Gépjárművezető-képzés határok nélkül!

eduSZIM

Valósághű megjelenítés és nagyfokú interaktivitás
Az eduSZIM szimulátorok az alkalmazott ROAD STAR
szimulátorszoftverrel karöltve új távlatokat nyitnak a
gépjárművezető-képzésben.
A Barracuda, SimuNomad, illetve SimuSupra szimulátorok
ideális szemléltetési, gyakorlási megoldást nyújtanak. Tökéletesen alkalmazhatóak tömegrendezvényeken éppen úgy,
mint a gyakorló vezetők továbbképzésében vagy a kezdő
járművezetők oktatásában.
Az eduSZIM szimulátorokkal a felhasználó olyan mindennapi
vagy éppen rendkívüli helyzetekkel szembesül, amelyekben
megtanulható a biztonságos és tüzelőanyag-takarékos vezetés,
valamint elvégezhető a különféle forgalmi helyzetek körültekintő elemzése is.
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A professzionális 3D megjelenítésnek, valamint a feladatok
sokaságának és változatosságának köszönhetően az eduSZIM
szimulátor használóinak kivételes élményben lesz részük
gyakorlás közben.

Határtalan lehetőségek: több mint 5000 kombináció!
Az eduSZIM szimulátorok valósághű
vezetési élményt nyújtanak minden
programban és szituációban.
A vezetési programok és szituációk
különböző időjárási, látási és útviszonyok, valamint a járműparaméterek
kombinálásával tehetők változatossá
(pl.: látótávolság, alkoholos befolyásoltság).
Ha szeretné kipróbálni az összes lehetőséget, sok-sok órát kell a szimulátorban eltöltenie.
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Részletgazdag és
változatos környezet
Az eduSZIM szimulátor olyan széles teret biztosít az oktatásnak, melyben szinte minden környezeti változó állítható és
valamennyi lényeges közlekedési szituáció szimulálható.
Vezethet városban, országúton vagy, autópályán, hegyi úton
vagy éppen alagútban, de oldhat meg feladatokat tanpályán
is. Minden adott ahhoz, hogy megtanulja, hogyan tartsa fenn
a jármű felett az uralmát.
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Vezessen biztonságosan
szélsőséges időjárási viszonyok között is!
Az időjárási viszonyok hatással lehetnek a féktávolságra, a
jármű irányíthatóságára, a látótávolságra és sok más vezetési
feltételre.
Az eduSZIM szimulátorokban különböző látási és időjárási
viszonyokat állíthat be, vezethet esőben az autópályán, erős
szélben, havas úton, ködben vagy éjszaka.
Az eduSZIM szimulátor segítségével minden lehetséges
vezetési helyzetben kipróbálhatja magát.
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Tökéletes

vezetési élmény!
Az eduSZIM szimulátorok egyedülálló, dinamikus élményt
nyújtanak.
Több, különböző gépjárműtípus közül választhat, ezáltal gyakorolható a különböző járműméretekhez és tömegekhez illő
vezetési stílus.
A vezetett gépjármű adatai bármikor módosíthatóak, így
megmutatható a kapcsolat a jármű méretei, technikai
paraméterei, biztonsági rendszerei és viselkedése között.

Programváltozatok:
Két különböző programváltozat
érhető el a négykerekű járművekhez:
ROAD STAR VL
személygépkocsik és
kishaszongépjárművek vezetése
ROAD STAR VL + VUL
személygépkocsiktól a könnyű
tehergépkocsik vezetéséig

- Clio III Diesel
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- Cllio III Diesel
- VUL fourgon
- VUL 20m3

Gépjárművek
Személygépjármű
Kishaszongépjármű
Könnyű tehergépkocsi

Járműparaméterek
A jármű paraméterei vezetés előtt
és a vezetés közben is állíthatóak:
•

Gumiabroncs defektszimuláció: az oktató nullára csökkentheti az egyik kerék nyomását,
miközben a tanuló vezet.

