 20zajgC praklycznych powinno od- 
bywad sig w warunkach szczegolnych (auto- 
drom) lub nawysM~ej klasy symulatorzejazdy. 

Testy kwalifikacyjne przeprowadzane q 
na podstawie pytah pochodzqcych z katalo- 
gu pytan testowych. Kierowca, ktory uzyskd 
kwaliiikacjg wstepnq w zakresie okreslonego 
bloku programowego (np. C1. C1 +E, C, 
CtE), azamierzawykonywai: przewozy innym 
pojazdem (np. autobusem - kat. D prawa jaz- 
dy), obowiqzany jest odbyc kwalifikacje 
wstgpnq uzupdniajqq- d o t y q q  tylko pro- 
wadzenia autobusow. 

Ponadto kaidy kierowca zawodowy co 
5 lat b@zie musial ukohczyc szkolenie okre 
sowe. Do szkolenia okresowego moie przy- 
sQpiC obcokrajowiec z kraju trzeciego, kt@ 
na teryiorium Polski przebywa co najmniej 
185 dni w roku zewzglgdu na swoje wipi oso- 
biste lub zawodowe albo studiuje od w naj- 
mniej 6 miesiecy i przedstawi zaswiadczenie 
potwier&)qw ten faM. Moie tet byCto osoba 
wykonujqca przewoz drcgowy na rzecz pod- 
miotu majqcego siedzilyl na terytorium Polski. 

Przy szkoleniu okresowym do wyboru sq 
dwie drogi: albo kurs okresowy co pigc lat, 
albo rozlolenie szkolenia na pigc lat. W przy- 
padku pierwszym, co pied lat odbywaC sig 
bqdzie pigciodniowe szkolenie zakonczone 
wydaniem Swiadectwa kwaliikacji zawodowej. 
W przypadku drugim, w okresie pigciu lat, 
liczqc od dnia uzyskania poprzedniego swia- 
dectwa kwalifikacji, naleiy przeprowadzic 
okresowe szkolenia w zakresie poszczegol- 
nych tematow, zawartych w odpowiednim blo- 
ku programowym objetym szkoleniem okre 
sowym. Czas trwania szkolenia okresowego 
wynosi 35godzin w ciqgu pigciu lat, w cyklach 
zajqC Wlqcych w najmniej 7 godzin. 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 
lnfrastruktury z 2 lipca 2008 roku w Polsce 
bgdq prowadzone trzy rodzaje szkolen 
kwalifikacyjnych: 
O kwaliikacja wstwstepna - dla nowych kierow- 

c6w zawodowych. ktorzy uzyskali uprawnie 
nia do kierowania pojazdami po upiywie 
wspomnianych wyiej dat. Szkolenieto obej- 
mie 280 godzin, wtym 195 teoretycznej cze 
sci podstawowej~lnej  dlaprzewozu rze 
czy i osob, 65 godzin teorii specjalistycznej 
(przewoz rzexy lub osbb), 16 godzin prak- 
tycznych w ruchu drcgowym i 4 godzin jaz- 
dy praklycznej w warunkach specjalnych 
(plyta poSlizgowa lub symulator), 

0 kwaliikacja wstepna uzupeh7iajqca - dla 
kierowcow posiadajqcych uprawnienia 
do przewozu osob, pragnqcych rozsze- 
rzy6 je na przewoz rzeczy, bqdi odwrot- 
nie. Szkolenie trwaC bedzie 70 godzin: 
65 godzin teorii specjalistycznej i 5 godzin 
w ruchu drogowym, 

O szkolenie okresowe - odbywane co 5 lat 
w celu przedfuienia posiadanych upraw- 
nien. Obejmie 35 godzin, w tyrn 21 godzin 

obowiqkowego bloku teoretycznego or; 
2 moduty siedmiogodzinne z przygotow, 
nych blok6w tematycznych do wybo~ 
przez oirodek szkolenia. 
Zarowno dyrektywa UE, jak i rozporqdz 

nie nie okreslii wymagan dotyczqcych syml 
latora wysokiej klasy. 

