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1. Вступ 
 

Документ пропонує огляд важливих оновлень PTV Vissim/PTV Viswalk до нової версії 2020, 
яка прийшла на заміну версії 11. Функціональні можливості 11 версії не ввійшли в цей 

документ, тож, радимо ознайомитись і з попереднім релізом. Версія 2020.00-xy містить 

додаткові нові функції, які також не включені в даний документ. 

Для детального вивчення нових функціональних можливостей радимо використовувати 

онлайн довідку Vissim 2020 та документ «Vissim 2020 - Manual.pdf».  
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2. Візуалізація 
 
2.1. 3D будівлі 
 

Прості 3D-форми будівель (в залежності від місця розташування) відображаються в 3D-

вигляді, якщо в параметрах 3D-графіки мережевого вікна вибрано "Показати будівлі». 
Будинки відображаються тільки в тому випадку, якщо всередині відповідного OSM є 

мережевий об'єкт Vissim. 
[Функція ще не доступна  в першій бета-версії.] 

 
 

2.2. Порядок створення 3D 
 
Типи екранів мають новий атрибут «Порядок створення 3D». Значення цього атрибута 

визначає пріоритет видимості для відрізків / з'єднуючих відрізків / зон, що знаходяться на 

одній висотній позначці (Z-координата): «Верхній2» над «Верхнім1», «Верхній1» над 

«Середнім», «Середній» над «Низьким1», « Низький1 »над« Низьким2 ». Якщо цей атрибут 

встановлений належним чином, конфлікту Z-координати відрізків, що перекриваються, 
з’єднуючих відрізків і зон в більшості випадків можна уникнути. 
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3. Обробка 
 
3.1. Визначення головного напрямку руху 
 

Атрибут статусу кількох зон конфлікту (навіть на 

декількох перетинах) тепер можна легко встановити, 
визначивши головний напрямок руху. Спеціальний 

режим мережевого редактора активується через 

значок «Визначити головний напрямок руху» на 

панелі інструментів мережевого вікна.  
Потім можна вибрати початок і кінець відрізка (послідовності) 
головного напрямку: кільце можна збільшувати і зменшувати 

за допомогою комбінації Shift + коліщатко миші. Перше 

клацання вибирає початок головного напрямку, другий - 

кінець головного напрямку. Найкоротші послідовності відрізків 

від початку до кінця і навпаки позначаються зеленим як 

головний напрямок руху. Вузли, що перетинають головний 

напрямок руху, можна виключити за допомогою комбінації Ctrl 
+ ліва кнопка миші. Додаткові тимчасові вузли можуть бути 

створені за допомогою Ctrl + ліва кнопка миші по позиціях, включаючи конфліктні зони. 
Натискання на галочку «Визначити головний напрямок руху» завершує визначення. 
 

 
 

Усі конфліктні зони всередині вузлів (виключаючи невибрані, але включаючи тимчасові 
вузли), а також всі конфліктні зони на послідовності відрізків головного напрямку руху за 

межами вузлів, отримують відповідні значення стану відповідно до рангу всередині вузлів, 
причому основний потік завжди має пріоритет. Іноді деякі конфліктні зони залишаються 
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невизначеними, оскільки алгоритм знаходить конфліктуючі пріоритети. Як правило, це 

відбувається, якщо відрізки виходять за вузол. Таке відбувається не часто, якщо всі 
повороти моделюються за допомогою сполучних відрізків, починаючись і закінчуючись в 

тій самій позиції. 
 

