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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
V předložené diplomové práci je zpracován přehled, týkající se problematiky 

počítačové simulace pozemní silniční dopravy s využitím celulárních automatů a 

multiagentových systémů. Hlavním smyslem této práce je vytvořit prostředí pro dopravní 

simulaci pomocí celulárních automatů. Takovéto prostředí bude sloužit pro pohyb 

mobilních agentů. Součástí práce je i rešerše technologie celulárních automatů, pomocí 

kterých lze modelovat silniční infrastrukturu. Jsou naznačena řešení pro tvorbu konkrétních 

prvků silniční sítě a dále jsou uvedeny modely pro silniční celulární automaty. Důležitou 

součástí práce je i rozbor možností propojení celulárních automatů s geografickými 

informačními systémy. Praktickou částí diplomové práce je ukázka v podobě jednoduché 

aplikace v programovacím jazyku JAVA, která má za úkol vizuálně představit 

mikroskopickou simulaci automobilové dopravy s technologií celulárních automatů. 

 

Klíčová slova: Celulární automat, mikrosimulace, multiagentový systém, GIS 
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ANOTATION OF THESIS 

In this diploma thesis is processed the abstract relevant to computer simulation of land 

carriage with utilizing of cellular automats and multiagents systems. Main goal of this 

thesis is to create scene for traffic simulation by the help of cellular automatons. This scene 

like this will be serving for movement of mobile agents. This work includes retrieval of 

cellular automata technology, by which is possible modeling road infrastructure. They are 

indicating possible solutions for making particular components of road network, further 

they are present models of traffic cellular automata.  Important part is analyzing more 

options of connections cellular automatons with geographical information systems. 

Practical part of this thesis includes demonstrative of simply application which is created in 

JAVA. This application has objective to visual introduce microscopy simulation of road 

transport with cellular automata technology. 

 

Keywords: Cellular automaton, microscopy simulation, Multiagent system, Traffic 

simulation 
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1 Úvod 

Snahu přenést realitu do počítačového prostředí vyvíjí nespočet softwarových firem a 

programátorů po celém světě. Tato problematika zasahuje do mnoha vědních oborů. 

V tomto důsledků vznikají organizace, zabývající se návrhem a vývojem programů právě 

pro určitou skupinu vědců či uživatelů. Na základě dat, vycházejících z reality je jejich 

úkolem sestavit model, který se co nejvíce bude podobat skutečnosti. Takto vytvořený 

model lze pomocí počítačové simulace podrobovat nejrůznějším testům a pomáhá zkoumat 

jeho chování a dynamiku. 

Simulace dopravní infrastruktury je v dnešním světě bezesporu jedním z aktuálních 

témat. Při obrovském počtu silničních komunikací je studium tohoto fenoménu na denním 

pořádku. 

Tato diplomová práce je zaměřena na pozemní silniční infrastrukturu. Silniční síť je 

v ČR poměrně hustá a neustále se rozrůstá. Stoupá počet dopravních prostředků a po 

silnicích se pohybuje stále více vozidel. S tímto problémem úzce souvisí rostoucí nároky 

při výstavbě nových úseků, či modernizování a úprava starších prvků. 

 Počítačová simulace modelů vybraných prvků dopravní infrastruktury by měla být 

nápomocná k řešení některých neočekávaných či plánovaných zásahů do dopravní sítě, 

minimalizovat dopravní zácpy, zpřehlednit a uvolnit přetížené úseky. Dále se může rozšířit 

pro dopravní navigaci, lokalizaci dopravních prostředků či využít pro sledování provozu na 

určitém úseku a následně statisticky vyhodnotit a vykreslit sledované jevy.   

Diplomová práce vznikla v rámci projektu Logika a umělá inteligence pro 

multiagentové systémy1. Projekt je vyvíjen v laboratoři inteligentních systémů na VŠB - 

TU Ostrava pod označením LABIS (LABoratory of Intelligent Systems). Hlavním 

přínosem diplomové práce je za pomocí technologie celulárních automatů vytvořit 

diskrétní dynamické prostředí pro pohyb mobilních agentů. 

                                                 
1 http://labis.vsb.cz
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2 Modelování, simulace 

Modelování a simulace se používají mnoha různými způsoby v celé řadě oblastí. Jsou to 

velmi hojně používané metody, u kterých platí, že modelovat lze jen to, co známe a umíme 

popsat. Za model lze pak považovat napodobeninu systému, popřípadě je tento termín 

použit pro analogii mezi dvěma systémy, kde pod pojmem systém si lze představit soubor 

elementárních částí, které mají mezi sebou určité vazby. 

Obecná definice pro pojem simulace prakticky neexistuje a tak si ji řada autorů 

upravuje pro svůj projekt či oblast zájmu (dopravní simulace, matematická simulace, 

vodohospodářská simulace, požární simulace…). Pro zajímavost jsou některé z nich 

uvedeny: 

Simulace je proces tvorby modelu reálného systému a provádění experimentů s 

tímto modelem za účelem dosažení lepšího pochopení chování studovaného systému či za 

účelem posouzení různých variant činnosti systému [1]. 

Simulace je technika, která nahrazuje dynamický systém modelem s cílem získat 

informace o systému pomocí experimentů s modelem [2].  

Simulace je technika sloužící k provádění a vyhodnocování experimentů 

matematickými modely, popisujícími chování dynamických systémů na počítačích [3]. 

2.1 Počítačová simulace pozemní silniční dopravy 

O počítačové simulaci silniční dopravy lze říci, že je to proces tvorby modelů pro optimální 

řízení, pozorování a změnu chování dopravní sítě, která obsahuje pasivní a aktivní prvky, 

přičemž informace o reálném stavu jsou získány z naměřených a vypozorovaných dat. 

Aktivními prvky rozumíme semafory, automobily, chodce, cyklisty. Za pasivní prvky lze 

považovat silnice a jízdní pruhy, dopravní značení, které navenek nevykazují žádné aktivní 

chování, ale svoji podstatou silně ovlivňuje dané silniční prostředí. Matematickými modely 

je potom možné těmto prvkům nastavit jejich chování. Je nutné ještě doplnit, že se jedná o 

počítačovou simulaci s možným textovým či grafickým výstupem. Vzhledem k dané 
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problematice je vhodné i rozšíření a přímá komunikace s vhodným geografickým 

informačním systémem. 

 Síla modelů silniční sítě a simulace dopravního ruchu je především 

v možnosti vizualizace chování jak aktivních prvků, tak i schopnost pasivních prvků 

pojmout či úspěšně zvládnout krajní situace. Příkladem může být dopravní nehoda, změna 

dopravního značení, výpadek řídících prvků, přestavba, uzavírka, dopravní zácpa atd. Je 

možné ještě nevybudovaný úsek dopravní infrastruktury podrobit takovýmto testům a 

zjistit jak dobře jsou jeho části navrženy, popřípadě je měnit a tvořit tak, aby co nejlépe 

plnily svůj úkol (např. nájezdové rampy na dálnici). Lze zkoumat i nebezpečné úseky, kde 

hrozí přírodní katastrofy, sesuvy půdy, ale i testování ještě nevybudovaných drahých a 

vytížených prvků. 

Obrovskou výhodou je bezesporu to, že se jedná o počítačové modely a simulaci. 

Tímto je dáno, že modelovaný úsek a probíhající simulace dopravy na něm jsou v realitě 

netknuty. Nehrozí přímé ohrožení účastníků silničního provozu. Jednotlivé simulace lze 

libovolně opakovat. Samozřejmostí je ovládání z prostředí počítačové laboratoře. Výhodou 

je i prezentace projektu o zkoumané části v podstatě kdekoliv na světě, v jakoukoliv dobu, 

v jakémkoliv jazyce. 

Co se týká počítačové simulace pozemního silničního provozu, je možné ji rozdělit 

do dvou kategorií, na tzv. makro-simulaci a mikro-simulaci. 

2.2 Makroskopické simulace 

 Makroskopické simulace (makro – simulace) jako větší míra zobecnění je pravděpodobně 

účinnější pro analýzu a vizualizaci rozsáhlých dopravních sítí. V takovém případě není dost 

dobře možné se zabývat příliš jemnými detaily.  

Jak uvádí [4] makroskopický přístup k simulaci silniční dopravy vychází z analogie 

dopravního proudu a proudění tekutiny. Pohyby jednotlivých vozidel tedy považujeme za 

stejně nahodilé, jako je Brownův pohyb molekul kapaliny. Přesnost predikcí vycházejících 

z této analogie je nutně omezená. 

 



2 MODELOVÁNÍ, SIMULACE  4 

Z této definice plyne, že řešený problém je zpracováván velmi obecně a v podstatě 

se jedná o simulaci celých dopravních toků, u kterých je možné sledovat makroskopické 

veličiny, jako například hustotu či rychlost dopravního toku. 

V práci [5] je uvedeno, že v makroskopických modelech jsou reprezentovány 

dopravní proudy jen jako přepravovaná množství a není kladen důraz na dynamiku 

jednotlivých vozidel. 

Pojem dynamika jednotlivých vozidel je pro makro-simulaci příliš detailní na to, 

aby se snažila s tímto pracovat. V případě lokálních dopravních systémů, zaměřených jen 

na určitý úsek či menší oblast (část města, dopravní uzel, křižovatka) je tento model více 

než důležitý. Hovoříme o tzv. mikroskopické simulaci. 

2.3 Mikroskopické simulace 

Mikroskopické simulace (mikro-simulace) jsou zaměřeny na podstatně jemnější detaily. 

Může nastat případ, že makro-simulaci je potřeba konkretizovat do více mikro-simulací, 

které se zaměří na jednotlivé části velké dopravní sítě a její detaily. 