I. CharaktWYstyka 
symulator6w wysokiej klasy 

1.1. Ogolna chaakterystyka 
Symulator to urqdzenie pozwalajace r 

odtworzenie przebiegow rzeczywistych w w, 
~nkachsztucznych, stosowany zwykledoa 
low szkoleniowych [n. Syrnulatory sq przykk 
dem zastosowaniatzw. wirtualnej rzeczywist~ 
scil , w ktbrej realizowane sq zadania szkol~ 
nia operatorow urzqdzen i pojazdow oraz dl 
skonalenia ich umiejgtnosci. 

Symulator jazdy samochodem jest urz 
dzeniem, w Morym kierowca wykonuje zw 
k k  czynnosci, typowe dla prowadzenia poja 
du w warunkach symulacji ruchu samochoc 
i towarzysqcych mu zjawisk dynamicznycl 
Do tego celu niezbgdny jest rnatematyczr 
model ruchu pojazdu i zaktocen, jakie zab~ 
rzajq przebieg jazdy (zewnetrzne - warun 
drogowe, atmosfeiyczne, wewngtrzne - niepc 
widbwe dziatanie poszczegolnych zespd(, 
samochodu wskutek ich awarii). Pehy mod 
ukkidu mechanicznego, jakim jest pojaz~ 
obejmuje czteiy powiqane ze sobq elemen. 
skladowe: model sygnhw wejiciowych, mc 
del zjawisk zachodqcych w obiekcie, mod1 
powiqzah z otoczeniem i model sygnalo 
wyjsciowych. 

Pierwsze symulatory stosowano w szkc 
leniu pilotow samolotow bojowych jui na pc 
czqtku XX wieku. Na przeiumie lat 60. i 70. m 
nionego stulecia trafly do motoryzacji. Od li 
80. dysponuje nimiwiele koncern~wwsarnoch~ 
dowych, instytuty naukowe oraz wiele &roc 
k6w szkoleniowych. Na podstawie analiz 
literatury moina wyroinii: kilka klas symul; 
tor6w jazdy sarnochodem: 
% klasa 1, symulator z tablicq rozdzielczi 

ktory mole by6 uiywany dla oceny kit 
rowcy, jako narzedzie praklykowania kic 
rowania pojazdem, wspomaganie proct 
su szkolenia oraz dla poprawiania lu 
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Symulator jest efeMywnym narzgdziem, 
ktore wspomaga szkolenie oraz podnosi kwa- 
lifikacje kierowcirw, poniewai odzwierciedla 
realistyczne i kontrolowane Srodowisko, kon- 
trolujezachowania kierowcow, redukuje czas 
szkolenia oraz koszty. 

Symulator umoiliwia generowanie sy- 
gnatow sensorycznych, na podstawie 
kt6rych moiliwe jest okreslenie zachowan 
kierowcow [lo, 111. Ponadto strumien 
optyczny lub inne bodice wizualne [7], 
mogq byc wykorzystane dlazmiany zacho- 
wania kierowcy [2]. Wiele przeprowadzo- 
nych eksperymentow pokazalo, i e  dyna- 
miczne bodice wzrokowe (strumieh opty- 
czny) odgrywajq wainq role w sterowaniu 
zmiennymi motorycznymi [12]. 

W literaturze zwraca sig uwagg na teoriq 
percepcji (wizualne bodice) [9] i teoretycz- 
ne ramy strumienia optycznego, ktore wply- 
wajq naformalne relacje pomigdzy symulacjq 
ruchu a ruchem kierowcy w trojwymiarowym 
Srodowisku 161. 

Na podstawie analizy literatury moina 
wnioskowak, i e  wysokiej klasy symulatory 
samochodow cigiarowych i autobusirw pc- 
winny zawierat nastqpujqce elementy i roz- 
wiqzania techniczne: 
1. Rzeczywiq kabing kierowcy samochodu 

cieiarowego lub autobusu: 
- elementy sterowania i uiytkowania 

pojazdu, 
- odtworzenie sit na kierownicy. 

