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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA
SYMULATORÓW JAZDY SAMOCHODEM
Streszczenie. Referat przedstawia aktualny stan rozwoju konstrukcji i możliwości praktycznych
zastosowań symulatorów jazdy samochodem. Jest to ujęcie jakościowe a nie ilościowe. Opisano
uwarunkowania prawne związane ze stosowaniem symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybranych konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócono na produkty, które powstają w naszym
kraju – są efektem prac polskich konstruktorów lub wdrażaniem licencji konstrukcji zagranicznych.
Słowa kluczowe: symulator jazdy samochodem, symulacja, szkolenie kierowców.

WPROWADZENIE
Rozwój technik symulacyjnych, wzrost wydajności komputerów i układów do
generowania obrazów umożliwił budowę wirtualnych środowisk badań i szkolenia
kierowców - symulatorów jazdy samochodem [2]. Zastosowanie ich zwiększa niezależność testów od warunków atmosferycznych a także sprzyja wzrostowi powtarzalności ich wyników. W zakresie szkolenia kierowców „amatorów” istnieją jedynie
nieformalne zalecenia i pozytywne opinie na temat celowości stosowania symulatorów jazdy samochodem. Inaczej jest w przypadku kierowców „zawodowych”. Chodzi tu o Dyrektywę 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób [1]. Dyrektywa ta zobowiązywała państwa członkowskie do zmiany systemu szkolenia kierowców autobusów i
autokarów (od 10.09.2008 r.) oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony (od 10.09.2009 r.). W programie szkoleń duży nacisk
jest położony na bezpieczeństwo na drogach, zmniejszenie emisji spalin i zużycia
paliwa. Kierowca nie posiadający stosownych uprawnień (uwzględniane są w okresie pierwszych pięciu lat tzw. prawa nabyte, wynikające ze wcześniejszych regulacji
prawnych) powinien przejść kurs szkoleniowy dla kwalifikacji wstępnej kończącej
się wydaniem Świadectwa Kompetencji Zawodowych (Karty Kwalifikacji Kierow1)
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cy) ważnej przez 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest do odbywania co
5 lat szkoleń okresowych. Kurs i test dla kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin, z
czego przynajmniej 20 godzin obejmować musi indywidualną jazdę pojazdem danej klasy. Przez maksymalnie 8 z 20 godzin jazdy osoba szkolona może kierować
pojazdem po „szczególnym terenie” lub na „wysokiej klasy symulatorze” w celu
opanowania umiejętności kierowania pojazdem w różnych warunkach drogowych i
w przypadku ich zmiany wywołanej zmianą warunków pogodowych, w różnych porach dnia lub nocy. Egzamin praktyczny może być także (w części) przeprowadzany
w „szczególnym terenie” lub na „wysokiej klasy symulatorze”. Odbywane co 5 lat
szkolenia okresowe obejmują 35 godzin w cyklach co najmniej siedmiogodzinnych
i część takiego szkolenia może być prowadzona na „wysokiej klasy symulatorach”.
Kursy i testy dla kierowców mogą być przeprowadzane w ośrodkach szkoleniowych
zatwierdzonych przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W dyrektywie nie zdefiniowano, niestety, pojęć: „szczególny teren”, „wysokiej klasy symulator”. Krajowe przepisy definiują pojęcie „symulator wysokiej klasy”, dla
którego określają szczegółowe wymagania (patrz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury RP z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie urządzenia do symulowania jazdy
w warunkach specjalnych [3, 4]). Inne, występujące w dyrektywie, a wspomniane
wyżej, określenie „szczególny teren” pozostaje wciąż niezdefiniowane.
ZASTOSOWANIA SYMULATORÓW JAZDY SAMOCHODEM
Symulatory są stosowane w szkoleniu i doszkalaniu kierowców, niektóre do
treningu osób niepełnosprawnych i sprawdzania, czy ich dysfunkcje nie ograniczają
możliwości prowadzenia pojazdów. Wiele symulatorów służy do oceny zachowania
kierowców w sytuacjach przedwypadkowych, w stanie po spożyciu lekarstw, alkoholu, pod wpływem narkotyków, w stanie dużego zmęczenia. Projektanci dróg i
tuneli korzystają z symulatorów w fazie opracowywania koncepcji rozwiązań komunikacyjnych, oświetlenia dróg, określania kolorystyki i oświetlenia tuneli. Oceniane
są zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikające z używania przez kierowcę telefonu komórkowego lub nawigacji satelitarnej w trakcie jazdy samochodem. Symulatory o najbardziej zaawansowanej konstrukcji, dysponujące złożonymi
modelami ruchu pojazdu wykorzystywane są także w badaniach nowych rozwiązań
konstrukcyjnych pojazdu, zwiększających jego bezpieczeństwo czynne. Oceniana
jest także ergonomiczność nowych rozwiązań konstrukcyjnych kabiny pojazdu.
W przypadku symulatorów treningowych podawane są następujące korzyści
wynikające z zastosowania symulatorów (za źródłami norweskimi i francuskimi:
Autosim [7], Faros-Renault [9], SINTEF [10]): w ośrodkach szkolenia kierowców
zmniejszyły się koszty utrzymania pojazdów (o 30% koszty napraw, o 3–5% zużycie
paliwa), zmalało zagrożenie osób szkolących i szkolonych (o 15% mniej poważnych
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w skutkach wypadków); w części szkolenia, w której zastosowano symulatory czas
treningu zmniejszył się o 40–50%; nastąpiła poprawa zachowania kierowców w ruchu drogowym; armia norweska rocznie oszczędza około 1mln Euro dzięki wprowadzeniu symulatorów jazdy; badania prowadzone w Kanadzie wykazały spadek
liczby wypadków o 22% dzięki zastosowaniu w szkoleniu kierowców symulatorów
jazdy samochodem. Osobami poddawanymi szkoleniu są głównie ludzie młodzi.
Ta grupa przyszłych kierowców związana jest z wysokim prawdopodobieństwem
wystąpienia wypadku, co wynika z dwóch przyczyn: wieku (ludzie młodzi łatwiej
podejmują ryzyko), posiadanego doświadczenia (a raczej jego braku).
PRZYKŁADY ZAGRANICZNYCH SYMULATORÓW STOSOWANYCH
W SZKOLENIU KIEROWCÓW
Na rysunku 1 przedstawiono rodzinę prostych symulatorów FAROS (Francja)
[9]. Są to typowe symulatory treningowe. Program szkolenia jest zgodny z Francuskim Narodowym Programem Nauki Jazdy. Głównym celem zastosowania symulatorów jest osiągnięcie u przyszłych kierowców zrozumienia ryzyka i zagrożeń
towarzyszących jeździe samochodu.