Tyto typy simulací jsou již podstatně náročnější, jak na výpočetní výkon, tak na 

správné sestavení modelů. Dominantou mikro-simulace dopravního systému daného úseku 

je simulace pohybu každého vozidla, nezávisle na sobě. Nejedná se již o pohyb dopravního 

proudu, ale jednotlivých prvků v něm, automobilů. Pokud se simulace má co nejvíce 

podobat realitě, je zapotřebí vhodně navrhnout model pro pohyb vozidla. Zde vystupuje 

nový faktor, se kterým se v předchozím textu neuvažovalo a to faktor lidský.  

Každé vozidlo se v provozu chová jinak. Pokud pro tento případ pominu 

konstrukční vlastnosti automobilů (na základě kterých vytvořit vhodný model pro daný typ 

vozidla není zase až tak obtížné), odlišný způsob pohybu vozidel je způsoben různorodými 

vlastnostmi a reakcemi lidí v roli řidičů. Právě tato problematika je stěžejní pro 

mikroskopické simulace. Velice často diskutovanou a řešenou otázkou je, jak nejlépe 

simulovat chování jednotlivých řidičů. Je zapotřebí sestavit několik pravděpodobnostních 

modelů, aby se simulace realitě alespoň dostatečně přiblížila (modely pro náhodné či 

účelné zrychlování či brzdění, zastavení, změna jízdního pruhu). Mimo lidský faktor jsou 
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zohledňovány také řídící prvky zkoumané infrastruktury, jako například semafory a 

dopravní značení. 

Je zřejmé, že za pomocí mikroskopické simulace lze velmi dobře vystihnout část dopravní 

sítě, která se stala předmětem zájmu. Z reálných dat je možné detailně modelovat tvar a typ 

komunikace a řídící prvky dopravy. Ve vytvořených modelech simulovat pohyb vozidel a 

zkoumat či upravovat jednotlivé prvky a jejich části. 
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3 Celulární automat 

V padesátých letech 20. století se jeden z průkopníků výpočetní techniky John von Neuman 

společně se svým kolegou Stanislavem Ulamem zabývali myšlenkou vytvořit systém, který 

se bude svým způsobem umět replikovat a množit. Tedy bude schopen se ve své podstatě 

určitým způsobem vyvíjet. Neuman tehdy teoreticky navrhl přístroj zvaný celulární 

(buněčný) automat, který sestával ze vzájemně propojených miniaturních automatů. Ty 

samy o sobě neznamenají téměř nic a jsou schopny jen jediné jednoduché operace. Ve 

spojení, při synchronizované akci, se však automaticky začnou chovat jako živočich nebo 

komunita (záleží na tom, jak hluboko pronikneme do subsystémů), schopná vytvářet své 

kopie. Za kritickou hranici množství prvků, za níž už se měl systém chovat jako celistvý 

organismus, považoval Neuman 150 000. 

Návrh Celulární automatu (CA) je tedy datován přibližně od roku 1950. Již od 

prvního návrhu J. Von Neumanna se ukázal CA jako univerzální systém. 

Praktické využití CA je velice pestré a lze je použít například pro simulace 

prostorových dynamických systémů v různých oblastech jako jsou šíření epidemií, 

chemických reakcí, růstu krystalů, dopravy, metabolismu, ale i pro modely umělého života, 

evoluce, grafických textur a fraktálů atd. 

3.1 Game of Life  

Za zmínku stojí rok 1970, kdy John Conway navrhl populární „game of life“. 

Aplikace vzbudila zájem o CA u mnohých výzkumníků, programátorů a vědců. Tato 

simulace vycházela z předpokladu, že buňka celulárního automatu může nabývat dvou 

stavů „živá“, „mrtvá“ (tzv. binární celulární automat). Na základě řídících pravidel, která 

jednoduše zkoumají stav každé buňky a stavy sousedů, přiléhající ke zkoumané buňce se 

určí následující stav této zkoumané buňky. Pokud zkoumaná buňka je ve stavu „mrtvá“ a 

má kolem sebe tři živé sousedy (pro tento případ celkově osm sousedů), bude 

v následujícím kroku simulace ve stavu „živá“. Pokud je buňka „živá“ a v jejím sousedním 

okolí jsou živé pouze dvě, nebo tři buňky, pak zůstává „živá“. V jiných případech umírá 
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v příčině přemnožení (počet živých sousedů >3) nebo osamocení (počet živých sousedů < 

2). 

 

 
Obrázek 1 : Game of life 

Obrázek 1 ukazuje jednoduchým způsobem rozdíl ve dvou krocích, zobrazujících 

dvě generace zkoumané buňky (buňka s černou tečkou). Jedno z výše uvedených pravidel 

říká, že pokud je zkoumaná buňka mrtvá (šedá) a má tři živé sousedy, bude v následující 

generaci živá (buňka je v dalším kroku zelená). Obrázek znázorňuje změnu pouze 

zkoumané buňky. Je třeba počítat s tím, že zkoumání stavu buňky v jednom kroku simulace 

a jejich sousedů je prováděno pro všechny buňky celulárního automatu. 

Tato hra nepotřebovala žádná vstupní data a vycházela pouze z počátečního stavu. 

 V současné době se CA používají jako modely pro simulaci fyzikálních, 

biologických a genetických systémů a v neposlední řadě se jich začalo užívat i pro simulaci 

dopravních systémů, kde jsou předpokládána vstupní data, vycházející z reality. 

 V předchozím textu se objevily pojmy jako buňka, soused, pravidla, pojďme si 

nyní jednotlivé výrazy objasnit. 
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3.2 Celulární automat, buňka, soused 

Celulární automat je diskrétní dynamický systém, sestávající obecně z nekonečného počtu 

identických buněk. Prvkem automatu je buňka, nabývající diskrétních hodnot z konečné 

množiny. Konečný stav automatu je kompletně určen hodnotami proměnných každé buňky. 

Dynamicky se tedy v každém kroku mění jak stav jednotlivých buněk, tak systému jako 

celku. Jelikož jsou prostor a čas tohoto systému diskrétní, pak i stavy CA se vyvíjí 

v diskrétních časových krocích. Nová hodnota diskrétní proměnné buňky závisí na své 

předchozí hodnotě, ale i na hodnotách svých nejbližších sousedů (viz. 3.1).  

Počet sousedů je u každého automatu jiný a je třeba vycházet z faktu, pro jaký účel 

je automat navržen. Existují modely, u kterých je za sousední buňku považována taková, 

jež se dotýká stranou pozorované buňky. V takovém případě může mít daná buňka nejvýše 

čtyři sousedy (Von Neumannův model). Na obrázku 2 je zobrazeno rozmístění sousedů 

zkoumané buňky podle Von Neumannova modelu. 

 

 
Obrázek 2 :  Von Neumannův model okolí 

 

 Červená (zkoumaná) buňka uprostřed zná pouze žluté buňky, sousedy. Stav pozorované 

buňky bude v následujícím kroku simulace ovlivněn nejen svoji nynější hodnotou, ale i 

hodnotami žlutě vyznačených sousedních buněk.  

Jsou i takové modely, kde buňka může mít až osm sousedů. U toho modelu je tedy 

za sousední buňku považována taková, která se dotýká se zkoumanou buňkou hranou, ale i 

rohem (Mooreův model). Opět je na níže uvedeném obrázku představena část CA, 
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vycházející z Mooreova modelu. Je patrné, že zkoumaná buňka má osm známých sousedů. 

V podstatě každá buňka zná dokonale své úplné okolí. Pokud se jedná například o rohovou 

buňku, pak je počet sousedů roven třem.  

 

 
Obrázek 3 : Mooreův model okolí 

 

Samozřejmě, že existují i další modely, definující různé okolí buněk a je třeba ještě 

zmínit, že je se může jednat o 1D (tzv. brick wall okolí), 2D (Von Neumann, Moore okolí) 

nebo 3D (3D Von Neumann, 3D Moore okolí) celulární automaty. Trojrozměrným 

prostorem se však tato práce nezabývá. 

Na základě definovaného okolí je možné začít pracovat s jednotlivými stavy, 

kterých mohou jednotlivé buňky a automat jako celek dosáhnout. Již bylo zmíněno, že 

nový stav buňky v následujícím kroku závisí na aktuálním stavu zkoumané buňky a na 

aktuálním stavu jejího okolí. Nový stav je určen tzv. pravidlem, nebo také lokální 

přechodovou funkcí. Pravidla jsou opět uzpůsobeny pro konkrétní použití automatu a 

názorným příkladem je výše uvedené pravidlo pro živou, respektive mrtvou buňku 

celulárního „game of life“ automatu. Jak uvádí [6] lokální přechodové funkce mohou být 

pro všechny buňky automatu společné, pak se jedná o tzv. uniformní celulární automat, 

nebo pro každou buňku individuální, neboli tzv. hybridní (neuniformní) celulární automat. 

Z výše uvedeného textu lze definovat parametry obecného celulárního automatu: 

 struktura elementární buňky 

 konečná množina stavů buňky 
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 definované okolí buňky 

 lokální přechodová funkce pro celulární automat (popř. pro jednotlivé buňky) 

3.3 Celulární automat pro dopravní systémy 

Celulární automat jako model fyzikálního systému je nejen vhodný pro tvorbu modelů, 

týkající se např. biologických či genetických systémů. Automatů se využívá i pro 

modelování dopravní infrastruktury (především silniční), čímž umožňují vytvořit vhodné 

modelové prostředí pro simulaci automobilového provozu. Tyto automaty nesou označení 

TCA (Traffic cellular automata). 

Jak je popsáno v předchozím oddíle, celulární automat se skládá z obecně 

nekonečného počtu buněk, na které lze aplikovat určitá pravidla, ať již společná pro 

všechny buňky nebo pro každou zvlášť.  

