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Wykorzystanie symulatora nauki jazdy w szkoleniach kierowcow 

W dniach 2021 maja 2010 r. w Sosnow- 
cu odbyly sig Targi Transportu Publimego 
SILESIA KOMUNIKAGJA 2010, pod- IRd 
rych firma Centrum Edukacji Zawodowej 
cAR60 zaprezentowala pierwszy w Polsce 
mobilny symulator jazdy samochodem cig 
zarowym i autobusem F12HF-3lAE8-NR. 
W pierwszym dniu targow naww. symulato- 
rze odbyly sig zawody otytut Mistlza Merow- 
nicy Autobusbw, w M6rych udziat wzieo 
12 0s6b - pracownikh przedsigbiorshv ko- 
munikacji miejskiej oraz firm przewozowych 
z Sosnowca, Pszczyny, Zywca, Katowic i Ty- 
chow. Zwycigzq konkursu z o M  Dariusz 
Brzezowski, kierowca PKM Sosnowiec z po- 
nad dwudziestolemim Statem, M r y  oprocz 
makomitych umiejqtnoSci techniunych wy- 
kazal sig rozwagq oraz umiejqtnoSciq prze 
widywania trudnych sytuacji na drodze. 
Otrzymal puchar mistrza herawnicy autobu- 
sow 2010 oraz zestaw upomink6w ufundo- 
wanych pnezCentrum Edukacji Zawodowej 
CARGO. Tyhd I wicemistrza kierownicy auto- 
busow otrzymala Aneta Sobczak, a zdo- 
bywq 3 miejsca zosMI Krzysztof BRWW - 
r h i e i  pracownicy PKM w SOsnowcu. 

D~gieg0 dnia targ6w odb* Sig semi- 
muium na temat: ..WoWa k i e m d w  za- 
wodowych. Wyko-ie symulatora w kon- 
tekscie najnowszych mian legislaq'nycch: 
Pod- seminarium inf. Rafal Kaptur - Kie 
rownik OSrodka Szkolenia Kierowcow 

CARGO om6witnajnowszemiany w pmpi- 
sach doiyqcych szkoleh kierowhzawo- 
dowych w oparciu o ustawg z dnia 12 lulego 
2010r.. Mraweszlawiycie3kwiehia2010r. 
i dotyczy miany ustawy o transporcie dro- 
gowym orazmiany nieMlych innych ustaw 
(DzU 2010, nr 43, poz. 246). Zgodnie z art. 
39a osoby, M6re majq odpowiednio: 
- 21 lat i posiadajq kategorig prawa jazdy 

Club C+E, 
- 23 lata i posiadajq kategorig prawa j a y  

D lub D tE  
mogq prrystgpiC do szkolenia kwaliikacji 
wstw przyspienonejbwajqcej 140@n. 

Powytsze rozporzqdzenie wprowadzi- 
to rowniei zasadnicze zmiany doty-ce 
prowadzenia szkolenia w warunkach spe- 
cjalnych. W przypadku kwalifikacji ws@~- 
nej przyspieszonej dziqki docenieniu 
przez ustawodawcg zalet i efektywnosci 
szkolenia z wykorzystaniem symulatora, 
cykl szkoleniowy dla kaidego uczestnika 
trwa 1 godzing (w przypadku kwaliikacji 
wstgpnej pelnej - cykl szkoleniowy trwa 
2 godziny). 

Temat przewagi jazd z uiyciem z syrnu- 
iatora nad zaj~iami na torze po6lizgowym 
0m6wii mgr ini. Marcin Piech - menedier 
ds. symulatora C U  CARGO [I]. 

Prezentowany przez CEZCARGOsymu- 
lator F12HF-31AWR jest pierwszym w Pol- 
scecertyfikowanym symulatorem doCwiczeI3 

jazdy w warunkach speqalnych. Jego dys- 
trybucjq na terenie Polski zajmuje sig Sto- 
warzyszenie KIEROWCA.PL. Symulator 
przemamny jest do ksaalcenia kursant6w 
w zakresie jazdyw warunkach specjalnych, 
w ramach kwal'fikacji wstqpnej kierowciwv 
zawodowych oraz wspomagania procesu 
ksztalcenia osob ubiegajqcych sig o prawo 
jazdy kategorii C1, C, Cl+E, C+E, Dl, D, 
Dl  +E, D+E. 

