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برنامه کالس آموزشی نرمافزار PTV-VISSIM
موضوع بخشهای هر جلسه

جلسات

آشنایی با محیط نرمافزار و کاربرد آن

-

رسم شبکه ساده

-

کار با پسزمینههای مختلف
جلسه اول
 42مهر 89

بیان جزییات مربوط به گزینه لینک (خیابان)
توضیح کاربرد سایر گزینههای نرمافزار
مفهوم تقاضا و نحوه اعمال در شبکه
کار با لیست
تعریف انواع خودرو در نرمافزار
کار با بازههای زمانی
تنظیمات کلی

دوره 1

رسم شبکه با جزییات بیشتر
شیبدهی به خیابان
نحوه مسیردهی به جریان
جلسه دوم
 42مهر 89

تعریف سرعت
محدودههای کاهش سرعت
رسم تقاطع
مبحث فضاهای برخورد
تابلوی ایست
خروجی گرفتن
تعریف متغیرهای دلخواه کاربر

جلسه سوم
یک آبان 89

Objects
Demand structure
Lists
Vehicle
Time intervals
User preference
Links
Gradient of link
Vehicle routes
Desired speed decision
Reduce speed area
Conflict area
Stop sign
Evaluation and Results
User attribute

زمانبندی چراغ ثابت

)Signal (Fix time

مدیریت سناریو
سبقتگیری در خط مقابل
میدان

مدلهای رفتار رانندگی
ارزیابی و تحلیل و گرفتن خروجی

دو آبان 89

Links

حملونقل همگانی

قوانین حق تقدم
جلسه چهارم

Backgrounds

Public transport

مدل کردن پارکینگ

دوره 2

عنوان ذکر شده در نرمافزار

رسم نمودارها
نمایش سهبعدی

Scenario management
Overtake on opposing lane
Roundabout
Parking lot
Priority rules
Driving behavior
Evaluation and Result
Graph
3D Animation
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 ساعت کالس 9 :تا 71 ساعت نماز و نهار 74 :تا 71 پذیرایی و نهار بر عهده شرکت است. برای حضور در دوره دوم (جلسه سوم و چهارم) ،شرکت در دوره اول الزامی است. به همراه داشتن لپتاپ الزامی است و باید نسخه آموزشی نرمافزار نصب شده باشد .برای دانلود نرمافزار ،بهاین صفحه مراجعه کرده و پس از انتخاب گزینه  ،PTV Vissim 11فیلدهای ستارهدار را تکمیل نمایید.
لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد (حجم تقریبی فایل.)1.5 Gb :
https://your.visum.ptvgroup.com/vision-traffic-suite-students-en

 آدرس محل کالس :تهران ،تهرانپارس ،بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس ،خیابان  792شرقی (شهید نقلیاصفهانی) ،پالک  ،98زنگ یک.
 هزینه کالس در هر دوره مبلغ  205550555ریال است. گواهی شرکت در دوره آموزشی نرمافزار از «شرکت آوند طرح و اندیشه» صادر میگردد. ظرفیت کالس محدود است. لطفاً برای ثبتنام در کالسهای آموزشی پس از هماهنگی با شرکت ،هزینه کالس را به شماره کارت زیرواریز فرمایید و فیش واریزی را به آدرس ایمیل  info@aavand.comیا شماره فکس  11917491داخلی
 1ارسال فرمایید.
شماره کارت9495 4172 9429 2949 :
شماره حساب:

275544741284
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