Rys. 1. Rodzina prostych symulatorów treningowych FAROS, Francja [9]
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Oprogramowanie symulatorów korzysta z trójwymiarowej bazy danych, opisującej w sumie 60 km dróg (autostrad, dróg dwupasmowych, ulic małych miast oraz
placu manewrowego szkoły nauki jazdy). Obowiązują francuskie zasady ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego dróg. Najprostszy model
symulatora (FAROS 100) jest wyposażony w duży monitor lub panel LCD (Liquid
Crystal Display), gwarantujący kąty widzenia: 40° w płaszczyźnie poziomej i 22° w
płaszczyźnie pionowej. Lusterka wsteczne zewnętrzne i wewnętrzne są obrazowane
na ekranie monitora. Otoczenie kierowcy stanowi odtworzenie fragmentu kabiny
samochodu Renault Clio, choć deska rozdzielcza ma postać wirtualną, prezentowaną na monitorze. System audio dostarcza dźwięki generowane przez pojazd i ruch
uliczny. Oprogramowanie pracuje w środowisku MS Windows. Model FAROS 210
jest wyposażony w rzeczywistą deskę rozdzielczą. Cały symulator umieszczono w
czerwonej, poliestrowej obudowie odcinającej kierowcę od otoczenia, podobnie jak
to ma miejsce w rzeczywistym pojeździe. Model FAROS 230 wyposażono w trzy
monitory. Osiągnięto w ten sposób kąty widzenia: 120° w płaszczyźnie poziomej i
22° w płaszczyźnie pionowej. Wersja FAROS F300 jest przeznaczona do szkolenia
osób niepełnosprawnych. Wyposażona jest w dodatkowe elementy kabiny umożliwiające sterowanie pojazdem przez osobę z dysfunkcją kończyn.
Na rys. 2 przedstawiono jeden z symulatorów firmy Autosim (Norwegia) [7].
Mimo, że są to typowo komercyjne produkty, jednak wielu ich odbiorców pochodzi
z instytucji badawczych (Transport Research Laboratory, Wielka Brytania; SINTEF,