3.2. Проста ІТС 
 

Існують три нових типи контролерів сигналів: пішохідний перехід, залізничний переїзд і 
двофазний контролер. Все це дозволяє управляти сигнальними групами без будь-якого 

програмування (наприклад, в VAP). Кожен контролер має дві групи сигналів (які 
створюються автоматично) з типами спрацьовування «Група сигналів за замовчуванням» і 
«Група сигналів виклику». 
Групі викликаючих сигналів повинен бути призначений номер порту детектора викликів, а 

в разі залізничного переїзду також номер порту детектора контролю. 
Група сигналів за замовчуванням має постійний зелений колір, якщо немає виклику 

детектора для виклику «Група сигналів виклику», тобто від пішохідних, залізничних та груп 

сигналів другорядного напрямку. 
Після отримання сигналу з детектора «Група сигналів за замовчуванням» перемикається 

на червоний (після закінчення мінімального часу зеленого кольору), а «Група сигналів 

виклику» перемикається на зелений (після закінчення часу розвантаження перехрестя). 
Після мінімального часу зеленого (відповідно після того, як поїзд покине зону 

детектування), «Група сигналів виклику» перемикається на червоний і після часу 

розвантаження перехрестя, «Група сигналів за замовчуванням» знову стає зеленою. 
Для пішохідних переходів, всі необхідні мережеві об'єкти можуть бути створені за 

допомогою одного натискання на «Додати регульований пішохідний перехід» в 

контекстному меню пішохідного відрізка, що перетинає один або кілька відрізків, 
призначених для руху транспорту. На додаток до контролеру сигналів, груп сигналів, 
сигнальних секцій і детекторів автоматично створюються зони конфліктів для захисту 

пішоходів з низькою швидкістю руху. 
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Для залізничних переїздів і двоступеневих контролерів необхідно створювати сигнальні 
секції і детектори і призначати їх групам сигналів вручну. [В більш пізньому пакеті 
оновлення буде додана відповідна команда мережевого редактора.] 
 

3.3. Редактор паркувального простору 
 

Спеціальний режим мережевого редактора дозволяє легко створити кілька відрізків з 

одним паркувальним простором поруч з кожним відрізком разом з усіма з'єднувальними 

відрізками, маршрутами і іншими мережевими елементами, необхідними для 

перпендикулярної або діагональної парковки (з виїздом з паркувального місця заднім 

ходом). [Ця функція ще не доступна в першій бета-версії.] 
 

3.4. Маркер конфліктної відстані в правилах пріоритету 
 

Маркер конфліктної відстані в правилах пріоритету (зелений трикутник) тепер можна 

переміщати вручну в мережевому редакторі: 
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4. Моделювання транспортного руху 
 

4.1. Керовані смуги руху в мезосимуляції 
 

Починаючи з Vissim 11, керовані смуги руху працювали для транспортних засобів на 

динамічних шляхах призначення. Тепер керовані смуги руху працюють також для мезо- і 
гібридного моделювання, навіть поза дільницями, які визначені для мікромоделювання. 
Це дозволяє значно прискорити моделювання мереж з використанням керованих смуг. 
 

4.2. Манера водіння в залежності від смуги руху 
 

Тип манери водіння тепер також може бути встановлений на смузі руху, тип водіння на 

відрізку автоматично змінюється, коли на цю смугу в'їжджає транспортний засіб. 
Під час зміни смуги руху транспортний засіб приймає манеру водіння на новій смузі руху 

(або, навпаки, відрізка, якщо новій смузі не призначена своя манери водіння) для 

взаємодії з транспортними засобами на новій смузі руху. 
 

4.3. Об´єднання транспортних засобів (рух в колоні) 
 

Існує кілька нових атрибутів манери водіння для моделювання об'єднаних в групи ТЗ 

(Прим.: platooning, укр. рух в колоні - тісно розташоване безпечне слідування за декількома 

об’єднаними транспортними засобами): 
• Об'єднання ТЗ: необхідно встановити значення «true», щоб дозволити об'єднання 

транспортних засобів, які використовують однакову манеру водіння. Тільки 

автомобілі, що використовують однакову манеру водіння, можуть об'єднуватися в 

групи. Транспортні засоби, що використовують іншу манеру водіння, також можуть 

об'єднуватися в групи. 
• Максимальна відстань наближення об'єднання ТЗ: транспортний засіб (або 