2. Wielokanabwq wizualizacjq (projektory) 
obrazow generowanych przez komputer: 
- 5 kanalow dla widoku przez szybg kie 

rowcy pokrywajqcych 180" poziomo 
i 40" pionowo, 

- 3 kanaty dla wizualizacji w lusterkach, 
- rozdzielczosc na kanal- 3 minuty kqto- 

we i 60 Hz pr@koSC odswieiania. 
3. Generator obrazu oparty na PC: 

- typowq sieC drog, 
- roine warunki drogowe (zatory drogo- 

we, objazdy, kolizje) i pogodowe (me- 
ry pory roku, inne warunki jak deszcz, 
mgta, Snieg), 

- czas dnia i nocy, 
- efekty specjalne (Swiatta pojazdow, c ie 

nie drzew, burze). 
4. Realistyczny ruch drogowy z roinymi ka- 

tegoriami uzytkownikow drog: 
- min. 25 pojazdow widocznych jedne 

czesnie, 
- poruszajqcy sig piesi, rowerzySci, c ie  

iarowki, samochody, autobusy (interak- 
W n y  ruth), 

- regulowany poziom natgienia ruchu 
i zachowania uiytkownikow drog. 

5. System ruchu o szeSciu stopniach swobe 
dy i trojwymiarowych obiektach. 

6. System akustyczny dla symulowania Communication Finish Vehicle Administraiion I 
otwigkow pojazdu ; otoczenia. AKF) za symulator wysokiej k~asy, speiniajqcy 

7. Wlerny model dynaml~l I obc~aienla po- wymaganiadyreklyvq2003/59/WE Parlamen- 
jazdu. 

8. Stanowisko instruktora: 
- tworzenie Cwiczen i sterowanie, 
- moiliwoSC przeprowadzania instruk- 

taiy, 
- funkcje administracyjnelocena wyni- 

k6w. 

1.3. Symulator firmy Renault 
Symulator pojazdu cieiarowegofirmy R e  

nauR zostal opracowany jako uqdzenie uiy- 
wane podczas tworzenia dynamicznych sys- 
temow sterowania pojazdami (kontrola trakcji, 
adaptacyjny system stabilizacji prgdkosci jaz- 
dy), symulowaniaoSwietlenia, badan dotycq- 
cych komfortu jazdy, ergonomii i wypadkow 
drogowych. Symulator naleiy do g ~ p y  u q -  
dzen dynamicznych, to znaczy umoiliiajq- 
cych przemieszczanie kabiny symulatora. 

Do kompleksowej symulacji samochodu 
cigiarowego uiyto srodowiska SCANeRQII, 
More stanowi zestaw aplikacji umoiliwiajqcych 
symulowanie lekkich lub cigikich pojazdow 
samochodowych. 

tu Europejskiego i Rady. Symulator zbudowa- 
no z wykorzystaniem zmodyfikowanej kabiny 
samochodu cigiarowego Scania R-series Te  
pline. Umoiliwia on symulowanie roinych r e  
dzajow samochodow - od dostawczych do 
samochodow cigiarowych o MugoSci 25 m, 
samochodow cieiarowych, wyposaionych 
w rgcznq lub automatycznq skrzynig biegimr. 
Model pojazdu umoiliwia zmianq symulowa- 
nej wartoici i rodzaju obciqienia (tadunku). 

Wyposaienie kabiny kierowcy sklada si+ 
z kierownicy z regulacjq pcioienia, man& 
nejlautomatycznej skrzyni biegow zzestawem 
przelqcznikow, siedzenia kierowcy, pedath. 
Model ruchu pojazdu uwzglgdnia system ABS 
(z moiliwoSciq wylqczenia), zwalniacz (tm. 
retarder), hamulec postojowy, sygnal diwig 
kowy, przednie Swiatta (zaimplementowane 
wirtualnie), kierunkowskazy, tablicg roz- 
dz ie lqze wskainikami bwietlnymi, d m i  ka- 
biny, regulowane zwierciah, elementy sterc- 
wania nadmuchem powietrza i ~Swietleniem 
kabiny. Symulator wyposaiono w blokadg 
zaptonu, system utrzymywania statej prqdko- I 

