Unikátní řešení pro
simulace pohybů vozidel

VEDOUCÍ SOFTWARE V OBORU

POKROČILÉ SIMULACE VOZIDEL
AutoTURN je výkonný analytický CAD software pro sledování a simulace pohybů vozidel. Je používán
inženýry, architekty a konstruktéry k vyhodnocení standardních návrhů nebo specializovaných pohybů
vozidel v návrzích silnic, dálnic a dalších míst. Díky svým unikátním funkcím, intuitivnímu uživatelskému
rozhraní a databázi norem a směrnic pro jednotlivé státy (např. AASHTO) pro určování poloměrů, křivek,
výšek a bočních odstupů je AutoTURN světově nejrozšířenějším softwarem svého druhu.

SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
Rozsáhlé stavební projekty, například větrné elektrárny, vyžadují stále
více použití speciálních vozidel pro silniční přepravu nadměrných
a složitých nákladů. Software AutoTURN tato vozidla podporuje,
najdete zde například vozidla pro přepravu komponentů větrných
elektráren, vozidla pro přepravu velkých nosníků a 19nápravové
podvalníky.

NEZÁVISLÉ ŘÍZENÍ ZADNÍCH NÁPRAV
A VYLEPŠENÝ NÁKLAD
Simulujte pohyb těžkého nákladu pomocí nezávislého řízení zadní
nápravy pro speciální typy vozidel. Běžné přední řízení v kombinaci
s ručním zadním řízením umožňuje lepší kontrolu vozidla. Také
náklad je možné definovat a nastavit tak, aby představoval skutečný
nadměrný náklad.

Není nutné provádět kritická posouzení nájezdů do oblouků. Nastavení
nájezdových rychlostí do oblouků umožňuje realistické znázornění
pohybů vozidel v těsných prostorech.

POKROČILÉ SIMULACE VOZIDEL
Pomocí technologie nástrojů SmartPath pro ovládání a trasování
vozidel lze simulovat pohyb vozidel v těsných prostorech. Zadejte
základní parametry a intuitivní metoda řešení eliminuje kolize vozidel
s obrubníky, chodníky a jinými vozidly.

KOMUNIKUJTE VIZUÁLNĚ
Upravte si tvary vozidel pomocí zkosení nebo zaoblení podle svých
potřeb při generování návrhů vlečných křivek vozidel s omezeným
prostorem. Pomocí realistických půdorysů vytvářejte animaci
simulací, pomocí aplikace InVision společnosti Transoft Solutions
definujte efektní videosekvence a uložte si výsledné simulace do
video souborů pro prezentace a prohlížení.
Přidejte do svých simulací pokročilé vizualizace. Použijte realistické
půdorysy vozidel, nastavte si jejich barvy, typy čar, šrafování a trasy.
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SVĚTOVĚ NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SOFTWARE PRO
SIMULACI POHYBŮ A OTÁČENÍ VOZIDEL

VEDOUCÍ SOFTWARE V OBORU

AutoTURN nabízí nejnovější technologii pro analýzu tras vozidel v rámci navrhování komunikací. Simulace jízdy
vpřed, couvání i zatáčení vozidel je nyní velmi snadná díky čtyřem interaktivním režimům nástrojů SmartPath
Tools, které pracují s rychlostí, klopením, bočními odstupy a algoritmy poloměrů zatáčení.

VYUŽIJTE VÝHOD PLÁNOVÁNÍ

OBLOUKOVÉ TRASY

Pomocí nástroje Place Offset Simulation zajistíte, že vozidlo při zatáčení projede
daným místem s minimálním požadovaným bočním odstupem. Jednoduše
vyberete boční odstup i krajní hranu (obrubník či okraj chodníku) a software
sám spočítá optimální trasu průjezdu při zachování konstantního odstupu.
Můžete šrafovat vlečné křivky vozidel, trasy a boční odstupy.

Tažením myší a zadáním několika bodů
v požadovaném úseku vytvoříte snadno
a rychle simulace trasy vozidla například při
průjezdu okružní křižovatkou.

ROHOVÉ TRASY

STUDUJTE MANÉVRY VOZIDEL

Vytvořte si simulace pomocí vjezdu a výjezdu
s možností nastavení rychlosti vozidla
a poloměru otáčení – tato funkce je ideální
pro návrh křížení silnic.