Vycházíme-li z reality a uvažujeme-li konkrétní reálnou silniční síť, která je 

prostorově omezena, pak i celulární automat je prostorově omezen (konečný počet buněk). 

Na komunikacích platí určitá pravidla, kterými je povinen se účastník silničního provozu 

řídit. Pokud je plná čára, pak není dovoleno předjíždět. Jestliže se jedná o víceproudou 

silnici pak je například nejpravější pruh určen pro kamióny, popřípadě pomalá vozidla a 

pro plynulost dopravního provozu levé pruhy v jednom směru určeny pro rychlejší vozidla 

a pro předjíždění. Čili zjednodušeně řečeno je jasně dáno povolené okolí, ve kterém se 

vozidla pohybují. Třetím parametrem v předchozím oddíle je uvedeno definované okolí 

buňky. Tímto okolím každé buňky lze namodelovat prostředí, podobající se realitě, tedy 

silnici.  

Prostředí pro pohyb účastníků silničního provozu je pevně dáno. Každý je povinen 

dodržovat pravidla silničního provozu. Z reality je však známo, že tomu tak vždy není. 

Někdy je zkrátka řidič neohleduplný a překračuje rychlost, jiný rád předjíždí a porušuje 

plnou čáru atd. Pokud pomineme tyto nešvary a zaměříme se na řidiče, kteří jezdí podle 

pravidel silničního provozu a v místech proto vymezených vystupuje na povrch další 

fenomén. Odlišné lidské reakce a chování. V obci někdo pojede přesně 50 km/h, někdo, ale 

má raději klidnou jízdu a pojede 45 km/h, po chvíli zrychlí na předepsanou rychlost, ale 
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v zápětí opět ubere, někdo se drží výhradně v pravém jízdním pruhu na dálnicích a 

předjíždí, jen když musí, jiný je závodník a kličkuje z pruhu do pruhu. Při viditelném 

zpomalení předchozího vozidla, následující vůz také zpomalí, při zastavení na semaforu 

jsou další vozidla nucena také zastavit. Celulární automat má uveden jako parametr určitou 

přechodovou funkci, na základě které je schopen vyhodnotit nynější stav a určitým 

způsobem přejít do stavu následujícího, neboli na základě pevně daných pravidel a 

s přispěním pravděpodobnostní funkce je schopen řídit vnitřní tok událostí a zároveň 

věrohodně se přiblížit realitě dopravní infrastruktury. 

Výše nadefinované parametry obecného celulárního automatu lze pro TCA 

následovně upřesnit: 

 struktura elementární buňky   

 čtvercový tvar buňky 

 pevně určená velikost buňky v metrech 

 konečná množina stavů buňky   

 buňka je obsazena vozidlem 

 buňka je prázdná 

 definované okolí buňky   

 buňky následující části úseku 

  buňky předcházející části úseku 

 buňky vedlejšího pruhu 

 lokální přechodová funkce pro celulární automat (popř. pro jednotlivé buňky) 

 přechod do nového stavu (např. z „volná“ do „obsazena“) 

 setrvání v nynějším stavu  
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Další silnou vlastností je možnost vytvoření několika celulárních automatů, 

modelující jednotlivé části silniční infrastruktury a následně je vzájemně propojit. Pozemní 

silniční síť může tvořit: 

 Silnice 

 Křižovatka 

3.3.1 Silnice 

Pojmem silnice je myšleno obecně n jízdních pruhů. Tyto pruhy mohou být uspořádány jak 

v jednom jízdním směru tak i ve dvou proti sobě jdoucích směrech. 

 Pro lepší orientaci a názornost je vhodné ještě citlivější rozdělení: 

 Jeden jízdní pruh v jednom směru 

 Více jízdních pruhů v jednom směru 

Toto rozdělení je dostačující pro danou problematiku, jelikož silnice se dvěma jízdními 

pruhy v protějších směrech je složena ze dvou jízdních pruhů (jeden jízdní pruh s jedním 

směrem jízdy, druhý jízdní pruh s opačným směrem jízdy). 

 
Obrázek 4 : Úsek silnice se dvěma jízdními směry 

 

Z obrázku 4 je patrné, že silnice je složena ze dvou jízdních pruhů s protisměrným 

provozem. 
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3.3.2 Jeden jízdní pruh v jednom směru reprezentovaný jako celulární 

automat 

Jízdní pruh je rozdělen na konečný počet stejných částí (buněk). Všechny buňky mají 

konstantní velikost a celkově tvoří jeden celulární automat. Provoz je řízen na základě 

několika pravidel (přechodových funkcí), pomocí nichž jsou automobily omezovány na 

příslušný pohyb (směr, rychlost). Buňka může nabývat dvou stavů a to „obsazena“, nebo 

„volná“ (neobsahuje vozidlo, ani jeho část). Tento stav je pro buňku proměnný s každým 

krokem simulace. Buňka však může být trvale ve stavu „obsazena“ po celou dobu 

simulace, například při modelování neprůjezdné části úseku. 

 
Obrázek 5 : Celulární automat jako jeden jízdní pruh 

 

Jednotlivé buňky vyhodnocují svůj aktuální stav v každém simulačním kroku. Neplatí zde 

už tak pevně daná pravidla, jako například u modelu života genetických mikroorganismů. 

Musí se zde zahrnout práce nejen s buňkami, ale i s objekty (automobily) v nich, podle 

jejichž vlastností se určují následující stavy buněk a nové polohy automobilů. 

 
Obrázek 6 : Obecný posun vozidla po celulárním automatu 
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Mějme vozidlo s konstantní rychlostí v, které se v daný diskrétní časový okamžik T 

nachází v jedné z buněk celulárního automatu. V diskrétním časovém skoku T+1 se vozidlo 

posune přesně o n buněk ve směru své jízdy, kde n = v. Toto je ideální stav, kdy se 

automatem pohybuje právě jedno vozidlo. Tento stav je však málo pravděpodobný. 

Celulární automat, modelující rušný dopravní úsek, v němž se pohybuje podstatně více, jak 

jedno vozidlo musí být schopen řešit provoz tak, aby nedošlo k nehodám a aby byly 

vozidla schopna reagovat a přizpůsobit svoji jízdu danému stavu a prostředí. Konkrétní 

modely budou rozebrány v dalším textu. 

3.3.3 Více jízdních pruhů v jednom směru reprezentovaných jako 

celulární automat 

Hlavní silnice, dálnice, odbočovací pruhy před křižovatkou to jsou všechno dopravní 

úseky, skládající se hned z několika jízdních pruhů. Opět se budeme držet pravidla jednoho 

jízdního směru, tedy úsek víceproudé silnice v jednom směru lze modelovat celulárním 

automatem a dva automaty mohou tvořit část obousměrného silničního úseku. 

Problematika obsazenosti buněk zůstává stejná jako u jednoho jízdního pruhu, avšak 

podstatně se zde mění známé okolí pro jednotlivé buňky. Každý pruh je také rozdělen na 

konečný počet identických buněk, přičemž všechny buňky ze všech pruhů tvoří celulární 

automat. 

Jak je vidět z obrázku celulární automat, modelující víceproudou cestu tvoří 

nepravidelná síť totožných buněk. Tento konkrétní případ zobrazuje určitý úsek, kde 

v daném směru jsou tři pruhy, ke kterým přibývají další dva odbočovací pruhy.  

 

 
Obrázek 7 : Úsek s více jízdními pruhy 
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Modelová situace úseku silniční sítě s více jízdními pruhy s sebou přináší rozšířené 

prostředí pro pohyb automobilů. Není zde omezení pouze na jeden jízdní pruh v jednom 

směru, ale v případě potřeby může automobil (na základě vyhodnocení aktuální situace 

automatem) použít vedlejší pruh pro rychlejší jízdu.  

Podrobnější popis modelu pro víceproudou cestu, je uveden v dalším textu práce. 

3.3.4 Křižovatka 

Křižovatka, jak známo z reality je velice propracovaný, důležitý a citlivý prvek dopravní 

infrastruktury. Předchází ji vždy aktivní prvky v podobě semaforu nebo dopravního 

značení. Obyčejné křížení vedlejších cest je řešeno dobře známou předností zprava. Tyto 

aspekty je povinen celulární automat, modelující určitý typ křižovatky brát v úvahu a 

pomocí buněk, stavů, okolí a přechodových funkcí přenést do prostředí počítačové 

simulace. 

Křižovatka jako celulární automat je složitá část pozemní silniční infrastruktury. 

Zároveň je to prvek, který již nejde rozdělit podle směru jízdy, ale je třeba ho brát jako 

prvek, který spojuje a opětovně rozděluje logiku jízdních směrů. 

 
Obrázek 8 : Čtyřbuňkový celulární automat, modelující křižovatku 

 

Trasa automobilů se může u tohoto prvku i vícekrát protínat. Proto je u celulárních 

automatů, modelujících křižovatky o něco složitější zajistit správnou funkci.  Například na 

křižovatce, tvořenou celulárním automatem o čtyřech buňkách, dochází při odbočování 

vlevo hned ke dvěma křížením vozidel. S těmito problémy je potřeba počítat a navrhnout 
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automat tak, aby plnil spolehlivě funkci křižovatky v makroskopické simulaci komplexního 

dopravního systému. 

3.3.5  Kruhový objezd 

Jak známo z reality je stále více prostoru věnováno pro „nejbezpečnější“ křižovatky a to 

pro kruhové objezdy. I tento prvek pozemní silniční infrastruktury lze pomocí CA 

modelovat. V podstatě se jedná o uzavřený jízdní pruh. Konstrukce kruhového objezdu 

tedy vychází z předpokladu, že jízdní pruh končí tam, kde začíná. Následně lze 

k takovémuto prvku připojit pruhy pro příjezd a únik z kruhového objezdu. 