•

A gépkocsi vezethető kipörgésgátlóval (ASR) vagy anélkül.

•

Összehasonlítható a jármű
viselkedése blokkolásgátlóval
(ABS) vagy anélkül.

9

Alkoholos befolyásoltság szimulációja (0,8 g/l)

Vezetési paraméterek
A ROAD STAR szoftver a vezetési paraméterek módosítását is lehetővé teszi

Vezető fizikai tulajdonságainak modellezése
Az eduSZIM szimulátorok segítségével biztonságosan szemléltethető a látás romlása alkohol vagy gyógyszerek hatására, az éberség csökkenése, és hogy ezek
milyen hatással vannak a vezetési képességekre.

Gépjármű működésével kapcsolatos vészhelyzetek
Vajon észrevette a gépjárművezető a műszerfalon a hibajelzést? Készüljön fel olyan
váratlan helyzetekre, mint például gumiabroncsdefekt, motorhiba, fékhiba stb.

Gépjármű működési paramétereinek változása
Gyakorolja a vezetést eltérő guminyomással az ABS vagy ESP aktív vagy inaktív
állapotában, illetve a gazdaságos vezetést tempomat segítségével vagy anélkül.

10

Adaptív megjelenítés
A tanuló által látott valósághű látótér rendkívül fontos egy vezetéstechnikai szimulátornál, ugyanis nagyban segíti az itt begyakorolt
mozdulatok későbbi felidézését valós körülmények között.
Ezt szem előtt tartva az eduSZIM valósághű vezetőfülkét és 180°-os,
dinamikus látóteret jelenít meg.

180°-os

dinamikus látómező
Alacsonyabb sebességnél az oldalképernyők automatikusan átállnak 180°-os
látómezőnézetre, ezzel segítve például a
kereszteződések belátását.

Minden gépjárműnek egyedi a műszerfala, ami szintén a valóságnak
megfelelő látóteret szimulálja.

180°-os látómező
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Az utastér
1

Műszerfal
A műszerfalon lehet tájékozódni a fordulatszámról,
a haladási sebességről és az
aktuális sebességfokozatról.
Visszajelző lámpák utalnak
az irányjelzők, a világítás
működésére és a kézifék
behúzott állapotára.
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GPS
A szimulátorban rendkívül
értékes felszerelés a navigáció, amely a követendő
útirányt adja meg, s így a
kiválasztott feladaton vezeti a tanulót.
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Fedélzeti
számítógép
Ez a modul a gazdaságos
vezetés oktatását segíti,
amelynek során folyamatosan felügyeli a pillanatnyi
tüzelőanyag-fogyasztást és
a guminyomást.
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Visszapillantó
tükrök

Egy igazi gépjárműhöz hasonlóan valós időben mutatja, mi történik a jármű
mögött. A mögöttes forgalomban lévők száma és
alakja a vezetett gépjárműtől
függően változhat.
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Egyedülállóan változatos
forgatókönyvek
Sokféle váratlan esemény, vezetési tesztek, interaktív oktatás,
kötetlen vezetés – az eduSZIM számos és változatos mindennapi, illetve rendkívüli helyzetet felvonultató forgatókönyvet
tartalmaz.
Vezessen, miközben kerékpárosok és motorkerékpárosok,
személygépkocsik, nehéz tehergépjárművek, autóbuszok,
megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó járművek,
gyalogosok vagy éppen állatok veszik Önt körül. Csakúgy,
mint a való életben!
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Az eduSZIM szimulátor megfelelő
megoldást nyújt a gépjárművezető-képzés különböző szakaszaiban vagy akár a gyakorló
vezetők továbbképzése során is.

