olska premiera najnowszej wersji systemu PLATEIA odby³a siê 18 listopada w Warszawie. Program wyposa¿ono w
wiele nowych funkcji, sporód których chcia³bym skupiæ siê na funkcji krzywych dynamicznych. Krzywe dynamiczne to, w najwiêkszym skrócie, komputerowy opis drogi zakrelanej przez ko³a pojazdu. Zagadnienie to, wbrew
pozorom, nie nale¿y do najprostszych i algorytmy, którymi pos³uguje siê program, s¹ wyj¹tkowo skomplikowane.
Funkcja ta znalaz³a siê w ostatnim module PLATEI  module Organizacja Ruchu, który w poprzednich wersjach
programu spe³nia³ g³ownie rolê bazy danych znaków drogowych i wszelkiego rodzaju oznakowania ulic  pocz¹wszy od znaków poziomych, poprzez wysepki, a skoñczywszy na przejciach dla pieszych. Wszystkie te funkcje
oczywicie s¹ zachowane w wersji pi¹tej.

Rys. 1

Rys. 2

Komunikacja z u¿ytkownikiem odbywa siê za porednictwem jednego okna dialogowego, gdzie uwzglêdnione s¹ wszystkie funkcje niezbêdne do dokonania obliczeñ toru jazdy pojazdów.

Ka¿dy z rodzajów pojazdów, jakim mo¿emy poruszaæ siê
interaktywnie po ekranie, ma przypisany odpowiedni slajd.
Wybieraj¹c jeden z tych slajdów, mo¿emy otrzymaæ dok³adniejszy rysunek pojazdu z podanymi odleg³ociami miêdzy
osiami i innymi danymi uwzglêdnianymi w obliczaniach.
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Wybieraj¹c pojazd, którego ruch bêdziemy analizowaæ,
nie musimy siê ograniczaæ tylko i wy³¹cznie do propozycji
zawartych w programie. Mo¿emy stworzyæ swój w³asny
wehiku³ ze swoimi parametrami i na tej podstawie analizowaæ ruch dowolnego pojazdu.
Pojazd zdefiniowany przez u¿ytkownika jest traktowany podobnie jak
pojazdy zawarte ju¿ w programie i mo¿na na tej podstawie wygenerowaæ takie
same analizy przebiegu. Pojazd u¿ytkownika mo¿e byæ tak¿e wyposa¿ony
w przyczepê, której parametry równie¿
mo¿emy zmieniaæ dowolnie. Pos³uguj¹c siê tymi funkcjami, mo¿emy stworzyæ w zasadzie dowolny, nawet najbardziej nietypowy pojazd i przeanalizowaæ
tor jego ruchu w sposób analityczny.
Po wybraniu pojazdu mo¿emy
przyst¹piæ do analizy ruchu. Program
pozwala na kilka rodzajów analiz:
± animacjê przedstawiaj¹c¹ pojazd poruszaj¹cy siê
po wybranej osi;
± analizê przebiegu kó³;
± analizê przebiegu osi pojazdu;
± analizê ruchu krawêdzi pojazdu;
± analizê obszaru, jaki jest niezbêdny do pokonania
danego zakrêtu.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Pierwsza opcja pozwala na dynamiczn¹ prezentacjê
ruchu pojazdu po wybranej osi i jest doskona³ym narzêdziem przy projektowaniu skrzy¿owañ czy ma³ych rond.
Opcja ta pozwala na bardzo szybk¹ analizê mo¿liwoci
przejazdu po danej osi, gdy¿ widzimy na rysunku animacjê
przedstawiaj¹c¹ ruch
pojazdu. Mo¿e pos³u¿yæ nam do wstêpnej
analizy poprawnoci
danej konstrukcji drogi czy np. parkingu.
Nastêpna funkcja
oferowana przez program to rysowanie toru
ruchu osi lub te¿ cie¿ek kó³ danego pojazdu. Zapewne ka¿dy, kto projektuje nawet najmniejsze, a mo¿e
szczególnie najmniejsze, skrzy¿owanie, chcia³by wiedzieæ czy
wiêksze pojazdy, jak autobus czy ciê¿arówka z przyczep¹,
bêd¹ mog³y bez k³opotów przejechaæ przez nie, nie wje¿d¿aj¹c na chodnik czy istniej¹ce wysepki. Linie rysowane przez
program reprezentuj¹ tory, po jakich poruszaj¹ siê poszczególne ko³a pojazdu z uwzglêdnieniem wszystkich parametrów, jakie zaproponowalimy przy jego wyborze (rys. 6).
Mo¿na tak¿e zaprezentowaæ krzywe,
po jakich poruszaj¹
siê osie pojazdu.
Najwygodniejsz¹ jednak form¹
zaprezentowania
wyników przeprowadzonych analiz
jest narysowanie
obszaru, jaki zosta³ objêty przez wszystkie osie pojazdu.
W przypadku analizy pojazdów bez przyczepy nie jest to
byæ mo¿e zbyt skomplikowane dla dowiadczonego projektanta, ale analiza obszaru jakiego potrzeba dla przejazdu samochodu z przyczep¹, jest ju¿ czynnoci¹ doæ k³opotliw¹.
W PLATEI wyniki mo¿na uzyskaæ natychmiastowo, u¿ywaj¹c funkcji do analizy krzywych dynamicznych. Koñcowy
wynik prac z tym modu³em mo¿e wygl¹daæ tak jak na rys. 7.
Program mo¿e byæ wykorzystywany zarówno przez projektantów dróg czy in¿ynierów zajmuj¹cych siê projektowaniem in¿ynierii ruchu,
równie¿ ma zastosowanie w projektowaniu du¿ych parkingów
czy placów manewrowych.
Dzia³aj¹c w rodowisku AutoCAD-a
R14, program pozwala na swobodn¹ wymianê danych miêdzy projektantami zajmuj¹cymi siê innymi bran¿ami budownictwa l¹dowego.
Andrzej Skonieczny, ABRYS
askonieczny@abrys.com.pl
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