W symulatorze zabudowane zostalo jed- 
nosiedzeniowe stanowisko kiemwcy, wypo- 
saione w kornpletny zestaw przytzqdow s@ 
rowaniazaadoptowany z izeczywisteoo p ~ -  
jazdu. Fotel kierowcy ma wszystkie regula- 
cje i zaopatrzony jest w pas bezpieczehshHa 
Umdzenie posiada stacyjkg, kierownicg, 
pedaiy, pR@czniki Swiatd, kierunkowska- 
z6w, wl;lcznik retardera, diwignig zrniany 
biegow, ktora moie pracowat w trybie ma- 
nualnym lub automalymym, diwignig ha- 
mulca rgcznego. Deska mzdzielcza to 15" 
ekran LCD, na M6fym po przernniu klu- 
myka w stacyjce wySwietlany jest standar- 
dowy zestaw wskainik6w i konirolek. Dzia- 
lanie wszystkich instlumentim poMdowyCh 
symulatora odpowiada ich ~eczywistemu 
zachowaniu iqcznie z odwzorowaniem sH 
wysQpujqcych na kole kierownicy. Wszyst- 
kie wymagane przepisarni lusterka wyjwie 
tlane sq na ekranie znajdujqcym sig przed 
stanowisKiem kierowcy. 



Symulator odwzorowuje ruch pojazdu 
w trzech stopniach swobody. Symulowane q 
poprzeczne, wzdhline i pionowe ruchy kabi- 
ny oraz ich wypadkowe. Powoduje to bardzo 
realistyczne odczucia osoby kierujqcej pojaz- 
dem zwiqzane z przyspieszaniem, hamowa- 
niem, sk rw iem,  pokonywaniem wzniesien, 
spadkow oraz nier6wnoSci drogi. Systemy 
ruchowe nie zawierajq elementow hydraulicz- 

P nych i pneumatycznych. W zwiqzku ztym ich 
obshga i konsenvacja jest ograniczona do 
minimum. Nie wymagajq rowniei dodatko- 
wych dedykowanych irodel zasilania. 

Obraz generowany jest przez zesp6t 
trzech projektorow multimedialnych na trzech 
ekranach zamontowanych przed stanowi- 
skiem kierowcy. Precyzyjnie dopasowana 
geometiaobrazu oraz ekranow zapewnia ke- 
rowcy 180° kqt widzenia. W celu uzyskania 
obrazu najwyiszej jakoSci pomieszczenie, 
w ktorym zamontowany jestsymulator powin- 
no miec molliwosC zaciemnienia. 

Symulator wyposaiony jest w system au- 
dio z gbSnikami odzwierciedlajqcymi pelnig 
dtwigkow jakie generowane q wtrakcie jaz- 
dy przez symulowany pojazd i jego urqdze- 
nia pokladowe. lstnieje rowniei moiliwosc 
podqczenia dodatkowego zewnetrznego ze- 
stawu glosnikow i mikrofonu. 

Jednostkq sterujqcq symulatorem jest 
wysoce wydajny komputer klasy PC wypo- 
saiony w wieloglowiwwq kartggraficznq i au- 
torski interfejs komunikacyjny. Wykonuje on 
na bieiqw obliczenia miqzane z dynamikq 
jazdy, geometriq drogi, odmierciedleniem 
ruchu drogowego itd. 

Symulator musi byc zainstalowany w po- 
mieszczeniu charakteryzuj4cym sig n&gpu- 
jqcymi parametrami: 
O minimalne wymiary pomieszczenia: 

3500 mm dhlgoSci x 4000 mm szeroko- 
Sci x 2600 mm wysokoici; 

0 rekomendowanewymiarypomieszczenia: 
4000 mm dhlgoSci x 5000 mm szeroko- 
Sci x 2700 mm wysokosci: 

0 noSnoSc podlogi: 500 kg/m2: 
0 temperatura: 18-2V6"C; 
O wilgotnoSc %5%; 
O gniazdo elektlyczne 230V +I- lo%, 50 Hz, 

zabezpieczone bezpiecznikiem 16A; 
0 pomieszczenie powinno by6 zaciemnio- 

ne dla osiqgniqcia obrazu najwyiszej ja- 
kosci. Elementy skladowe symulatora 
mogq by6 bez problemow transportowa- 
ne przez standardowe dmvi o szeroko- 
Sci 80 cm. 
Oprogramowanie symulatora umoiliwia 

przeprowadzenie jazd roinymi rodzajami 
pojazdow w roinych warunkach atmosf& 
rycznych i terenowych. Uzytkownik ma moi- 
IiwoSC wyboru: 

1. Pojazdu: 
- ciqgnik siodbwy z naczepq o masie 

15 t, 25 t, 35 t; 
- samochod cysterna solowa o masie: 

81, 13t. 18t; 
- pojazd wielocztonowy (cysternaz przy- 

czepa o masie 12,5 t, 24 t, 35 t; 
- samochod cigiarowy o masie 4,7 t, 

6,l t, 7,5 t; 
- autokar podroiny o masie: 10 t, 14 t. 

