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DRIVEtron™ - Araç Simülatörleri
KaTron'un DRIVEtron™ araç simülatörleri ürün yelpazesi masaüstü, iþ istasyonu tabanlý
simülatörlerden 6 serbestlik dereceli hareketli platformlu simülatörlere kadar çeþitli özelliklerde
araç ve sürücü simülatörlerinden oluþmaktadýr.
DRIVEtron™ ürün yelpazesi içinde araba, aðýr vasýta, apron araçlarý, itfaiye aracý, ambulans
ve iþ makinalarý simülatörleri bulunmakla birlikte liste bunlarla sýnýrlý deðildir.
DRIVEtron™ araç simülatörleri, aracýn dinamiðini son derece yüksek sadakatle simüle eder.
Kullanýcýya, direksiyon, pedal, vites ve diðer kontrol sistemlerinin verdiði his ve bu sistemlerin
kullanýcý komutlarýna tepkileri gerçeðine uygun þekilde yansýtýlýr. Sensörler, uygulanan
kullanýcý komutlarýný yüksek hýzlý bir bilgisayara aktarýr ve bilgisayar tarafýndan bu komut
bilgileri doðrultusunda hesaplanan araç hareketi, grafik bilgisayarýna iletilerek görüntü
sistemine yansýtýlýr. Eþzamanlý olarak çalýþan tüm bu sistemler ve ses sistemi, gerçekçi sürüþ
hissinin verilmesini saðlar.
DRIVEtron™ araç simülatörleri aþaðýdaki amaçlar doðrultusunda kullanýlabilir:
+ Temel sürüþ becerileri ve teknikleri
+ Farklý hava ve yol koþullarýnda motor devrine dayalý yakýt tasarrufu eðitimi
+ Kavþaklarda dönüþ ve manevra eðitimi
+ Parkur oryantasyonu
+ Fren, hýzlanma, manevra eðitimi
+ Kýsýtlý görüþ mesafesi eðitimi (sis, duman)
+ Beklenmeyen durumlara karþý eðitim (kaza, hasar, yol engelleri vb)
+ Kaza öncesi önleme manevralarý eðitimi
+ Etki/Tepki, refleks ve algýlamanýn geliþtirilmesi
+ Öngörü ve tahmine yönelik analitik zekanýn iyileþtirilmesi
+ Deðiþik yol þartlarýnýn simülasyonu (kaygan, kuru, asfalt, toprak vb)
+ Deðiþik yol þartlarýnýn simülasyonu (kaygan, kuru, asfalt, toprak vb)
+ Aksam ve alt sistem arýzalarýnýn simülasyonu
+ Agresif ortamlarda sürüþ eðitimi
+ Deðiþik trafik yoðunluklarýnda sürüþ eðitimi
+ Gün ve mevsim koþullarýna göre sürüþ simülasyonlarý
Bunlara ilaveten, DRIVEtron™ araç simülatörlerinin içerdiði veritabaný yönetim yazýlýmý öðrencinin
performansýnýn kaydedilmesi ve takip edilmesi için kullanýlýr.
DRIVEtron™ araç simülatörlerinde ayrýca, opsiyona baðlý olarak, simülatör kabininin dýþýnda
konumlanmýþ eðitmen istasyonu da bulunur.
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DRIVEtron™ araç simülatörleri aþaðýdaki bileþenlerden meydana gelmektedir:

+
+
+
+
+
+
+
+

Sürücü/Simülatör Kabini Sistemi
Bilgisayar ve I/O Sistemi
Kumanda ve Kontrol Yükleme Sistemi
Görüntü Sistemi
Ses Sistemi
Ýletiþim Sistemi
Simülasyon Yazýlýmý
Eðitmen Konsolu

DRIVEtron™ araç simülatörlerinde, doðru, hýzlý ve hassas araç dinamiði simülasyonlarý
kullanýcý memnuniyeti ve gerekli eðitim kriterleri açýsýndan anahtar etkendir. Araç dinamiðine
etki eden dahili ve harici tüm etkenler fizik modelinde mevcuttur.
DRIVEtron™ araç dinamiði fizik modeli aþaðýdaki bileþenleri içermektedir:
+ Tekerlek Modeli
+ Süspansiyon Modeli
+ Fren Modeli
+ Motor ve Transmisyon Modeli
+ Direksiyon ve Tork Modeli
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