Kabina posiada catkowite wyposaienie Sci (h. tempomat), przecznik wycieraczek, 
Poloienie nda kierownicy. diwigni i prz&qu- radio, oatwarzau CD, wylqunik &wny, prze 1 
nik6w jest przesytane do komputera zawie- 
rajqcego parametryczny model dynamiki pc- 
jazdu (Tridym). Umoiliwia on wyswietlanie 
roinych konfiguracji pojazdu (ciqgnik, samo- 
chod cigiarowy bez naczepy i z naczepq), 
z ririnymi silnikami i oprzyrzqdowaniem. 
Dane odynamice pojazdu, obliczone napod- 
stawie dynamicznego modelu pojazdu, sq 
transmitowane do platformy ruchu, uktadu wi- 
zualizacji i systemu tworzenia diwigku. Ka- 
bina jest wyposaiona w czynne i bierne urzq- 
dzenia symulujqce silq oporu elementow ka- 
biny. Kierownica i diwignia miany biegow 
sq pciqczone z silownikami, symulujqcymi 
aktywne dziatanie sily oddzialywania na te 
elementy: natomiast pedaly przyspiesznika, 
hamulca i sprzggla q polqczone z urzqdze- 

iqcznik Swiateiawalyjnych, przeiqcznikwyboru 
regulacji zwierciadel bocznych, przelqcznik 
Swiatel przeciwmgbwych przednich i tylnych. 
Tablica rozdzielczazawiera: prqdkosciomie~ 
tachograf, wskainiki (poziomu palia, cisnie 
nia oleju, temperatury, cisnieniaw uktadzie ha- 
mulcowym). 

Kabina jest zainstalowana na platformie 
z napylem pneumatycznym. Uktad wizuali i  
qi sktada sig z ekmnu i Qterech projektovh 
i zapewniakqt projekqi obrazuwigkszy nu 180". 

Scenariusze symulacji pozwalajq na jaz- 
dg w terenie miejskim, na autostradzie, ma- 
newrowanie w garaiu i na placu manewrowym 
i obejmujqiqcznie okdo 200 km2 powierzch. 
ni, w tym 100 km ulic. JednoczeSnie symulo- 
wanych moie byc 25 ruchomych ob iek tk  ~- ~ 

niami biernie symulujqcymi silg oporu. samochodow, rowerzysrow, pleszych, .pow& 
Kabina jesl poruszana przez elektrome- nych pojazdow", robot drogowych. 

chanicznq platforme Moog'a o szesciu stop- 
niach swobody. Generator obrazu (Silicon Gra- 
phics Onyx Infinite Realify) dziata z wykorzy- 
staniem dwoch komputerow klasy PC w Sro- 
dowisku Windows NT z kartami graficznymi 
Quantum3DVoodoo 2. ObrazwySwieUany jest 
na umieszczonym przed kabinq ekranie o 
cie W (w poziomie) i 50" (w pionie). 

1.4. Symulator finski 
Finski symulator pojazdu cigiarowego 

i autobusu SimTruck zostal uznany przez 
finskie wladze (Ministry of Transport and Qs. 2. Dynamiczny syrnulatorRenau/f 



. Rys. 3. FiiiWe symulatory (p /ewel ~ U V I  nnuc~i, poppoprawel SIM BUS) 

Moiliwe jest symulowanie roinych wa- 
runkow drogowych i por dnia, takich jak: 
dobra pogoda, deszcz, Snieg, mgla, wiatr, 

I caery pory dnia - z ptynnq regulacjq po- 
ziomu jasnosci. Symulator umoiliwia do- 
wolne tqczenie por dnia z warunkami po- 
godowymi. 

Pierwszy egzemplarz symulatora auto. 
busu SIM BUS zostat zainstalowany w bel- 
gijskim centrum szkoleniowym FraniEre 
Training Centre. Program szkolenia kierow- 
cy zaklada potqczenie szkolenia z wyko- 
rzystaniem symulatora ze wspomaganym 
komputerowo interaktywnym programem 
treningowym [www.iru.org]. Symulator 
moie bybwyposaiony w kompietnq, skro- 
conq kabing autobusu firmy Volvo, Van 
Hood lub innych producentow. 