 
Obrázek 9 : Kruhový objezd 

 

Z tohoto obrázku lze vidět, že vodící část kruhového objezdu, sloužící pro jízdu je opět 

celulární automat, rozdělený do konečného počtu buněk. Jelikož se po objezdu vozidla 

pohybují pouze jedním směrem, lze uvažovat o výše zmíněném principu uzavření jízdního 

pruhu do smyčky. Na pravé straně je znázorněn jízdní pruh pro opuštění kruhového 

objezdu a jízdní pruh, sloužící pro příjezd k objezdu. Automobil, vyskytující se v poslední 

buňce připojovacího pruhu bude následně poslán do buňky dalšího celulárního automatu, 

představující kruhový objezd. 
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3.4 Modely CA pro dopravní systémy 

Následující text je zaměřen na konkrétní modely celulárních automatů pro dopravní 

systémy, tzv. TCA (Traffic Cellular Automata) modely. Jednotlivé modely vychází 

z předpokladu rozdělení silničních úseků dle kritérií uvedených v předchozím textu 

doplněné o některé zpřesňující fakty. Převážná část následujícího textu je zpracována dle 

[8]. 

3.5 Jednobuňkové modely 

Jednobuňkové modely (single-cells models) dopravních celulárních automatů vycházejí 

z filozofie, že každá buňka automatu pojme maximálně jeden automobil a délka každého 

automobilu je rovna právě jedné buňce, tzn. délkaautomobilu = 1 buňka. Parametry všech 

vozidel jsou stejné, v takovém případě lze silniční provoz považovat za homogenní. 

Jak uvádí [8] TCA modely lze následovně rozdělit (některým modelům jsou ponechány 

originální anglické názvy): 

 Deterministické modely 

 Wolframův model (CA-184) 

 Fukui – Ishibaschi TCA 

 

 Stochastické modely 

 Nagel – Schreckembergův model 

 Stochastický Fukui – Ischibaschi TCA 

 Emmerich – Rank TCA 
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 Modely se Slow – to – start pravidly 

 Takayasu – Takayasu TCA 

 Benjamin, Johnson, Hui TCA 

 Velocity - dependent randomisation (VDR - TCA) 

 Časově orientovaný TCA 

 TCA model se začleněným předvídáním 

Podrobný popis těchto modelů je uveden v [8].    

3.5.1 Stochastické modely 

Stochastické modely pracují s pravděpodobnostní funkcí a jsou tedy velice vhodné pro 

přiblížení reálného chování řidičů. Jsou schopny vyhodnotit aktuální situaci a patřičně na ni 

reagovat, popřípadě jen náhodně upravit například rychlost automobilu. 

3.5.1.1 Nagel -  Schreckenberg model 

V roce 1992 navrhli Kai Nagel a Michael Schreckenberg model celulárního automatu, 

který zahrnoval několik pravidel pro popis chování dopravního toku blížící se realitě, 

neboli STCA model (Stochastic Traffic Cellular Automaton). Model je určen pro jeden 

jízdní pruh. 

Jízdní pruh je rozdělen na buňky velikosti ∆X = 7.5 metrů, přičemž každá buňka 

nabývá stavu prázdná či obsazená právě jedním automobilem. Za sousední buňky pro 

obsazenou buňku jsou považovány takové, které jsou ve směru jízdy a jejich počet je dán 

rychlostí automobilu, vyskytující se v dané buňce. Stav automobilu i (i = 1,…, N) je 

charakterizován jeho aktuální rychlostí [9]. Ta je z konečné množiny vi = {0,1,…,vmax} a 

udává, o kolik buněk automobil postoupí kupředu. Pohyby jsou vykonávány kroky 

simulace. Při každém diskrétním kroku mění automobily své pozice o počet buněk, 

rovnající se jejich rychlosti. Celkový stav modelu je dán pozicemi jednotlivých automobilů 

společně s jejich rozdílnými stavy [9]. 
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Obrázek 10 : Schéma jednoho jízdního pruhu pro dva diskrétní časové kroky 

 

Proveďme označení podle obrázku 10. Aktuální rychlost vozidla (na obrázku není 

vyznačena) jako vi, počet volných buněk do následující obsazené buňky (do následujícího 

automobilu) gi (gap). Následující stav si+1 v čase T+1 se obdrží z aktuálního stavu si v čase 

T aplikováním následujících základních pravidel Nagel – Schreckenbergova modelu [9]: 

 

1. Zrychlení: vi → min(vi +1, vmax) 

 Jestliže aktuální rychlost je menší než definovaná maximální rychlost, pak zvyš 

aktuální rychlost o jedna 

2. Brzdění (zpomalení): vi → min(vi, gi - 1) 

 Jestliže je počet následujících volných buněk do první obsazené buňky menší 

nebo roven aktuální rychlosti daného vozidla, pak sniž rychlost vi na rychlost, 

odpovídající počtu prázdných buněk – 1 

3. Náhodnost: vi → max(vi -1,0) s pravděpodobností p 

 Jestliže je aktuální rychlost větší jak nula, pak sniž tuto rychlost o jedna 

s pravděpodobností p 

4. Posun: xi → xi +vi 

 Posuň vozidlo z aktuální pozice na pozici, zvýšenou o aktuální rychlost vozidla 

 



3 CELULÁRNÍ AUTOMAT  20 

Z výše uvedených pravidel je patrné, že kroky 1,2 a 4 jsou deterministické, krok 3 je 

náhodný, závisející na určité pravděpodobnosti. Právě tento krok vnáší do simulace 

nahodilou změnu rychlosti, způsobenou reakcemi a chováním řidičů, závisejícím například 

na špatném stavu vozovky [10]. Na druhou stranu se jedná o konstantní pravděpodobnost, 

což může způsobovat vážné nedostatky při modelování situací s velkou hustotou 

dopravního toku [9]. Automobil, který zrychlil na maximální povolenou rychlost, zpomalí 

nebo zastaví pouze tehdy, pokud je to nutné (pomalejší vedoucí vozidlo, stojící vozidlo). 

Třetí krok STCA modelu přinutí zpomalit daný automobil, aniž to situace nutně vyžaduje 

(vozidlo má před sebou dostatečné volné místo) s tím, že do pevně daného předpisu zavádí 

přirozenou náhodnou složku, simulující reakce člověka. 

Zdroj 1 : Mathew, T.: Traffic flow modeling II, QIP STC , IIT Bombay, 2005 

 
Obrázek 11 : Nagel - Schreckenbergův model 

 

Na obrázku 11 jsou znázorněny jednotlivé kroky STCA modelu. Pro upřesnění je zde vn 

aktuální rychlost vozidla v daném kroku simulace, gap je mezera (počet volných buněk) do 

následujícího vozidla a pravděpodobnost p je rovna jedné třetině. Pravidla jsou vykonána 
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v pevném pořadí. Na každý diskrétní krok simulace je aplikována tato pevná posloupnost 

pravidel na všechny buňky automatu.  

Podstatným nedostatkem zde je, že se jedná o model pro jeden jízdní pruh a 

plynulost hustého provozu v celém pruhu je v podstatě omezena nejpomalejším vozidlem 

na úseku. 

3.5.2 Modely se slow–to–start (s2s) pravidly 

Tyto modely, určené pro mikroskopické simulace dopravních toků jsou řízeny tzv. slow-to-

start pravidly. Pravidla se vyznačují tím, že stojící vozidla akcelerují s menší 

pravděpodobností než pohybující se automobily [9]. 

Typickými představiteli jsou T2 (Takayasu and Takayasu) model, BJH (Benjamin, 

Johnson, Hui) model a VDR (Velocity-Dependent Randomisation) model. Všechny tyto 

modely byly uzpůsobeny k tomu, aby se co nejvíce přiblížily realitě při modelování tzv. 

restart behaviour of stopped cars, neboli opětovného rozpohybování stojících vozidel.  

3.5.2.1 BJH model 

Model je založen na STCA, ale je rozšířen o pravidlo, které přidává malé zpoždění stojícím 

vozidlům v dopravní zácpě. Benjamin a kolektiv přivlastňují tento fakt skutečnosti, že se 

snaží napodobit chování řidičů, kteří na chvíli ztratili pozornost, nebo jejich automobil má 

slabší motor s pomalejší reakcí na rozjetí [8]. Takovýto stojící automobil je znovu uveden 

do pohybu s pravděpodobností 1 - ps. Pokud se vozidlo stále nehýbe, zkouší se znovu 

pohnout s pravděpodobností ps. 

3.5.2.2 T2 TCA 

V roce 1993 navrhli Takayasu a Takayasu deterministický TCA model, založený na CA-

184, který zahrnoval pravidlo se zpožděním v akceleraci pro stojící vozidla [11]. Myšlenka 

vycházela z předpokladu, že vozidla dokážou obecně velice rychle zpomalit z vyšší 

rychlosti na požadovanou rychlost (nebo zastavit), ale na druhou stranu jim trvá o něco déle 

dosáhnout zpět své vysoké rychlosti z klidového stavu. V konečném důsledku tento model 

zavádí pravidlo, že stojící automobil se dá znovu do pohybu pouze tehdy, zaznamená-li 

pohyb následujícího vozidla v daném jízdním směru [8]. 
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3.5.2.3 VDR-TCA model (Velocity-Dependent Randomisation TCA) 

VDR model je vlastně rozšířený STCA, který je obohacen o pravidlo, založené na 

podmíněné pravděpodobnosti. V zásadě se dá říci, že pravděpodobnost ve třetím kroku u 

Nagel-Schreckenbergových pravidel je funkcí rychlosti vozidla, tedy p  =  p(v(t)) [10]. 