об'єднана група ТЗ) може спробувати приєднатися до об'єднаної групи ТЗ (або 

транспортному засобу), тільки якщо відстань до останнього транспортного засобу 

об'єднаної групи (транспортного засобу) менше цього максимуму. 
• Максимальна кількість ТЗ в об'єднаній групі: транспортний засіб (або об'єднана 

група ТЗ) не може приєднатися до об'єднаної групи ТЗ (або транспортному засобу), 
якщо кількість транспортних засобів в об'єднаній групі перевищить максимальний 

розмір. 
• Максимальна бажана швидкість об'єднаної групи ТЗ: швидкість об'єднаної групи 

ТЗ визначається як мінімум з двох значень: максимальної бажаної швидкості 
об'єднаної групи ТЗ і персональної максимальної бажаної швидкості ТЗ, що їде 

попереду групи. 
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• Мінімальна відстань об'єднаної групи ТЗ: мінімальна відстань між двома 

транспортними засобами в об'єднаній групі ТЗ (відстань при зупинці всередині 
об'єднаної групи ТЗ). 

Ця функція призначена для моделювання ефектів об'єднаних груп ТЗ на загальний трафік, 
а не для дослідження докладних траєкторій руху об'єднаної групи транспортних засобів. 
Траєкторії руху транспортних засобів в об'єднаній групі ТЗ не є результатом індивідуальної 
поведінки, а контролюються першим транспортним засобом в ланцузі (ведучим). Для 

швидкості і прискорення всіх транспортних засобів, застосовується швидкість і 
прискорення першого в ланцузі транспортного засобу. Вони можуть відхилятися від 

фактичного руху окремих транспортних засобів під час фаз прискорення і сповільнення (зі 
збільшенням / зменшенням розміру кліренсу через мінімальний часовий проміжок). 
Транспортні засоби всередині об'єднаної групи ТЗ можуть реагувати тільки на світлофорні 
фази і правила пріоритету, але не на інші транспортні засоби, зони конфлікту, зони 

зниженої швидкості або знаки зупинки. Об'єднана група ТЗ може бути розділена, якщо 

деякі транспортні засоби не встигають проїхати стоп-лінію до завершення дозволяючого 

сигналу (або через вплив правил пріоритету проїзду нерегульованого перетину). 
Об'єднана група ТЗ також може розділятися, якщо маршрут певного транспортного засобу 

відрізняється від маршруту ведучого транспортного засобу. У цьому випадку відстань між 

транспортними засобами безперервно збільшується до досягнення нормальної дистанції 
безпеки. Після цього об'єднана група ТС фактично перестає існувати, і транспортний засіб 

з відмінним маршрутом стає самостійним об'єктом. 
Об'єднана група ТЗ може бути розділена, якщо цього вимагає нова манера водіння при 

в'їзді на новий відрізок / з'єднувальний відрізок, яка забороняє об'єднану групу ТЗ або 

допускає менше транспортних засобів, ніж присутня в групі. Це може викликати 

нереалістичний рух (дуже високе фактичне прискорення / уповільнення), подібне новим 

значенням для відстані і часового проміжку. 
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5. Моделювання пішохідного руху 
 

5.1. Вибір дверей 
 

З’явилась можливість визначення методу вибору 

дверей при виході з ліфта з декількома дверима:  
- Випадковий (раніше єдиний доступний 

метод); 
- Найближчий до локації наступного 

маршруту (новий метод). 

Якщо «Найближчі до локації наступного маршруту двері» пішоходи будуть безперечно 

виходити через двері, які знаходяться ближче до наступного місця на своєму маршруті. 