Wymiary kabiny sq rowne 5 x 2,s x 3,l m, 
zai jej ci-r kjcznie z platformq ruchu jest 
rowny okoto 4000 kg. Moiliwe jest SymulO- 
wanie autobusow dwuosiowych o dlugobci 
od 10 do 15 m oraz autobusow przegubo- 
wych o dlugosci 18 m. Symulator wymaga 
pomieszczenia o powienchni okolo 100 m2 
i wysokafci minimum 5 m. 

W projekcie symulatora autobusu 
SIM BUS 2 wprowadzono m.in. modu(owoSC 
systemu i moiliwosb wykorzystania, podczas 
szkolenia i planowania, cyfrowych map. 

1.5. SymulaMr niemiucki FTM 
Dynarniuny symulator pojazdu FTM zo- 

stat zbudowany przez Lehrstuhl fiir Fahrzeug- 
technik (rys. 5). Jest on wykomyslywy do 
badah podzespoh3w samochodowych i badah 

zwiqzanych z obslugq urzqdzen poktado- 
wych pojazdu przez kierowcg. Symulator 
sklada sig z nieruchomego ekranu, zespolu 
projektorbw i kabiny zainstalowanej na plat- 
formie Stewarta. Symulator zbudowano 
z uiyciem komputerow klasy PC. Adaptacja 
r6inych programowych modeli symulacyj- 
nych, zaleinych od rozpatlywanego zasto- 
sowania urqdzenia, umoiliwia jego wykorzy- 
stanie podczas realizacji interdyscyplinar- 
nych przedsigwzigd. 

Obraz jest wyswietlany na tylnei czgsci 
szerokokqhego ekranu. Symulator jestwyko- 
nystywany przez FTM do badan: 
0 systemow wspomagajqcych prowadzenie 

pojazdu, 
9 komunikacji wewngtrz systemu .otoczenie 

- kierowca - samochbd", 
Q zawartoSci i rozmieszczenia elementow 

wn@rza kabiny sarnochodu, 
0 zachowati kierowchw i nowych rozwiqan 

w zakresie infrastruktury drogowej, 
0 elementbw technologii .drive by wire", 

takich jak aktywne uklady hamulwwe, 
0 zintegrowanych, nowych koncepcji stero- 

wania pojazdem. 

1.6. Symulator MARK Ill 
W amerykmiskim symulatorze Mark Ill uiy- 

to wvsokiei iakoSci svstemu wizualizacii obra- 
N, 1~6regBe;)'elemenl& jest ekran sklt;dajqcy 
sie z trzech &ci. Umoil~wia on wySmeUa- 
nie obraru obelmulqcego 180" pola widzenia 
kierowcy Zakres ten moie byc rozszerzony 
oo 360". W p h i  wyposaionq kabine samo- 
chodu cigiarowego uzupelniono o dwa boa- 
ne ciektokrystaliwne ekrany wyfwietlajqce 
obraz ze zwieruadel wstecznych symulowa- 
nego polazdu. Zaslosowano uk(ad ruchu 
o szeSuu stopniach swobody. 

Uiytkownicy mogq wybierat zestaw 
Rys. 4. Wybrane fotogmfie ilustrujqce etapy produkcyjjne symolatora SlMBUS [www.fcbo.be] r6inych wariantbw otoczenia pojazdu 



Rys. 5. Symulator FTM [wwwfahrzeugtechnik-muenchende] 

(scenariusze ruchu, warunki pogodowe), sce- 
nariusze szkolenia i efekty specjalne. System 
audiowizualny oraz wibracyjny, precyzyjnie 
stwarza warunki sytuacji rzeczywistej. Dodat- 
kowo moiliwy jest wybor jednej z ponad 140 
rodzajow skkrzy biegow, jednego z 240 rodza- 
jow silnikow i jednego z 33 przeloien dodat- 
kowych. Kamera CCTV umoiliwia prowadze- 
nie obserwacji kierowcy w kabinie przez 
instruktora. 