Občas se uvádí pro lepší pochopení následující definice podmíněné pravděpodobnosti pro 

tento model:  

 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>

=
= 0vprop

0vprop
p(v)

0
 

 

3.6 Multibuňkové modely 

Zvláštní skupinu celulárních automatů pro silniční dopravu tvoří multibuňkové TCA 

modely (stále pro jeden jízdní pruh). Zatímco v předchozí kapitole se jednalo o TCA, ve 

kterých délka automobilu byla právě 1 buňku, u multibuňkových TCA hovoříme o délce 

automobilu nejméně jedné buňky, tedy: 

délka automobilu li ≥ 1 buňku 

 
Obrázek 12 : Část silničního úseku modelovaná pomocí multibuňkového TCA 

 

U tohoto typu modelů se tedy dá uvažovat o citlivějším rozdělení automobilů, pohybujících 

se po TCA. Jelikož se jedná o různé druhy automobilů (osobní automobil, kamión) musí se 

počítat i s rozdílnými jízdními vlastnostmi (např. maximální rychlostí). 
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Na obrázku 12 je znázorněn jeden jízdní pruh a nákladní automobil, který svojí 

délkou sahá hned do tří buněk. Spodní část obrázku slouží jako blokové schéma vozidla, u 

kterého je jeho tělo znázorněno černými obdélníky a vodící část automobilu je znázorněna 

bílým obdélníkem. 

Podle [8] existují následující modely multibuňkových TCA, kde jsou také 

pordrobně popsány: 

 Helbing – Schreckenberg TCA (HS - TCA) 

 Brake – light TCA (BL - TCA) 

 The model of Kerner, Klenov and Wolf (KKW - TCA) 

3.7 Více pruhů v jednom jízdním směru (Multi-lane TCA) 

Víceproudé silnice jsou v dopravních sítích stále častěji budovány a používány. Pojmou 

větší počet dopravních prostředků a značně zrychlují provoz. Za více jízdních pruhů lze 

považovat i připojovací pruh k hlavní silnici nebo i odbočovací pruhy před křižovatkou. 

Z reality je známo více takových možností, ale pro modelování určité situace za pomocí 

celulárního automatu to znamená sestavit další pravidla, která budou prostřednictvím TCA 

řídit provoz na daném úseku. 

Problematika je řešena pro jednobuňkové TCA (3.5). 

3.7.1 Změna jízdního pruhu 

Na rozdíl od jednoho jízdního pruhu, kde se rychlejší vůz v podstatě musel podřídit a 

přizpůsobit se na základě vedoucího vozidla a jeho rychlosti u více pruhů se počítá s tím, že 

rychlejší automobil má tu možnost změnit jízdní pruh a pomalejší automobil před ním 

pohodlně předjet. Pro pravidla celulárního automatu to znamená nové komplikace ve 

vnitřní logice modelu. 

V [12] je uvedeno následující rozdělení, týkající se změny jízdního pruhu: 

 Symetrická změna 
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 Asymetrická změna 

První zmíněná změna jízdního pruhu znamená možnost přejíždění z pomalejšího 

pruhu do rychlejšího a naopak. 

O asymetrickou změnu pruhu se jedná tehdy, když je rychlejší pruh určen pouze pro 

předjíždění a pravý pruh je uzpůsoben pro pomalejší jízdu. V zásadě se jedná o to, že 

automobil, jedoucí v rychlejším pruhu mění svoji polohu do pravého pomalejšího pruhu ne 

za účelem předjetí (podjíždění pravým pruhem je zakázáno), ale například kvůli zpomalení 

a uvolnění levého jízdního pruhu pro rychlejší vozidla. 

3.7.2 Změna jízdního pruhu ve dvou jízdních pruzích v jednom jízdním 

směru 

Uvažujme základní model Nagel-Schreckenbergových (3.5.1.1) pravidel pro jeden jízdní 

pruh. Pravidlo pro dva jízdní pruhy v jednom jízdním směru se dá rozdělit do dvou kroků: 

 změna jízdního pruhu 

 aplikace Nagel – Schreckenbergových pravidel pro jeden jízdní pruh 

Z reality jsou důvody řidičů pro změnu jízdního pruhu vcelku jasné. Může se jednat 

o předjetí pomalejšího vozidla, objetí překážky atd. Řidič tedy reaguje na určitý podnět. 

Než ovšem začne předjíždět, musí se ujistit, zda je v cílovém pruhu volno, tzn. vyhodnotit, 

zda je možné do pruhu přejet. Model TCA, vycházející z reality tedy vyhodnotí následující 

dvě kritéria: 

 Podněcující kritérium 

 Bezpečnostní kritérium 

Podněcujícím kritériem je myšlena úvaha řidiče někoho nebo něco předjet a bezpečnostní 

kritérium si lze představit jako kontrolu řidiče, zda předjíždění může uskutečnit (zda je 

v cílovém pruhu volno).  

Jak uvádí [16] konkrétní model pro dva jízdní pruhy je: 
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 Podněcující kritérium 

  gapv >

gapgap >

i

 Je – li diskrétní rychlost sledovaného vozidla větší, než počet volných buněk 

(vi) v aktuálním pruhu, pak přistup k bezpečnostnímu kritériu. 

 Bezpečností kritérium 

  
maxback

other

vgap ≥

 Je – li počet volných buněk (gapother) v cílovém pruhu, ve směru jízdy větší než 

počet volných buněk v aktuálním pruhu (gap) a zároveň, je – li počet volných 

buněk v cílovém pruhu ve směru opačném ke směru jízdy (gapback) větší, než 

maximální povolená rychlost modelu (vmax), pak změn jízdní pruh z aktuálního 

na cílový. 

3.7.3 Změna jízdního pruhu u multibuňkových TCA 

V případě multibuňkových TCA lze dopravní prostředky rozlišit podle jejich délky a tím 

pádem i rozpoznávat osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla atd. U těchto modelů 

TCA lze asymetrii (3.7.1) ještě přesněji dodefinovat a to tímto způsobem: 

 nákladní vozidla jsou povinna držet se pouze ve vyhrazených jízdních pruzích, 

např. na dvouproudé silnici je povolena jízda pouze v pravém jízdním pruhu 

[12].

 

 



4 CA A GIS  26 

4 CA a GIS 

Geografický informační systém (GIS) je funkční celek vytvořený integrací technických a 

programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního 

kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a presentaci prostorových 

dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové 

informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa [7]. 

GIS standardně pracují s dvourozměrným prostorem.  Zaměřme se nyní na metrický 

prostor, který používáme všude tam, kde potřebujeme znát absolutní polohu vyjádřenou 

souřadnicemi, tvar, velikost, apod. Velkou výhodou metrického prostoru je, že lze 

reprezentovat jako diskrétní (zpracováno dle [14]). 

 

4.1 Reprezentace CA v GIS 

 Diskrétní souřadnicové systémy se používají prakticky výhradně při práci 

s rastrovými daty. Pro diskrétní reprezentaci metrického prostoru je typické, že polohu 

bodů lze vyjádřit pomocí indexů a souřadnice se mění nespojitě, tedy skokem. Každá 

elementární jednotka prostoru je reprezentována čtvercovou ploškou jednotkové velikosti, 

pro kterou je pevně definován rozměr v reálném světě. Takovouto plošku nazveme buňka. 

Bodový prvek je reprezentován buňkou, zatímco liniový geoprvek posloupností buněk a 

plošný geoprvek skupinou buněk (zpracováno dle [14]). 

V rámci rastru je obvykle používán lokální souřadnicový systém, jehož počátek leží 

zpravidla v levém horním rohu rastru, osa i jde ve směru zleva doprava a osa j shora dolů. 

Rozměry buněk se berou jako jednotkové. Souřadnice se udávají ve formě dvojic 

sloupcových a řádkových indexů [7] a mění se nespojitě, skokem.[14]. 

Princip vytvoření modelů různých prvků silniční sítě pomocí celulárního automatu 

je uveden v (3.3) a princip diskrétního souřadnicového systému v GIS je uveden výše. 

Sestavení CA v prostředí GIS za použité rastrového modelu lze považovat za velice 
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vhodnou kombinaci, kdy elementární buňku rastru lze považovat za buňku celulárního 

automatu. 

Co se týká vektorové reprezentace v GIS, ta je poněkud pružnější než rastr. 

Základními geometrickými elementy jsou bod, linie, nebo plocha.  Jak uvádí [14] silnice je 

v GIS obvykle reprezentována jako liniový geoprvek s definovaným prostorovým 

průběhem, délkou a počtem jízdních pruhů. Dle kapitoly (3.3) provedeme rozdělení silnice. 

Každá část, vzniklá rozdělením je pak reprezentována jako jedna buňka, respektive 

souvislý řetězec buněk jako celulární automat. Velikost jedné části může být například pod 

pět metrů. Takto velké části jsou pak schopny pojmout nejvýše osobní automobil [14]. 

Jakmile automobil změní svoji polohu, celulární automat vyhodnotí svůj vnitřní stav a 

následně sdělí geografickému informačnímu systému pořadové číslo obsazeného místa 

počítané podél úseku komunikace a GIS může vykreslit polohu na mapě [14]. 

Jednotlivé liniové prvky, tvořené posloupností buněk diskrétního metrického 

prostoru, představující silnici za pomocí technologie celulárního automatu lze 

v geografickém informačním systému obohatit o atributy, uložené v geodatabázi. Tato data, 

získaná z reálného světa pomáhají zkvalitnit počítačovou simulaci a poskytují důležité, ale i 

pomocné informace o modelovaném prostředí. Například typ objektu (silnice, most, tunel), 

číslo úseku, délka úseku, počet jízdních pruhů, druh vozovky, povrch vozovky, podloží 

vozovky, ale i aktuální stavy jako jsou uzavírka, kalamitní situace, únosnost apod. 

