Symulator pojazdów
szynowych SIMTRAQ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DO SZKOLENIA
MASZYNISTÓW W RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ

SIMTRAQ to innowacyjny symulator lokomotywy przeznaczony
do szkolenia operatorów pojazdów trakcyjnych. Charakteryzuje się
niezwykle wiernym odwzorowaniem elementów świata symulacji
zarówno pod względem obiektów infrastruktury kolejowej, jak również
obiektów inżynieryjnych, świata roślinnego, rzeźby terenu, pojazdów
drogowych, ludzi i zwierząt.

Bezpieczeństwo

Innowacyjność

SIMTRAQ umożliwia tworzenie dowolnych scenariuszy
szkoleniowych zbudowanych w oparciu o realne trasy.
Osoby uczestniczące w szkoleniu prowadzą pociąg bez
obaw, że doprowadzą do uszkodzenia lokomotywy, czy
narażą pasażerów na niebezpieczeństwo. Rozwiązanie
umożliwia także ćwiczenie reakcji na zdarzenia typowe,
nietypowe oraz awaryjne, np. wtargnięcie zwierząt na tory,
pożar pociągu, usterki podsystemów pojazdu trakcyjnego czy uszkodzenia infrastruktury kolejowej. Dzięki temu
przyszli maszyniści wiedzą, jak zachować się w sytuacjach
kryzysowych i potrafią zadbać o najwyższe bezpieczeństwo
osób znajdujących się w pociągu.

Rozwiązanie „szyte na miarę”
Symulator zaprojektowano w oparciu o otwarte standardy
i technologię umożliwiającą zbudowanie dowolnej formy
symulacji. Modułowa architektura systemu umożliwia
szkolenie maszynistów oraz osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu kolejowego, m.in. dyżurnego ruchu,
kierownika manewrów czy rewidenta taboru kolejowego.
Symulator może być wykorzystywany do szkolenia maszynistów obsługujących transport pasażerski i towarowy.

Rozwiązanie wykorzystuje nowoczesne technologie
– m.in. okulary wirtualnej rzeczywistości, sześciostopniowe
platformy ruchu, systemy audio z cyfrowymi procesorami
dźwięku oraz system wizualizacji Ultra HD – aby maksymalnie wiernie odtworzyć sytuację i warunki związane
z prowadzeniem pociągu.

Silnik fizyki odwzorowujący wszystkie siły
oddziałujące na maszynistę - platforma ruchu
o sześciu stopniach swobody

Wierne odwzorowanie obiektów
w technologii 3D
Fotorealistyczny obraz
w rozdzielczości 4K Ultra HD
Kabina i pulpit maszynisty
z oryginalnych komponentów
pojazdów trakcyjnych
System audio z cyfrowymi
procesorami dźwięku
gwarantujący pełnię
realizmu

Polska marka
Symulator powstał dzięki pracy polskich designerów, grafików 3D, programistów i inżynierów. Produkt
budowany przez zespół „na miejscu” umożliwia krótszy czas i niższe koszty realizacji zamówienia.
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Klasy symulatorów
O ferujemy cztery klasy
symulatorów, dostosowane
do oczekiwań klientów

Mobilne centra szkoleniowe
w naczepach TIR
Najbardziej zaawansowana klasa symulatorów wykonana na specjalistycznej naczepie ciągnika siodłowego.
Oferuje wszystko co potrzebne, aby prowadzić szkolenie
w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki zastosowaniu
profesjonalnych agregatów prądotwórczych o mocy 30KW,
mobilne centrum nie wymaga podłączenia do prądu.
Wewnątrz naczepy znajduje się kompletnie wyposażone
stanowisko instruktorskie, szkoleniowa kabina immersyjna
na platformie ruchomej o sześciu stopniach swobody oraz
wygodne stanowisko obserwacyjne dla 8 osób.

Symulatory klasy biurkowej
Oprogramowanie symulacyjne to doskonałe narzędzie
do zainstalowania w każdym biurze wyposażonym w komputer. Złożone z wielu modułów odpowiedzialnych za:
•

Symulatory stacjonarne
Wiernie odtworzona kabina maszynisty zbudowana w oparciu o prawdziwe komponenty pojazdu trakcyjnego to realnie
odtworzone środowisko pracy maszynisty. Profesjonalny
system audio wykorzystujący cyfrowe procesory dźwięku
oraz najnowocześniejsze systemy wizualizacji o najwyższej
jakości obrazu Ultra HD gwarantują pełnię realizmu w
zakresie odtwarzania dźwięków i grafiki. Moduł silnika fizyki
sterujący platformą ruchu o sześciu stopniach swobody
gwarantuje realistyczne odwzorowanie wszystkich statycznych i dynamicznych sił oddziałujących na maszynistę
w czasie jazdy prawdziwym pojazdem trakcyjnym.

Rozwiązania Virtual Reality (VR)
z użyciem osobistych platform ruchu
Rozwiązanie może obsługiwać wiele typów pojazdów trakcyjnych. Dzięki wykorzystaniu skanerów przestrzeni oraz
okularów VR szkolony przenosi się do wirtualnego świata
w zaciszu swojego biura. Nowoczesna technologia daje
pełny zakres symulacji w oparciu o różne bodźce – dźwięk,
ruch, głos.

generowanie wielokanałowych, realistycznych
dźwięków
monitoring oraz raporty wybranych komponentów
symulatora, jak również przebiegu sesji szkoleniowej
podsystem komunikacyjny realizujący funkcjonalności komunikacji głosowej pomiędzy osobą
szkoloną a instruktorem
biblioteki gotowych obiektów 3D istniejących
w rzeczywistości.

Najtańszy i najszybszy w realizacji typ symulatorów
przeznaczony zarówno dla przewoźników, jak i szkół
kolejowych.

Produkt dla firm
ceniących
bezpieczeństwo
pasażerów
i wykwalifikowaną
kadrę

Symulator lokomotywy przeznaczony jest przede wszystkim dla przewoźników kolejowych, przedsiębiorstw prowadzących szkolenia maszynistów i szkół kolejowych. Dzięki mobilnej platformie rozwiązanie może
być wykorzystane w dowolnej lokalizacji.
Produkt adresowany jest w szczególności do firm, które rozwijają swój
tabor i oczekują profesjonalnie wyszkolonej kadry maszynistów.
Poprzez wprowadzanie do szkoleń zdarzeń nietypowych, jak awaria
podsystemów lokomotywy czy wtargnięcie pieszych na tory, maszyniści
ćwiczą zachowania w trudnych sytuacjach na realnych trasach. Doskonaląc swoje umiejętności zwiększają bezpieczeństwo pasażerów
i wszystkich uczestników ruchu kolejowego.

Poznaj lepiej nowoczesne
sposoby szkolenia maszynistów.
Skontaktuj się z nami!
Rafał Trznadel

T: +48 608 060 149
E-mail: symulatory@qumak.pl