Vyzkoušejte více simulací s různými vozidly a konfiguracemi. Sledujte, zda
nedochází ke kolizím v rámci návrhu. Složité nájezdy vozidel (kruhové objezdy
apod.) můžete snadno a rychle vyhodnocovat pomocí výkonných funkcí,
například Rohová trasa s nájezdem. Další pokročilé funkce (například nastavení
poměrů natáčení přední a zadní nápravy) nabízí reálný pohled na to, jak vozidlo
projede problematická místa. Tato funkce je užitečná zvláště pro analýzu pohybu
kloubových vozidel a autobusů.

NÁJEZDY DO ROHŮ
Můžete snadno zjistit, jak se vozidlo bude
chovat ve stísněných podmínkách. To je
užitečné především pro kloubová vozidla
a vozidla složená z více částí.

MODELUJTE SKUTEČNÉ DOPRAVNÍ SITUACE
Při tvorbě návrhu se vžijte do role řidiče vozidla. Pomocí nástroje SmartPath
při simulaci průjezdu modelujte předpokládané pohyby vozidel při průjezdu
situace. Sledujte možnosti průjezdu v těsných prostorech a uličkách. Nástroj
Select Sweep umožňuje sledování pohybu vozidel vzhledem k existující CAD
geometrii a pro bezpečné couvání vozidel pro soupravy složené až ze tří částí.

PROJEĎTE SI TRASU SAMI
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V problematických místech tras můžete vozidlo
virtuálně řídit sami – jednoduše pohybem myši
udržujete požadovaný směr a rychlost.
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Díky výkonným funkcím je simulace couvání vozidel snadnější než
kdykoliv předtím.

Vytvořte si trasu s minimálním odstupem krajních hran (obrubníků,
vodorovného dopravního značení, okrajů chodníku apod.).
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CÍLEM JE CO NEJLEPŠÍ NÁVRH

VEDOUCÍ SOFTWARE V OBORU
SIMULACE ZATÁČENÍ A ANALÝZA TRAS
VOZIDEL

SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Pomocí nástrojů SmartPath simulujte zatáčení vozidel v jediném
plynulém pohybu.
Provádějte couvání třídílných souprav dle libovolného vektoru.
Generujte data simulací obloukových a rohových tras.
Generujte simulace vozidel podél CAD oblouků, řetězových čar,
složených řetězců nebo spline.
Nastavte simulaci přímé trasy u vozidla jedoucího po obloukové trase.
Generujte vlečné křivky vozidel na základě uživatelsky definovaných
tvarů vozidel se zkosenými nebo zaoblenými hranami.
Definujte šrafování pro obrys vozidla nebo vlečné křivky vozidla
v simulaci zatáčení.
Sledujte odstupy kolem vozidla na základě uživatelem zadaných
parametrů.

Vytvořte a simulujte vozidla s nezávislým řízením zadní nápravy
(včetně krabového řízení pro podporované typy).
Možnost řídit nezávisle zadní nápravu zadáním číselně nebo
kolečkem myši dynamicky pro speciální vozidla.
Vytvořte a simulujte vozidla s teleskopickými přívěsy.
Nakreslete náklad pro simulaci vozidla a kombinujte vlečnou křivkou
nákladu s vlečnou křivkou těla vozidla.
Definujte velikost nákladu a nastavte omezující faktory pro konfiguraci
vozidla.

PREZENTAČNÍ FUNKCE
Použijte ve svých animacích a simulacích reálné tvary vozidel.
Kombinujte animace vozidel pomocí prezentačního softwaru InVision
a definujte přesně načasované a řízené sekvence události.
Exportujte soubory do video formátů pro zobrazení na PC.
Animace mohou být v prezentacích přehrávány ve smyčkách.

VÝKONNÉ FUNKCE PRO NÁVRH
49.4

29.8

Sledujte trasu velkých složitých vozidel s nákladem, abyste eliminovali
poškození nákladu nebo okolních objektů.

Nastavte parametry natáčení náprav u vícenápravových tahačů,
kamionů a kloubových autobusů.
Zadejte rozměry pneumatik (šířku a průměr) a vzdálenost mezi pneumatikami na stejné nápravě.
Zvolte rozchody pro skupiny náprav nezávisle pro různé části.
Umístěte, odstraňte nebo upravte vozidla, aktivní simulace a aktivní trasy.
Upravte nakreslené simulace pomocí funkce Řídit trasu.
Přidejte rozhledové čáry pro úhly zrcátek, mrtvé úhly a světla.
Pomocí generátoru šablon vytvářejte standardní nebo uživatelem
definované šablony zatáčení.