Podstawowe dane symulatora to: 
O rozdzielczosc obrazu rowna 1024x768, 
0 definiowalne parametry pojazdu, takie jak 

masa pojazdu i tadunku, 
O dostepne bazy terenu: miasto, autostra- 

da, wieS, obszar podmiejski, autostrada, 
bezdroie, 

O wiele interaktywnych scenariuszy ruchu, 
0 efeMy specjalne: dzien/noc/zmierzch/Swit 

i dodatkowe, na przyklad mgia, deszcz, 
Snieg, 

3 symulowane pojazdy ze sztucznq inteli- 
gencjq, 

3 projektory wysokiej rozdzielczosci 
(1024x768 punktow) umolliwiajqce wy- 
Swietlanie obrazu na szeSciu ekranach, 

Cl system diwigkowy i ukiad wibracji, 

Rys 6 Fotograf~a 
kab~ny symulatora 
Mark ill [www sh~pa- 
nalytlcs comj 

Rys. 7, a) zwierciacHo wsteczne symulatora; 
b) widok z wnqtrza kabfny kierowcy 

O w petni funkcjonujqce urz~dzenia, tablica 
rozdzielcza i elementy sterowania kabiny, 

O oprogramowanie dziatajqce w Srodowisku 
Windows'". 
Dodalkowe danesymulatoraprzedstawio- 

now tabeli 1. 

1.7. Symulator firmy THALES 
Zgodniez danymi 22006 roku, 42 symu- 

latoryTRUST3000 firmy Thales zostab sprze- 
dane do czternastu oSrodk6w szkolqcych kie- 
rowcow zawodowych. Sq one wykorzystywa- 
ne m.in, w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, 
Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Nor- 
wegii, Portugalii i Hiszpanii. Dostqpne qdwie  
wersje symulatora: stacjonarna, umoiliwia- 
jqca pracq w klastrach, ztoionych z kilku sy- 
mulatorow obstugiwanych przez jednego in- 
struktora i wersja mobilna, przewoiona na 
podwoziu samochodu ciqiarowego. Podczas 
szkolenia program komputerowy automa- 
tycznie ocenia poprawnosc czynnosci wyko- 
nywanych przez uczestnika kursu doskona- 
lenia techniki jazdy. Wyniki analizy q reje- 
strowane i wyswietlane na ekranie instrukto- 
ra, ktory moie na bie$co lub z pewnym 
opoinieniem reagowac na bledy. 

Symulator umoilwia generowanie w cza- 
sie rzeczywistym obrazu otoczenia pojazdu 
poprzez projekcje obrazu charakterystyczne- 
go dla miasta, wsi, terenow gorskich oraz sy- 
mulacje rdinych warunkow pogodowych i ru- 
chu drogowego. Obraz jest wyswietlany na 
szerokokqtnym ekranie i zewnqtrznych zwier- 
ciadlach wstecznych (rys. 8). 

Wraz z symulatorem dostarczane jest 
oprogramowanie, umoiliwiajqce przygotowy- 
wanie cwiczen dostosowanych do zatoieh 
programu szkolenia, umoiliwiajqcych nauke 
jazdy w zakresie redukcji zuiycia paliwa 
(tzw. Eco-driving), zmniejszenia czasu reakcji 

kierowcy na zdarzenia drogowe, izw. jazdy d e  
fensywnej (przewidywanie zdarzen drogo- 
wych) oraz utrwalaniazachowan w sytuacjach 
niebezpiecznych. W ramach kaidego scena- 
riusza mogq by6 zmieniane: cel cwiczenia, typ 
pojazdu i przyczepy, obciatenie, w a ~ n k i  po- 
godowe i drogowe, a take kryteria automa- 
tycznej oceny. 

1.8. Symulator nrmy AutoSim 
Symulator AS 1300 firmy AutoSim zostal 

zbudowany z wykorzystaniem kabiny rzeczy- 
wistego samochodu ciqiarowego. Umoiliwia 
on rowniei symulowanie jazdy autobusem. 
Panoramiczny, p6iokrqgly ekran o kqcie 180" 
nie zawiera widocznych p o l p e n  poszczegol- 
nych elementow konstrukcyjnych. Wraienie 
jednolitego obrazu, niezawierajqcego widocz- 
nych pwczen, jak w przypadku wiekszosci 
symulatorow tej klasy, zapewniajq specjalne 
rzutniki i sposob wyswietlania obrazu, pole 
gajqcy nanaktadaniu obrazuz kaidegozwte- 
rech zastosowanych rzutnikow (lys. 8). 