18t. 
2. Terenu, po k t h m  porusza sig pojazd: 

- dwa rodzaje terenu miejskiego; 
- teren podmiejski; 
- dwa rodzaje szos: 
- teren gorski: 
- autostrada. 

3. Warunkow atmosferycznych, w ktorych 
odbywa sig symulacja: 
- sloneczny dzieli; 
- noc: 
- mg(a: 
- opady deszczu: 
- Snieg i oblodzenie. 
Kaidy z symulowanych pojazdow po- 

siada charakterystyczne dla siebie ele- 
menty kabiny (slupki okienne, wycieracz- 
ki, drzwi, wymagane przepisami lusterka). 
Sq one wyswietlane na ekranach przed 
stanowiskiem kierowcy. lstnieje rowniei 
moiliwo56 wlqczenia lub wylqczenia sys- 
temu ABS, oraz ustalenia Srodka cieiko- 
Sci przewoionego ladunku. Wszystkie 
ustawienia wplywajq na zachowanie sa- 
mochodu na drodze. Trasy, na ktorych od- 
bywa sig symulacja, zawierajq skrzyiowa- 
nia, sygnalizacjg Swietlnq, ronda, zatoki 
parkingowe, mosty i inne elementy 
infrastruktury drogowej. Ruch drogowy 
obejmuje maksymalnie 30 uiytkownikow 
o sztucznej inteligencji, ktorzy mag* sig 
jednoczesnie pojawiak w polu widzenia 
kierowcy. Uiytkownicy drogi reagujq inte- 
raktywnie na zachowanie kierowcy. 

Oprogramowanie symulatora zawiera 
zbior specjalnie opracowanych blokow 
programowych pogrupowanych zgodnie 
z ich przeznaczeniem dydaktycznym. 
Obejmujq one nastepujqce zagadnienia: 
1) jazda ekonomiczna: 

- miasto, 
- droga poza obszarem zabudowanym, 
- autostrada, 
- okolice i drogi gorskie; 

2) trening bezpiecznej jazdy: 
- droga hamowania, 
- wymijanie (manewr omijania), 
- krawgdf drogi (pobocze), 
- test zmiany pasa ruchu; 
- hamowanie przed przeszkodami, 
- jazda w terenie gorzystym, 
- hamowanie w sytuacji niebezpiecznej 

(awaryjne): 
3) manewrowanie: 

- sklzyiowanie, 
- slalom pomiylzy pachokami, 
- jazdadotytu, 
- zawracanie przy wykorzystaniu drog 

bocznych, 
- jazda tykm po okrggu, 
- parkowanie tytem, 
- zawracanie na parkingach; 

4) sytuacje niebezpieczne: 
- wtargnigcie na jezdnie pieszego lub 

mierzyny lesnej, 
- nagk Wczenie sig do ruchu innego 

pojazdu, 
- zle zamocowanie przewoionego 

ladunku, . 

- awaria ukladu hamowania, itp. 
5) jazda dowolna. 

Najwigkszq zalekq wykorzystania symula- 
tora do nauk jazdy w warunkach specjalnych 
jest pozostawanie bezpiecznym w sytuacjach 
ekstremalnych, jakie mogq wystslpit podczas 
jazdy w warunkach rzwqwistych~zigki po- 
wtorkom moina dokonab dokladnej analizy 
przebiegu jazdy z a r h o  z perspeMywy fote 
la kierowcy, jak i z ,,lotu ptaka". Na ekranie 
wformie diagramu pokazywaneq najwainiej- 
sze parametry pojazdu, tj. ustawienie pedahjw, 
pc@koSC m, p d e n i e  $qni @. 

Koszt zakupu symulatora nie jest nisk, ale 
jego eksploatacja nie genemje dodatkowych 
koszt6w. Zabudowa symulatora na mobilnym 
Srodku bansporn czyni z niego uniwersalne 
narzeedo kstalcenia przysiych Mer& 
w dowolnych wan~nkach w k a d p  miejscu. 
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