ZOBRAZENÍ NÁVRHU A KNIHOVNY
Zobrazení poloměrů otáčení v reálném čase v aktuální rychlosti jízdy
během návrhu a úprav.
Knihovna vozidel v databázovém formátu se synchronizací sdíleného
obsahu.
Zobrazte a setřiďte položky knihovny podle oblasti, typu, počtu dílů,
třídy a vlastností vozidla.
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Vyhodnoťte různé scénáře zatáčení vozidel pro složité konfigurace silnic.
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POUŽÍVÁNO VE VÍCE NEŽ 100 ZEMÍCH

VEDOUCÍ SOFTWARE V OBORU
KNIHOVNY VOZIDEL
Rozšířené národní knihovny vozidel pro následující země: US
(AASHTO, Caltrans), Kanada (TAC), Austrálie (Austroads),
Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Rakousko,
Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Česko, Dánsko, Jižní Afrika a Nový
Zéland.
Aktualizované knihovny vozidel pro: Floridu, Albertu, Nizozemí,
Švédsko.
Použijte speciální typy vozidel, například vozidla pro převoz
komponent větrných elektráren, vozidla pro převoz velkých nosníků
a těžké 19nápravové podvalníky.
Ostatní knihovny vozidel pro: Architectural a Realistic Types (Transoft
Solutions).

UŽIVATELSKÉ PŘIZPŮSOBENÍ VOZIDEL

Zobrazte úhly trasy/přesahu pro vozidla s nezávislým řízením zadní
nápravy.
Data mohou být exportována do tabulky nebo jiných standardních
formátů.

TECHNOLOGICKÉ VÝHODY
Přehledné zobrazení a ovládání během návrhu.
Rozsáhlý systém souborů nápovědy a interaktivní výukové materiály.
Možnost použití síťových licencí softwaru AutoTURN na přenosných
počítačích v terénu nebo u klientů.
Povolení práv umožňuje správcům nastavit práva pro různé úrovně
uživatelského nastavení a úpravu vozidel.

KOMPATIBILITA

Použijte uživatelem definované rozměry a profily vozidel.
Vytvořte vozidla nebo typy pro speciální přepravy (s natáčenými
zadními nápravami apod.)
Běžně používané typy: hasičské automobily, hasičské nadstavby,
sanitní vozy, popelářské vozy, návěsy, autobusy (s jedním i více
klouby), SUV, vozy pick-up a vysokozdvižné vozíky.
Přidejte uživatelem definovaná vozidla a typy do databáze knihovny.
Podporuje speciání verzi knihoven – Extended Vehicle Libraries.

AutoCAD® 2004 – 2011 (s výjimkou AutoCADu LT)
MicroStation® V8.1, V8.5, V8 XM, V8i
Plná podpora 64bitových operačních systémů.
Systémové požadavky:
Pracovní stanice: Windows® XP, Vista, Windows® 7
Síť: Windows® Server 2000, 2003, 2008
Více informací o softwaru AutoTURN naleznete na webových stránkách
www.transoftsolutions.com.

FUNKCE PRO TVORBU VÝPISŮ
Generujte zprávy o simulacích obsahující rychlosti vozidel, délky
tras a počáteční podmínky v každé části simulace.
Při generování nebo umístění simulace zobrazte zprávu s grafem
obsahujícím údaje o úhlech zatáčení jednotlivých částí souprav.

PROČ POUŽÍVAT AUTOTURN?
ŠETŘÍ ČAS. ŠETŘÍ PENÍZE

ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA PRÁCE

AutoTURN řeší problematiku pohybů vozidel během
několika minut. A kratší doba strávená na návrhu =
nižší náklady projektu.

Umístění vozidel pomocí jednoho klepnutí
a úpravy tras maximálně usnadňují aktualizaci
simulací.

VÍCE ČASU NA NÁVRH

VIZUÁLNÍ PREZENTACE NÁVRHU

AutoTURN nabízí přehledné metody návrhu a intuitivní
funkce, které vám umožní pracovat mnohem
efektivněji.

Demonstrujte vizuálně stav svých projektů
a nabídněte klientům dostatek informací pro
jejich schválení.
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