5.2. Затримка посадки 

Типи затримок тепер можуть бути пов'язані з дверима транспортних засобів, для 

моделювання затримки, викликаної переповненими поїздами, багажем, перепадами 

висоти підлоги або обробкою квитків пасажирів, що сідають в транспортні засоби 

громадського транспорту. Для цього: 

- Визначити хоча б одну функцію затримки посадки в [Базові дані] -> [Функції] -> 

[Затримка посадки]. 
- Об'єднати функції затримки посадки з класами пішоходів з типом затримки посадки 

в [Базові дані] -> [Типи затримки посадки]. 
- Призначити тип затримки посадки для дверей транспортного засобу в [Базові дані] 

[Сегменти 2D / 3D- моделі] / [Двері]. 

Функція затримки посадки містять інформацію про час затримки і відносної завантаженості 
поїзда (завантаження / місткість). Тому, якщо затримка не залежить від завантаження 

поїзда, то функція повинна бути плаваючою і відмінність полягатиме або в тому, які класи 

пов'язані з функцією в Типі затримки посадки (наприклад, якщо затримка повинна 

поширюватися тільки на пасажирів з багажем), або для яких дверей призначений тип 

затримки посадки (наприклад, якщо вхід здійснюється через передні двері і квитки можна 

придбати тільки у водія). 

5.3. Візуалізація маршрутів 

Відтепер можна показати маршрути, пов'язані прямо чи опосередковано з певною зоною.  
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Спеціалізований режим можна запустити за допомогою 

нової кнопки   в панелі інструментів.  

Курсор миші позначений особливим чином і може бути 

обрана будь-яка площина, яка містить рішення чи 

статичну або часткову локацію маршруту, при цьому 

відобразяться всі маршрути, які проходять через цю зону, 
включаючи маршрути, які починаються з цієї зони. Такі 
непрямі маршрути показані тоншими лініями.  

5.4. Візуалізація результату даних з FDS 

Viswalk тепер може відображати дані результатів з Fire Dynamics Simulator. Для цього 

потрібна наявність вхідного файлу FDS (.fds) і даних результатів PLOT3D (.q). 

Необхідна послідовність: 

1)  Включити режим «Пожежа»  

2)  Викликати контекстне меню в мережевому редакторі -> Додати «Пожежа». 

3)  Вибрати вхідний файл FDS (.fds). 

4)  При необхідності відрегулювати рівень, X, Y, ZOffset, YawAngle і TimeOffset. 

Пов'язаний список «Plot3D Quantities» показує які дані продукту згоряння були записані в 

файли .q з точки зору вихідних ідентифікаторів кількості FDS. 

 

5) У графічних параметрах Fire Event виберіть яка величина повинна відображатися, 
оптична функція, масштаб і колір. 



Нові можливості PTV Vissim 2020 12 

 

- Кількість ID: список величин, доступний для вибору, який також відображається в 

пов'язаному списку «Plot3D Quantities». 
- Оптична функція: Viswalk візуалізує дані з рівнями прозорості. Цей параметр 

визначає більш високу відповідність відображення (прозорості або непрозорості). 
- Масштаб: прозорість (або непрозорість) обчислюється з кількісних даних за 

допомогою функції: exp (Кількість / Масштаб) 
- Колір: колір, який буде використовуватися для візуалізації. Оскільки інформація про 

кількість повністю міститься в значенні прозорості, колір можна вибирати вільно. 

Нотатки: 

• візуалізація FDS- результатів працює тільки з DirectX, але не з OpenGL ([Редагувати] 
-> [Персональні налаштування] -> [GUI] -> [Графіка] -> [3D Mode, графічний драйвер) 

• Viswalk може читати файли .fds з FDS 5, а також з FDS 6. Кількісні ідентифікатори 

відрізняються за версією FDS. 
• Дані результатів FDS зчитуються тільки під час імітації і, отже, видно тільки під час 

моделювання. 
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6. Додатково 
 

6.1. Номер версії 

Нова версія Vissim не носитиме порядковий номер PTV Vissim 12, а буде називатися PTV 

Vissim 2020. Всі продукти PTV Vision (Vissim, Visum, Viswalk, Vistro), випущені в жовтні 2019 

року, матимуть цей номер версії. Для сценаріїв COM внутрішній номер версії 200 може 

використовуватися для 2020.00. 