Nem lehet
megunni!
A számtalan eszköznek és a
forgatókönyv-választéknak köszönhetően az eduSZIM szimulátor segítségével hosszú
órákon keresztül lehet változatosan gyakorolni.
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1. változat

Programvariációk
2. változat

3. változat
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Az oktató akár vezetés közben is
módosíthatja a forgatókönyvet,
hogy a tanuló a már ismert
helyzetben váratlan eseménnyel
szembesüljön, felkészítve őt a
vezetésben rejlő kihívásokra.
Az oktató több olyan változatból
választhat, amely módosítja a
főbb események előfordulásának
helyét vagy módját. Így a feladatok
ismételhetővé válnak, vagy csoportosan is jól gyakorolhatóak.

1. változat

3. változat

A képzés szervezése
Az eduSZIM egy nagyszerű oktatástámogató eszköz, amelynek segítségével rövid idő
alatt teljes és személyre szabott képzéseket lehet összeállítani.

Készíthet személyre szabott listát
a kedvenc forgatókönyveiből
Kímélje idejét, készítsen egyedi listákat a gyakorlatokból,
amelyek egy kattintással bármikor elérhetőek!

A forgatókönyvek téma
szerint csoportosítva
Az eduSZIM szimulátor forgatókönyvei 5 témakör szerint
vannak csoportosítva, melyeket egy-egy témakörben
egyetlen kattintásra szűr a rendszer.
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Instruktori elemzés
Az eduSZIM szimulátorban számtalan, a vezetés elemzését
elősegítő eszköz áll rendelkezésre.
A program segítségével pontos visszacsatolás adható a
tanuló számára a feladatok megoldásáról, ezzel elősegítve
és megerősítve a tanulási folyamatot. Visszajátszás során
azonosíthatóak és korrigálhatóak a vezetéstechnikai hibák.
Kimutatható, ha a követési távolság vagy a fékút túl rövid,
vagy a gépjárművezető reakcióideje túl hosszú, hol hajtott
túl gyorsan vagy túlságosan nagy tüzelőanyag-fogyasztással,
vagy tért le a követendő útpályától a vezető.

Eszközök
Felvételkészítés
Visszajátszható és elemezhető
a gépjárművezető magatartása
akár gyorsítva, akár lassítva, akár
képkockánként.

Jelzések az útvonal
mentén
Segítségükkel a rögzített vezetési folyamatban közvetlenül a
vezetési hibákhoz vagy lényeges
eseményekhez ugorhat.

Kamerák
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Segítségükkel 5 különböző nézőpontból játszható vissza a
vezetés.

Elemzés
Ismerje meg a vezető a főbb eredményeit, amelyek a szimulációból származó képeken láthatóak.
Minden feladatot követően a 3D-s környezetben grafikai szemléltetéssel elemezhető a
gépjárművezető teljesítménye, ami megkönnyíti a helyzet elemzését és a megfelelő következtetések
levonását.

Biztonságos követési
és féktávolság
Az eduSZIM szimulátoron azonnal megjeleníthető a követési távolság, a reakcióidő
alatt megtett út, a fékút és a féktávolság,
és ezek alapján bemutatható, hogy milyen
fontos az előrelátás a vezetés során.

Gépjárművek és az alkohol

A sárga gépjármű mutatja az alkoholos
befolyás alatt történő vezetés hatásait. A
szimuláció az alkoholos befolyás nélkül
vezetett jármű mozgásához képest érzékelteti
az alkohol hatására fellépő különbségeket.
Segítségével összehasonlíthatóak az eltérő
látómezők, haladási pályák, a megnövekedett
reakcióidő és az ütközési sebességek.
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Átfogó kép az
Eredmények táblázatban
Segítségével pontosan értékelhető a tanuló vezetési
teljesítménye. Áttekintheti a kiértékelő lapokon megjelenő
statisztikákat, a vezetési hibák számát, a vezetés során
kibocsátott CO2 mennyiségét, az átlagsebességet, a reakcióidőt, a féktávolságot és sok más jellemzőt. Valamennyi
vezető összes ilyen eredményét menti a rendszer, amelyek
szerkeszthetőek, illetve a későbbiekben bármikor újra
elemezhetőek.
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Összefoglalás
Fejlődési kimutatás is készíthető a tanuló vezetési statisztikái alapján.
Amikor az értékelésre kerül a sor, számba vehető a megtett út, az
átlagsebesség, a fogyasztás, a károsanyag-kibocsátás stb.