Rys. 2. Symulator klasy średniej firmy Autosim (Norwegia).
Obrazy VR laboratorium z symulatorem samochodu ciężarowego [7]
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Norwegia; Fraunhofer Institute, Niemcy; Thales Simulation, Francja; The Norwegian Defense Driver Training Centre; Instytut Transportu Samochodowego, Polska)
i uniwersytetów (np. University of Minnesota, USA). Firma oferuje symulatory statyczne oraz dynamiczne samochodów osobowych i ciężarowych. Kabiny pojazdów
mają standardowe wymiary i są w pełni wyposażone. Możliwe jest ich adaptowanie
dla niepełnosprawnych kierowców. Oprogramowanie graficzne i sprzęt wizualizacyjny (karty graficzne, projektory, ekrany) umożliwiają prezentację obrazów o kącie widzenia do 180 w płaszczyźnie poziomej na prostokątnych lub cylindrycznych
ekranach. Symulator wyposażony jest w generator scenerii – program do budowy
otoczenia graficznego, w którym porusza się wirtualny pojazd. Jest on uzupełniony
o program do tworzenia ruchu drogowego i ulicznego. Możliwa jest jednoczesna
obecność 100 obiektów, takich jak samochody, rowery i piesi. Opis drogi zawiera
sygnalizację uliczną, znaki drogowe pionowe i poziome. Nawierzchnia drogi może
mieć tekstury, odpowiadające różnym współczynnikom przyczepności (sucha, mokra, pokryta lodem lub śniegiem). Baza danych systemu wizualizacji obejmuje 200
km różnych dróg na obszarze miejskim i poza miastem. Symulowane warunki atmosferyczne obejmują mgłę, padający deszcz lub śnieg. Widoczne są cienie obiektów
statycznych, chmury i dymy na niebie. Możliwa jest jazda w warunkach nocnych.
Częstotliwość zmian obrazu wynosi od 30 do 60 Hz, zależnie od gęstości ruchu
ulicznego. Rozdzielczość obrazu wynosi 1024x768 punktów (pikseli) dla jednego
ekranu. Oprogramowanie symulatora może działać na komputerach różnej klasy: od komputerów osobistych klasy PC do Silicon Graphics. Symulacja efektów
dźwiękowych obejmuje hałas związany z pracą głównego obiektu symulacji oraz
pochodzący od innych pojazdów. Dźwięk ma charakter kierunkowy (zastosowano
czterokanałowy system hi-fi z głośnikami umieszczonymi w kabinie) z uwzględnieniem efektów dopplerowskich (możliwość rozpoznania pojazdu zbliżającego się i
oddalającego się).
PRZYKŁADY KRAJOWYCH KONSTRUKCJI SYMULATORÓW
STOSOWANYCH W SZKOLENIU KIEROWCÓW
W Polsce produkcją prostych symulatorów zajmuje sie firma EduCar [8] (rys. 3).
Oferuje stanowiska wykorzystywane w trakcie szkolenia kierowców samochodów
osobowych, ciężarowych, autobusów i niektórych samochodów specjalnych. Proste
symulatory treningowe nie spełniają oczekiwań Dyrektywy 2003/59/WE [1, 3, 4].
Stanowić mogą jednak istotny element uzupełniający w trakcie szkolenia kierowców. Wiele symulatorów importowanych z zagranicy ma szanse spełnić wymagania
wspomnianej dyrektywy.
Polska firma AutoComp [6] (rys. 4 i 5) wdraża rozwiązanie konstrukcyjne powstałe we współpracy z zagranicznym partnerem. Zgłosiła wniosek patentowy na
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Rys. 3. Prosty symulator treningowych EduCar (Polska) [8]

Rys. 4. Symulator szkoleniowy firmy AutoComp (2011 r.) [6] (zdjęcia autora)
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Rys. 5. Obrazy widziane w symulatorze szkoleniowym firmy AutoComp (2011 r.) [6]
(zdjęcia autora)

zastosowanie w symulatorach innowacyjnej technologii obrazowania „on-screen”,
czyli na szybach kabiny pojazdu. Symulator ten spełnia wymagania polskich przepisów wykonawczych Dyrektywy 2003/59, co potwierdzone zostało certyfikatem jednostki upoważnionej przez PCA. Ciekawa propozycją tej firmy jest wersja mobilna
symulatora – jest on zamontowany w naczepie.