6.2. Підтримка Python 3 

З 1 січня 2020 Python Software Foundation офіційно припинить підтримку Python 2.7. Після 

цього буде підтримуватися тільки поточна версія Python 3.7. Поки що Vissim дозволяє 

виконувати тільки скрипти, розроблені для Python 2.7. Оскільки Python версії 2.7 і 3.7 не 

сумісні, існуючі скрипти не працюватимуть в середовищі Python 3.7. 

Для того щоб відповідати поточної еволюції платформи Python, Vissim також дозволяє 

виконувати скрипти, призначені для Python 3.7. На даний момент, скрипти версії Python 

2.7 будуть підтримуватися, але ми настійно рекомендуємо оновити скрипти до Python 3.7. 

Версія Python, яка використовується для сценаріїв на основі подій, може бути обрана в 

[Персональні налаштування] -> [Робоче оточення] -> [Скрипти]. 

6.3. Мова 
 

Всі ліцензії Vissim 2020 включають всі підтримувані мови. Повнота перекладів не може бути 

гарантована для всіх мов; деякі елементи графічного інтерфейсу можуть відображатися на 

обраній резервній мові - зазвичай англійською. 
Онлайн-довідка, керівництва і т. д., як і раніше надаються в підмножині підтримуваних 

мов. 
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7. Технічні зміни 
 

7.1. Діагностика для підтримки 
 

При зверненнях до служби підтримки PTV 

зазвичай потрібна деяка довідкова 

інформація (наприклад, операційна система 

і т.д.) і файли (наприклад, файли журналу). 
Щоб полегшити процес, розроблено 

інструмент, який збирає відповідну 

інформацію і об'єднує її в пакет підтримки, 
який може бути наданий разом із запитом 

на підтримку. 
Щоб запустити цей інструмент, введіть 

«Діагностика для PTV Vissim 2020» в поле 

пошуку в меню «Пуск» Windows. Для цього 

не обов'язково запускати Vissim. 
Відображається призначений для 

користувача інтерфейс інструменту. 
Перейдіть на вкладку «Пакет підтримки». Ви 

можете вибрати відповідну інформацію в 

списку Діагностика – можна 

використовувати попередньо обрану. Кнопка «Додати файли» дозволяє додати файли які 
можуть бути корисні для аналізу проблем (наприклад, скріншоти, вхідні файли і т. д.). Після 

натискання кнопки «Створити пакет підтримки» обрана інформація буде отримана і 
збережена в зазначеному файлі. 
Інструмент діагностики надає інші корисні функції у вкладці «Дії». 
 

7.2. Припинення підтримки застарілих операційних систем MS Windows  

Продукти PTV Vision Traffic Suite підтримуються і тестуються PTV тільки в операційних 

системах Windows з активною розширеною підтримкою Microsoft. Детальна інформація 

про життєвий цикл підтримки надана Microsoft в інформаційному бюлетені по життєвому 

циклу Windows. 

14 січня 2020 року, підтримка Microsoft для операційних систем MS Windows 7, MS 

Windows Server 2008 і MS Windows Server 2008 R2 офіційно завершується. MS Windows 8 

підтримується тільки після оновлення MS Windows 8.1. Більш старі версії MS Windows 10 

послідовно знімаються з підтримки. Аналогічні правила застосовуються до відповідних 

операційних систем MS Windows Server. Відповідно до цих змін продукти Vision Traffic Suite 

більше не будуть підтримувати застарілі операційні системи. PTV припинить тестувати і 
підтримувати роботу свого програмного забезпечення на цих платформах. 
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7.3. CodeMeter Runtime 
 

Середовище CodeMeter, розгорнуте з PTV Vissim, оновлено до CodeMeter 6.80. Під час 

установки може бути запущено оновлення прошивки ключа. 
 