Vezetési hibák
A szimulátor összeszámolja az elkövetett hibákat! A rendszer a gyakorlat
során elkövetett hibákat típusokba sorolja, így kiderül, hányszor felejtette
el a tanuló az irányjelzést, hagyta figyelmen kívül a jelzőlámpák jelzését,
vagy mulasztotta el az elsőbbségadást, és így tovább.

Esemény
A tanulónak a legutolsó esemény vagy feladat folyamán, illetve vészhelyzetben tanúsított magatartása elemezhető. A tanulóra vonatkozó
statisztikák három kritikus pillanatra vonatkozóan is kiértékelhetőek: az
esemény megtörténtekor, a vezető reakciója idejében és az esemény
végén.
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Tanuló fejlődése
A rendszer a tanulókra vonatkozó
összes statisztikát egy adatbankban
rögzíti. Ennek segítségével ezeket
az információkat bármikor tanulmányozhatja vagy szerkesztheti,
és nyomon követheti tanulóinak
fejlődését. Függetlenül attól, hogy
csatlakozott-e az internetre vagy
sem, minden, amit az eduSZIM
szimulátorral tesz, mentésre kerül a
későbbi elemzések érdekében.

A központi adatbázis
Szimulátor

Oktató
Internet

A szimulátor interneten keresztül távolról
is elérhető, így távolról is hozzáférhet a
tanulók gyakorlati eredményeihez. Csak
kapcsolódjon a hálózatra, és az adatok
máris elérhetővé válnak.
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Bármikor tanulmányozhatja a tanulóra
vonatkozó statisztikákat, akár speciális
kereséseket is indíthat többféle lehetőség
alapján a böngészőjén keresztül.

Fedezze fel az eduSZIM szimulátorcsaládot!
SimuNomad

Barracuda

SimuSupra

. Mobil kialakítás: szétszedhető,

. GKI-s képzésre típusakkreditált:

. Megnövelt vizuális látvány

könnyen mozgatható, egyszerűen
szállítható.

2021. május 31-ig

. Választható járműtípusok:

személyautó, haszongépjármű
és kisteherautó

személyautó, haszongépjármű
és kisteherautó

. Élethű kezelőszervek

. Választható járműtípusok:
. Élethű kezelőszervek
* Akár mozgóplatformos változatban is.

(32” kijelzők)

. Választható járműtípusok:

személyautó, haszongépjármű
és kisteherautó

. Élethű kezelőszervek
* Akár mozgóplatformos változatban is.
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Az innovatív 3D-s megjelenítés és a valósághű járműszimuláció segítségével költséghatékonyan és biztonságosan
gyakorolhatóak olyan helyzetek, amelyek a való életben
nem, vagy csak nagy baleseti kockázattal reprodukálhatóak.

Az eduSZIM szimulátor rendkívül valósághű, interaktív, és
számtalan gyakorlási lehetőséget nyújt.
Az eduSZIM szimulátor a gyakorlati feladatok több mint
5000 kombinációját képes futtatni, így képzési programját
egyénileg a tanulóira szabva alakíthatja ki.
Fedezze fel a számtalan eszközt, szituációt, programvariációt, időjárási viszonyt, figyelemelterelő vagy rendkívüli
eseményt, úthálózati elemet! Élvezze a gépjármű technikai
paramétereinek és rendszereinek sokszínűségét!

E-Educatio Információtechnológia Zrt.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
e-mail: szimulator@e-educatio.hu