 

4.2 Silniční doprava a GIS 

Geografické informační systémy v dnešní době zaujímají stále dominantnější postavení a 

v podstatě mnoho počítačových uživatelů, brouzdajících například po internetu ani netuší, 

že právě v danou chvíli využívá GIS. 

GIS jsou používány v rozmanitých oblastech a své místo zaujímají i GIS pro 

pozemní silniční dopravu. Celá řada firem využívá dopravních geografických informačních 

systémů k účelům například mapování silničních sítí či k plánování nových výstavbových 

úseků v dopravní infrastruktuře. Významné jsou dále automobilové navigace na 
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dodávaných mapových podkladech, sledování aktuální polohy služebních vozidel, či 

vozidel městské hromadné dopravy, zabezpečovací systémy pro snadnou identifikaci 

polohy odcizených vozidel, nebo účinné řízení a navigování pomocných jednotek při 

krizových či zvláštních situacích. S využitím globálních navigačních systémů je 

geografický informační systém schopen na mapových podkladech zobrazit aktuální polohu 

sledovaného vozidla a uživatel může sledovat pohyb například svého porouchaného 

automobilu, při přepravě kamionem. 
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5 Existující dopravní simulátory 

V této kapitole jsou velice stručně představeny některé existující projekty, s uvedeným 

odkazem na příslušný zdroj. 

5.1 JUTS 

Systém JUTS (Java Urban Traffic Simulator) je autory uváděn jako pseudoparalelní 

simulační nástroj s grafickým výstupem napsaný v Javě. Hlavním zaměřením je 

mikroskopický pohled na simulaci. Simulaci lze vizualizovat na mapě města (tzv. online 

simulace), ale systém nabízí k dispozici i offline simulaci, tedy jak uvádí zdroj simulaci bez 

průběžné vizualizace pro rychlejší zpracování. 

Projekt je zpracováván na Katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) na 

Fakultě aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity (ZČU) jako jeden z projektů 

výzkumné skupiny Distribuované systémy, softwarové inženýrství a simulace (DSS). 

Podrobnější informace, včetně seznamu řešitelského týmu, schémata projektu a 

několika ukázek práce jsou uvedeny na internetové adrese2. 

5.2 GETRAM 

Softwarové prostředí GETRAM (Generic Enviroment for Traffic Analysis and Modeling) 

sestává ze dvou částí: 

 AIMSUN 

 TEDI 

U aplikace AIMSUN je uváděno, že umožňuje mikroskopickou dynamickou 

simulaci dopravy. 

TEDI je grafický editor pro tvorbu komunikační sítě. 

                                                 
2 http://www.juts.zcu.cz/

 

http://www.kiv.zcu.cz/
http://www.fav.zcu.cz/
http://www.zcu.cz/
http://www.kiv.zcu.cz/research/groups/dss
http://www.juts.zcu.cz/
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Podrobnější informace o tomto produktu, včetně popisu jednotlivých modulů a ukázek lze 

nalézt na internetových stránkách TSS3 (Transport Simulation Systems). 

5.3 DRACULA 

DRACULA (Dynamic Route Assigment Combining User Learning and microsimulAtion) 

je projekt vyvíjeny na University of Leeds (Institue for Transport Studies). Jedná se o 

mikroskopický simulátor pozemní dopravy. Na domovských internetových stránkách4 

tohoto projektu jsou uvedeny parametry programu, včetně uživatelské příručky či 

technických detailů. Velice ocenitelná je sekce „software demo“, díky které lze stáhnout 

demoverzi simulátoru a dává uživateli tak možnost se blíže seznámit s tímto programem. 

 

 
Obrázek 13 : Ukázka z demoverze simulátoru DRACULA 

                                                 
3 http://www.aimsun.com/site/
4 http://www.its.leeds.ac.uk/software/dracula/

 

http://www.aimsun.com/site/
http://www.its.leeds.ac.uk/software/dracula/
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6 Agent, multiagentový systém 

Aktivními prvky, které využívají modelové prostředí silniční infrastruktury pro svůj životní 

cyklus a pohyb jsou modely automobilů. Pro tento případ je nejvhodnější použití 

multiagentových systémů (MAS). Každý automobil z reality je nahrazen svým vlastním 

modelem, který je přenesen do prostředí počítačové simulace. TCA tvoří pro tyto mobilní 

agenty diskrétní dynamické modelové prostředí, z kterého získávají informace nejen o 

průběhu jednotlivých prvků silniční sítě, ale i o ostatních účastnících silničního provozu. 

Zároveň plní funkci tzv. omezovače, který jim dovolí pohyb pouze ve vyhrazeném 

prostoru. Nyní bude následovat stručný úvod do problematiky MAS. 

6.1 Agent 

Agent je označován jako aktivní prvek, vytvořený člověkem k nějakému předem 

zamýšlenému účelu. Cílem agenta je změna agentního systému (prostředí, v němž agent 

působí) z aktuálního do požadovaného cílového stavu [13]. 

6.2 Charakteristika agenta 

Zpracováno dle [15]. 

1. Autonomnost -  agent je proaktivní, cílově orientovaný modul, schopný 

samostatného řešení určitých úloh bez nezbytnosti komunikace s okolím, avšak 

schopen komunikace, popřípadě koordinace činnosti či kooperace s jinými agenty 

v rámci určité komunity. 

2. Reaktivita – agent je aktivován událostmi. 

3. Schopnost sociálního chování – schopnost agentů spolupracovat s cílem dosahovat 

společně sdílených cílů, udržovat si informaci o jiných agentech a uvažovat nad 

nimi, cílevědomě se sdružovat do koalic a týmů, z nichž lze očekávat vzájemný 

prospěch. 
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4. intencionalita – schopnost mít na paměti dlouhodobé cíle, organizovat své chování 

tak, aby směřovalo k těmto cílům, formulovat vlastní plány a používat určitých typů 

vlastního usuzování. 

6.3 Architektura agenta 

Agent obvykle sestává z obalu a vlastního těla, přičemž tělo nemá informace o komunitě a 

obal je zodpovědný za plánování a realizaci sociálních interakcí. Obal tak sestává 

z komunikační vrstvy a modelu sociálního chování. 

Zdroj 2 : Matoušek, V.: Úvod do problematiky multiagentních systémů 

 
Obrázek 14 : Architektura agenta 

6.4 Typy agentů 

Agenty lze rozlišit na následující typy: 

 agent inteligentní – má schopnost plnit cíle s využitím logické dedukce 

 agent reaktivní – má schopnost reakce na podněty 

 agent deliberativní (rozvážný) – má schopnost plánovat postup svých akcí, 

provádět výpočty, ovlivňovat prostředí tak, aby získal výhodu (proaktivita) 

 agent kognitivní – má schopnost vyvozovat logické závěry ze svých pozorování 

okolního prostředí. Je schopen se učit a vytvářet bázi znalostí (ukládá tam 

informace a znalosti získané dedukcí). Musí mít deliberativní schopnosti. Pak 

může provádět vnitřní akce jako je analýza situace, překlad a získávání dalších 

znalostí. 
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 agent racionální – musí mít všechny výše uvedené schopnosti. Jeho struktura 

obsahuje plánovací jednotku i kognitivní jednotku včetně báze znalostí. Na 

základě svých poznatků je schopen se učit a pak racionálním způsobem plánovat 

součinnost pro dosažení cílů. 

 agent mobilní – je schopen autonomně (bez zásahu člověka) přesouvat svůj 

programový kód z počítače na počítač a pokračovat v jeho vykonávání. 

Podmínkou je existence prostředí pro jeho správu (vytvoření agenta, jeho 

kompilaci nebo interpretaci, přesun a ukončení jeho procesu). 

6.5 Multiagentový systém 

Multiagentový systém (MAS) je tvořen sadou agentů, které představují aktivní prvky 

modelovaného systému, dále sadou objektů, které nevyvíjejí žádné aktivity, nicméně svojí 

existencí ovlivňují chování agentů, vše existuje v určité, prostředí, které zprostředkovává 

interakce mezi agenty i objekty a svými vlastnostmi rovněž ovlivňuje chování agentů, resp. 

je jimi ovlivňováno, dále agenty a objekty vstupují do celé řady vzájemných vztahů (relací) 

a nakonec i platí, že prostředí svými charakteristickými vlastnostmi vymezuje i možné 

interakce mezi agenty navzájem, ale také mezi agenty a objekty [14]. 

Důležitou vlastností MAS je schopnost řešit úlohy decentralizovaně (navzájem 

komunikujícími autonomními agenty). V důsledku to znamená, že takovýto systém 

nepodléhá globálnímu centrálnímu řízení.  

6.6 Komunikace v MAS 

V multiagentových systémech tvoří okolí agenta i ostatní agenti, kteří jsou v tomto 

systému. Záměrem agenta tedy může být i změna vnitřního stavu jiného agenta. Existují 

dva způsoby ovlivnění: 

 nepřímé – agent mění stav okolí jiného agenta, aby tento při kontaktu s okolím 

změnil svůj postoj žádaným směrem 

 přímé – agent působí přímo a jediným možným způsobem je komunikace 
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6.6.1 Komunikační jazyky 

Každý jazyk je dán abecedou, syntaxí a sémantikou. Obvykle se opírají o teorii řečového 

aktu. 

Sdílení informace probíhá na třech úrovních:s 

 syntaktická – problém je jednoduchý, syntaxi lze snadno definovat 

 sémantická – tvorba znalostních ontologií 

 pragmatická – s kým hovořit, kde ho nalézt, jak iniciovat komunikaci 

V současné době je hlavním jazykem pro komunikaci agentů ACL (Agent 

Communication Language). 

