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Disertační práce
Školitel: Prof. Ing. Mirko Novák CSc.
Název (práce je celá v anglickém jazyce): Driving Simulators for HMI Research
Abstrakt: This work presents a compact view on the discipline of driving simulation. It introduces
some of world-class research driving simulators and problems of their design and construction as well.
A validation of the simulator functions and validation of the experiments to be preformed on the driving
simulator are described here. Then the requirements on such a device are analyzed and different
approaches to visual, audio and motion cueing are discussed. The thesis in its second part describes
using the driving simulators for research purposes. A complex system which involves a simulator
incorporated into a set of measuring devices is described in detail, ways of data collection and analysis
are shown. The last and most comprehensive chapter illustrates the possibilities of the driving simulator
use through the mediation of the complex analyses of four experiments (which concurrently follows
main ways of our investigation); the two experiments concerning driver’s fatigue, summarization of a
set of HMI related measurements and the experiment focused on influence of an outer environment on
driving.
(česky asi něco ve smyslu:
Práce rozebírá možnosti konstrukce a použití vozidlových simulátorů v oblasti výzkumu chování řidičů
za standardních i marginálních situací. Nabízí rozbor architektury těchto zařízení, aspektů vnímání
kvality reality jednotlivých modulů, jejich standardní či nekonvenční řešení. Popisuje technickou
realizace simulátorů vyvíjených v rámci výzkumné skupiny DSRG na Dopravní fakultě ČVUT.
Rozebírá způsoby validace simulačních zařízení jak ve vztahu k požadavkům konkrétních experimentů,
tak i v rovině obecné za pomoci normovaných testů. Velkou část tvoří popis a rozbor několika
význačných sad experimentů, které byly zaměřeny na obecnou problematiku HMI, prováděné během
posledních několika let. Práce vzniká na základě několikaletých zkušeností s vývojem těchto zařízení,
návrhů a realizací desítek experimentů a jejich analýz, stejně tak i za přispění aktivní komunikace s
několika předními pracovišti v tomto oboru.)
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