Wigksza n i i  w innych symulatorach odle- 
gtosC ekranu od oczu kierowcy i dostatecznie 
duie rozmiary ekranu sprawiajq, i e  wyswie 
tlany obrazjest bardzo realistyczny a jego kra- 
wedzie nie sq widoczne z fotela kierowcy. 
Rozdzielczosc gtownego ekranu jest rowna 
1024 x 768 punktow. Zwierciadta wsteczne 
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Rys. 8. Fotografia symulatora TRUST3WO 

zastqpiono dwoma ekranami LCD. Typowa 
.cz@dliwoSC odhieiania" obrazu generowa- 
nego, zuiyciem komputerow klasy PC, jest row- 
na 60 Hz. Minimalna cz@toUii&, Mora moie 
wystgpowak w przypadku wielu uczestnikow 
mchu i wielu obiektow statycznych jak w przy- 
padku srodowiska miejskiego, jest wigksza ni i  
30 Hz. Zastosowany model ruchu pojazdu 
uwzglgdnia opr6cz standardowych wielkosci 
jak prgdkoSC, ciqiar pojazdu i naczepylprzy- 
czepy, zmiana kierunku jazdy, rowniei w* 
r(rinych rodzajow drogi (Snieg, deszcz). 

Ruch kabiny w trzech ortogonalnych kie- 
runkach zapewniajqcztelysilniki krokowewy- 
sokiej mocy. Pochylenia kabiny rzeczywiste- 
go pojazdu w poQczeniu zszerokokqtnym o b  
razem powodujq wraienia rzeczywistej jazdy. 

Realistyczne efekty diwigkowe sq gene- 
rowane przez czterokanalowy zesp& glosni- 
kow. Generator diwigku symulowanego po- Rys. 9 Symuiator AS 1300 
jazdu i diwigku z innych i rbdd uwzglgdnia 
efekt Dopplera. 

Obecnie nie wiecej n i i  10% zawodowych [7] Lee D. N., The optic flow field. Philoso- 
PODSUMOWANIE kierowcow w Unii Europejskiej odbyla szkole- phical Transactions of the Royal Socie- 

W pahstwach Unii Europejskiej uiytkowa- nie, wzakresie wstgpnych i okresowych szko- ty, London, B, vol. 290, pp. 169-179, 
nych jest wiele typow symulatorow samocho- leh kierowcow. W Polsce obecnie nie funkcjo- 1980. 
dow cigiarowych i autobusow. Obecny po- nuje system szkolenia ze wzglgdu na brak [8] LoziaZ.,Symulatoryjazdy samochodem. 
ziom techniki umoiliwia budowg symulatorow torow do nauki jazdy oraz wysokiej klasy Wydawnictwo Komunikacji i LqcznoSci, 
najbardziej skomplikowanych i odtwarzajq. symulatorow w oSrodkach szkolenia. Warszawa, 2008. 
cych wiernie rzeczywiste warunki prowadze- Badania prowadzone przezekspertow po- [9] Palmer S. E., W o n  Science. Photons to 
nia pojazdow. twierdzily, i e  symulator rnoie zwigkszyt efek- Phenomenology, Cambridge, MA: Mit 

Przy budowie symulatora naleiy takie ty szkolenia do 30%, a nawet obniiyc iiczb? Press, 1999. 
bracpod uwagg czynniki psychologiczne, kto- wypadkow drogowych o okolo 20%. [ lo] Reymond G. and Kemeny A,, Motion cu- 
re wplywajq na bezpieczne zachowanie na eing in the Renault driving simulator. 
drogach (kierowca posiadajqcy jedynie umie- Bibliografia: VehicleSystem Dynamics, vol. XX, 20W. 
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PWPlSY 
1 Wirtualna rzeczywistosc to doznania wzro- 

kowe, stuchowe i dotykowe, generowane 
za pomocq sprzetu komputerowego, 
oprogramowania i generatorow audio- 
wizualnych. 