Tento jazyk vychází z jazyka KQML (Knowledge Query Manipulation Language). 

6.6.2 KQML 

Jazyk KQML vyjadřuje jeden řečový akt, který se liší podle typu (dotaz, nabídka, otázka, 

souhlas, odmítnutí,…). Každá zpráva se skládá z identifikátoru, určujícího o jaký řečový 

akt se jedná a dále následují jednotlivé prvky zprávy – dvojice ve tvaru identifikátor 

(klíčové slovo) a obsah. Je to první pokus o formalizaci a standardizaci a je zaměřen na 

pragmatické a sémantické aspekty komunikace. 

Základní principy jsou: 

 zavedení performativů jako základních komunikačních aktů 

 zavedení facilitátorů, tj. „centrálních“ agentů poskytujících určité komunikační 

služby 

6.6.3 FIPA – ACL 

Standard FIPA - ACL byl ustanoven v roce 1997, vychází z principů KQML a snahou jeho 

autorů bylo odstranění některých nedostatků KQML. Opět se tedy používá performativů 

(někdy se ve FIPA - ACL používá termín komunikativní akt či zpráva) a jejich syntaxe je 
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téměř stejná jako v KQML. Obsah je však jiný. FIPA jich stanovila pouze uzavřenou 

množinu a nové performativy mohou vznikat jen přístupnou kombinací těch základních. 

6.7 Situovaný multiagentový systém 

Převzato z [14]. Situovaný multiagentový systém (Multi – Agent Situated System, MASS) 

umožňuje zavést popis situovaných agentů, tedy agentů citlivých na svoji polohu, své 

prostorové vztahy a vlastnosti, které definují určitá omezení v interakci agentů (např. 

možnost vzniku interakce jen do určité vzdálenosti od sebe) i schopnosti provádět určité 

akce a vstupovat do privilegovaných kooperačních vztahů. Situovanost reflektuje polohu a 

s ní související lokální prostorové vztahy mezi agenty navzájem, ale i mezi agenty a 

objekty. 

Situovaný agent je prostřednictvím situovanosti umístěn do lokálního kontextu, 

který je chopen vnímat, který má svoji prostorovou dimenzi, a ve kterém může vykonávat 

své činnosti. 

Obecné vlastnosti agentů lze tedy v MASS ještě dále rozšířit: 

 Agenty jsou lokalizované: každý agent je spojen s místem v prostoru MASS a 

chování agenta je silně ovlivněno jeho polohou v topologické struktuře tohoto 

prostředí.  

 Interakce agenta v MASS jsou prostorově závislé: chování agenta je ovlivněno 

jinými agenty, a to jednak bezprostředně jejich přítomností (resp. blízkostí) a 

jednak jimi vysílanými signály, které mohou agenty vnímat i na značné 

vzdálenosti. Oba typy interakcí jsou silně závislé na struktuře prostoru prostředí 

(tj. na topologické struktuře míst). Přítomnost agenta je vnímána pouze v jeho 

bezprostředním okolí (sousedství), zatímco jimi vysílané signály se šíří v 

závislosti na topologické struktuře prostředí.  

 Chování agenta: jak stav agenta, tak i jeho poloha a tím i prostorové vztahy 

mohou být změněny agentem samotným na základě mechanizmu vjem-

plánování-akce (angl. perception-deliberation-action). Takže každý agent tvořící 
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MASS po přijetí signálů vyslaných jinými agenty vybere akci, kterou má provést 

(v závislosti na svém stavu, poloze, prostorových vlastnostech a vztazích a na 

typu) a provede ji. Výsledkem této akce může být i změna polohy jiného objektu.  

 Heterogenita: agenty jsou charakterizované typem, který určuje jejich citlivost na 

vjemy a jejich schopnosti. MASS je heterogenním systémem agentů, v němž 

koexistují a interagují agenty s různými vlastnostmi a schopnostmi. Prostředí 

agentů může být navíc popsáno vícevrstevnou topologickou strukturou, která je 

tvořena vícenásobnými, heterogenními a vzájemně propojenými topologickými 

prostory. Výsledkem může být až vícevrstvý situovaný multiagentový systém. 

Jelikož je prostředí MASS považováno za prostorové, platí pro něj několik zákonů 

universa. Z těchto zákonů lze uvést například: 

 Každý agent je lokalizovaný (tj. má svoji polohu) na stanoveném místě.  

 Agent se může v jednom okamžiku nacházet právě na jednom místě.  

 Agenty se mohou pohybovat z místa na místo (tj. jejich pohyb reprezentujeme 

diskrétním způsobem); tyto pohyby musí sledovat určenou trasu a mohou být i 

jinak omezeny.  

 Na jednom místě může být nejvýše jeden agent. V prostoru není možné umístit 

dva objekty (například dvě auta) na jedno místo (například na jedno parkovací 

stání).  

 Území jakožto použitelný zdroj je součástí modelu; využití území (resp. 

prostoru) budeme uvažovat jednoduchého typu a exkluzivní, tj. každé místo 

prostoru smí být využito jen jediným způsobem (tj. dané místo může být pouze 

silnicí, nebo jen parkovištěm, trávníkem apod.).  

Jisté problémy může v některých situacích vyvolat pravidlo o umístění agentů na jednom 

místě. Pro určité případy lze toto pravidlo modifikovat podle potřeby. 
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6.8 Vícevrstvý situovaný multiagentový systém 

Jak uvádí [14] tento systém umožňuje explicitní popis prostorové struktury prostředí, 

v němž systém strukturovaných situovaných agentů působí a v němž dochází k interakcím 

těchto agentů. Takovýto systém je schopen rozvrstvit na několik podsystémů (vrstev), jako 

například vrstva pro inteligentní dopravní infrastrukturu, vrstva pro dopravní prostředky a 

vrstva byznys procesů. 
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7 Celulární automat, multiagentový systém 

 

Pro vytvoření modelu silniční sítě a simulace dopravního provozu v něm se jeví jako velmi 

dobré využití celulárních automatů a multiagentových systémů. Jejich hlavní přednosti byly 

uvedeny v předchozích kapitolách. 

Celulární automat představuje zjednodušené modelové prostředí reálného světa, 

neboli jde o nahrazení reálného systému (silniční infrastruktura) jeho CA modelem. 

Důležité je, aby simulační prostředí mělo pěvně dáno svá vnitřní pravidla. Další silnou 

vlastností je diskrétní dynamický prostor, který poskytují. Cílem je se co nejvíce přiblížit 

realitě a jejím fyzikálním zákonům. Celulární automaty se této podmínce velice přibližují a 

stávají se velmi vhodným nástrojem pro tvorbu modelu silniční sítě. 

V takovémto prostředí s pevně definovanými pravidly se budou pohybovat prvky 

silničního provozu (automobily, cyklisté, chodci…). U těchto členů je velice důležitý 

faktor jejich chování. Z reálného světa a životní zkušenosti vyplývá, že každý řidič (a tedy i 

automobil, který ovládá) má jiný reflex, jinak reaguje na vnější podněty, pečlivě dodržuje 

pravidla silničního provozu, rád předjíždí, nebo se naopak drží stále v pravém pruhu. Tudíž 

každý člověk, jakožto účastník silničního provozu má jiné chování.  

Multiagentový systém, sestávající z jednotlivých agent, nepodléhající hromadnému 

centrálnímu řízení je více než vhodný. Agent má své chování, je schopen reagovat na 

vnější podněty a může komunikovat s ostatními agenty. Je schopen dosáhnou předem 

určeného dosažitelného cíle na základě svých vlastních znalostí a inteligence. Celulární 

automat tedy tvoří jakýsi omezující prvek pro jednotlivé agenty (v reálném světě při 

dodržovaných pravidlech a zdravém rozumu je řidič povinen také jezdit pouze po 

vyznačených a k jízdě motorovým vozidlem určených místech). 
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7.1 Projekt Logika a umělá inteligence pro multiagentové 

systémy 

Tento projekt je vyvíjen v laboratoři inteligentních systémů na VŠB - TU Ostrava pod 

označením LABIS (LABoratory of Intelligent Systems). Cílem projektu je výzkum 

informačních technologií potřebných pro koordinaci autonomních inteligentních agentů v 

mimořádných nebo nouzových situacích. 

V rámci projektu jsou modelovány kritické situace, které typicky inklinují k 

neuspořádanému a chaotickému chování. Je zkoumáno využití informačních technologií 

jako prostředku pro kontrolu a koordinaci agentů v takto náročných situacích. Výzkum je 

zaměřený především na tři základní oblasti: 

 Řízení procesů 

 Řízení znalostí 

 Komunikace a infrastruktura 

Nejdůležitější částí výzkumu je komunikace a reprezentace znalostí ve formalizovaném 

přirozeném jazyce. Je vyvíjena platforma pro jemnou analýzu přirozeného jazyka, která 

umožňuje adekvátně reprezentovat znalosti v multiagentovém světě. Výsledkem je 

navržení inteligentních a relativně autonomních systémů s dovedností vzájemné 

komunikace ve formalizovaném přirozeném jazyce. Teoretickým základem pro komunikaci 

a reprezentaci znalostí je Transparentní intensionální logika [17]. 

Tato diplomová práce je součástí projektu LABIS. Hlavním přínosem je za pomocí 

technologie celulárních automatů vytvořit diskrétní dynamické prostředí pro pohyb 

mobilních agentů. Projekt LABIS byl prozatím orientován spíše na kontinuální prostředí 

pro životní cyklus agentů. 
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8  Realizační část 

Následující podkapitoly jsou věnovány vlastnímu řešení praktické části diplomové práce.  