Rys. 6. Symulator SymSam firmy ETC-PZL AI (Polska, 2011 r.), spełniający wymagania
Dyrektywy 2003/59/WE. Kabina autobusu z układem ruchu; ekran i obraz widziany
przez osobę badaną [5]
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Rozwiązaniami, które powstały całkowicie w Polsce (choć w amerykańskim
oddziale firmy ETC – Environmental Tectonic Corporation) są symulatory firmy
ETC-PZL AI z Warszawy [5]. Rysunki 6 i 7 przedstawiają symulatory szkoleniowo-treningowe tej firmy o roboczej nazwie SymSam. Spełniają wymagania polskich
przepisów wykonawczych związanych z wdrożeniem Dyrektywy 2003/59/WE [1,
3, 4]. Są wyposażone w oryginalne kabiny: autobusu lub samochodu ciężarowego,
ciągnika siodłowego. Ekran jest umieszczony w odległości ponad 3 m od oczu kierowcy. Kąt widzenia jest większy niż 180° w poziomie (plus widzenie wsteczne w
lusterkach) i 30° w pionie.
Minimalna rozdzielczość na kanał graficzny wynosi 1024×768 pikseli. Układ
ruchu o sześciu stopniach swobody umożliwia osiąganie przyspieszeń translacyjnych z przedziału ±4m/s2; prędkości translacyjnych z przedziału ±0,3m/s; przyspieszeń kątowych z przedziału ±200°/s2; prędkości kątowych ±30°/s. Oprogramowanie symulatora SymSam generuje obraz zapewniający symulację rożnych rodzajów
dróg i ulic (w tym z sygnalizacją świetlną), zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogatą
wizualizację obszaru zabudowanego, warunków atmosferycznych i warunków jazdy, pory roku i doby. Możliwe jest odwzorowanie wybranych awarii i niesprawności
poszczególnych układów, instalacji i systemów pojazdu. Model symulacyjny ruchu
pojazdu został pomyślnie zweryfikowany eksperymentalnie.

Rys. 7. Symulator firmy ETC-PZL AI (Polska, 2011 r.), spełniający wymagania Dyrektywy
2003/59/WE. Kabina ciągnika siodłowego z układem ruchu; obraz widziany
przez osobę badaną, stanowisko instruktora [5]
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PODSUMOWANIE
Symulatory jazdy samochodem są stosowane zarówno w badaniach kierowców,
jak i w procesie ich szkolenia i doskonalenia umiejętności. Mogą w części zastępować i uzupełniać jazdy w warunkach rzeczywistych. Ich dużą zaletą jest niezależność od warunków atmosferycznych, możliwość symulowania ruchu w różnych warunkach klimatycznych i pogodowych oraz w inscenizowanych sytuacjach dużego
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdu. Stosowne przepisy dopuszczają możliwość ich stosowania w ośrodkach szkolenia kierowców. Są ciekawą alternatywą dla
drogich torów szkoleniowych nazywanych „szczególnym terenem”.
W artykule szczególną uwagę zwrócono na produkty, które powstają w naszym
kraju, są efektem prac polskich konstruktorów lub wdrażaniem licencji konstrukcji
zagranicznych.
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PRACTICAL ASPECTS OF DRIVING SIMULATOR APPLICATIONS
Abstract
The article presents the current state of development of structures and opportunities for practical
applications of driving simulators. Describes the legal considerations associated with the driving
simulator and examples of selected structures. In addition to testing the driver and its working
environment, equipment and technical condition of the vehicle, current simulators are extensively
used in the training of drivers. This is allowed by appropriate regulation of European Parliament
and the Council of Europe (Directive 2003/59/EC). Particular attention is given to products that
are created in our country - are the result of work of Polish engineers design or implementation
of the foreign license.
Keywords: driving simulators, simulation, driver training.
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