8.1 Analýza a návrh 

V podkapitolách, týkajících se analýzy a návrhu mikroskopického simulátoru silničního 

provozu jsou nejdříve popsány slovní požadavky na něj, následuje popis jednotlivých tříd 

včetně příslušného diagramu. Pro lepší porozumění životního cyklu automobilu jsou 

uvedeny stavové diagramy pro tento objekt, které popisují přechod do různých stavů 

automobilu. 

8.1.1 Slovní požadavky 

Jak již bylo zmíněno, práce vznikla v rámci projektu Logika a umělá inteligence pro 

multiagentové systémy. Hlavním zaměřením praktické časti, je vytvořit diskrétní 

dynamické prostředí pro pohyb agentů. Základním stavebním prvkem je realizace 

celulárního automatu, který bude sloužit jako modelový prvek silnice pro mikroskopickou 

počítačovou simulaci dopravní sítě. Pro vytvoření automatu je zapotřebí implementovat 

jednotlivé buňky. Každá buňka bude mít po dobu svého životního cyklu dva typy atributů: 

 Neměnné 

 Proměnné 

 Neměnné atributy každé existující buňky budou její sousední buňky, které si bude jako své 

známé okolí udržovat, a které budou po dobu simulace stálé. Dále také atributy, určující 

polohu buňky v prostoru. Za proměnné atributy lze považovat například indikátor 

obsazenosti buňky a atributy, vypovídající o stavu buněk v příslušném okolí. Tyto atributy 

budou naopak s každým simulačním krokem měnit svoji hodnotu. 

Pole buněk bude tvořit celulární automat. Každý automat bude muset v jednotlivých 

krocích simulace neustále zjišťovat svůj vnitřní stav a na základě informací o sobě samém 

měnit proměnné atributy svých vnitřních buněk. Pravidla neboli přechodové funkce 
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celulárního automatu se budu snažit navrhnout tak, aby nezáleželo na tom, z kolika buněk 

se automat skládá, respektive zda se bude jednat o silnici s dvěma jízdními pruhy nebo 

obecně s n jízdními pruhy ve dvou jízdních směrech. Jako modely budou použity Nagel – 

Schreckenbergův model (3.5.1.1) a pro více jízdních pruhů bude použit model uvedený 

v kapitole 3.7.2. 

Aktivní prvky simulace automobily budou mít jednoznačné identifikační číslo a 

jako proměnný atribut rychlost. 

Je třeba počítat i s určitými přístupovými prvky, které zprostředkují například 

informace ze vstupních dat, tedy jakýsi prostředník mezi daty a aplikací. 

Součástí praktické práce bude i jednoduché grafické rozhraní, které poskytne 

vizuálně pochopit princip modelů silniční sít pomocí celulárních automatů a zobrazí aktivní 

životní cyklus v nich. 

8.1.2 Třídy 

Struktura tříd je navržena tak, aby bylo možné pokračovat v této práci či použít pouze 

potřebné části projektu. 

Třída ConcreteCell implementující rozhraní Cell slouží pro vytvoření objektu 

buňka. Její součástí jsou neměnné a proměnné atributy (8.1). Další třídou, která 

implementuje rozhraní Cell je CellularAutomaton. Objekty této třídy představují jednotlivé 

celulární automaty, které modelují silnice. V této třídě jsou stěžejní dvě metody. První 

metoda addNeighbours() slouží k přiřazení patřičných sousedů každé existující buňce. 

Všem buňkám je přiděleno osm sousedů, přičemž neexistující soused v daném směru je 

označen jako null. Druhá metoda má za úkol v každém simulačním kroku zjistit vnitřní stav 

celulárního automatu a spočítat tzv. gaps, neboli vykalkulovat prázdné mezery pro každou 

buňku zvlášť. Tato metoda má jako argument dvourozměrné pole, představující jeden 

celulární automat. Každý automat má přiřazeny pravidla, neboli přechodové funkce, 

určující překlápění automatů do nových stavů. Třída MyRules implementující IRules 

obsahuje metody, v nichž jsou definována konkrétní pravidla pro TCA, podle nichž se 

automatem pohybují objekty třídy Car. Třídy CALoader, ShapeLoader a RoadLoader 

slouží pro úvodní zpracování dat, ze kterých jsou získány potřebné informace jako délka 
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silničního úseku, počet jízdních pruhů, respektive pro vytvoření pole buněk a automobilů. 

Data jsou čerpána ze souborů typu shapefile. V třídě CALoader je vytvořena 

setCarInFirstCell, která slouží jako generátor vozidel, které přiřazuje do první buňky 

automatu. Objekty typu Car jsou vytvářeny se čtyřiceti procentní úspěšností. 

Kompozice v diagramu znamenají to, že se zánikem celku zanikají i jeho části. 

Konkrétně se zánikem celulárního automatu zanikají i jeho buňky a zároveň i automobily, 

jež jsou kompozicemi buněk. 

 Třída Simulator obstarává chod simulace a třída GUI implementuje grafické 

rozhraní. 

 



  

   

 

 
Obrázek 15 : Diagram tříd
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Třída Painter, která je také kompozicí ke třídě CellularAutomaton zajišťuje vykreslení 

automatů. Vykreslení je provedeno při startu aplikace a následně s každým simulačním 

krokem je prováděno překreslování automatů, aby byla plynule zobrazena simulace a 

pohyb automobilů. 

8.1.3 Návrhový vzor Pozorovatel 

Účelem návrhového vzoru Pozorovatel je definovat závislost řady objektů na jediném 

takovým způsobem, že změna stavu tohoto objektu vede k automatické aktualizaci všech 

závislých objektů. 

 

 
Obrázek 16 : Řešení s použitím návrhového vzoru pozorovatel 

 

Řešení je navrhnuto tak, že třída GUI je v roli pozorovatele a třída Simulator je 

konkrétní předmět pozorování. První z nich zavádí operace přidání a odebrání instancí třídy 

Pozorovatel (Observer) a operaci notify(), která v případě svého provedení odešle na 

všechny zaregistrované pozorovatele zprávu update(). Třída Pozorovatel tedy zavádí 

operaci update(), která je třídou GUI předefinována tak, aby se projevily patřičné změny. 

Jakmile tedy dojde k volání operace dalšího kroku simulace, při které se překlopí automat 

do nového stavu, je o této změně informováno i grafické rozhraní, které vykreslí nový stav 

celulárního automatu, včetně nové polohy vozidel.  
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8.1.4 Stavové diagramy pro objekt Car 

Stavové diagramy vyjadřují stavy určitého objektu. Zajímavými změnami prochází objekt 

třídy Car, který v podstatě po celou dobu simulace neustále mění svůj stav. Na základě 

implementovaných NaSch pravidel a pravidel pro změnu jízdního pruhu pro TCA jsou 

automobily donuceny měnit svůj stav. 

 

 
Obrázek 17 : Stavový diagram pro objekt Car 

Na tomto stavovém diagramu jsou znázorněny stavy, ve kterých se automobil může 

nacházet po dobu simulace. Při vytvoření se objekt nachází ve stavu klid. Ihned po tomto 

stavu přechází na zrychlení. V rozhodovacím bloku dochází rozdělení, zda automobil 

zůstane ve stavu zrychlení, či zda jej změní na zpomalení. Do tohoto stavu se dostane, 

jestliže jsou splněna kritéria pro zpomalení. Těmito kritérii jsou Nagel – Schreckenbergovi 

pravidla pro zpomalení (uvedeny v kapitole 3.5.1.1). Ze stavu zpomalení se automobil 

může dostat zpět do stavu klid nebo může v případě splnění kritérii pro zrychlení dle NaSch 

modelu zrychlit.  
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8.2 Implementace 

Pro implementaci mikroskopické simulace silniční dopravní sítě za pomocí technologie 

celulárních automatů využívám programovací jazyk JAVA SE 6. Kromě základních 

knihoven je použit „open source JAVA GIS Toolkit“ GeoTools5. Pomocí tohoto nástroje 

jsem schopen pracovat se soubory typu shapefile. Využití toho toolkitu je zároveň krokem 

do budoucna pro další práce na tomto projektu a jeho propojením s GIS. 

8.2.1 GeoTools 

Nástroj GeoTools je vyvíjen konsorciem OGC (Open Geospatial Consortium), společně 

s GeoAPI6, za účelem rozšíření programovacího jazyku JAVA o knihovny, které poskytují 

manipulaci s geodaty. Jak uvádí domovská internetovská stránka pomocí GeoTools, je 

možné v JAVě implementovat například i kompletní geografický informační systém. Tento 

nástroj je hojně využíván i při vytváření webových serverů či webových mapových serverů. 

Z internetových stránek lze stáhnout kompletní balíček GeoTools, přičemž jako stabilní, 

otestovanou verzí je uváděno GeoTools 2.4.x (nyní ve verzi 2.4.2). GeoTools už je uváděn 

i ve verzích 2.5.x, ale prozatím obsahuje 35 kritických problémů. 

Vývojový tým nástroje GeoTools dále vzkazuje firmám, organizacím či jedincům, 

že při využívání jejich díla mohou kontaktovat jejich tým a účelně se tak podílet na 

vylepšování, odlaďování a celkově zlepšování nástroje GeoTools. 

8.2.2 Data 

Data jsou získána z Ředitelství silnic a dálnic ČR7. Pro potřebu generování celulárního 

automatu z těchto dat využívám soubory typu shapefile useky.shp a pasport.shp. Po ověření 

jedinečného identifikačního čísla silnice si zjišťuji celkovou délku silnice, počet jízdních 

pruhů a počet jízdních pruhů vlevo. Velikost buňky je inicializována na hodnotu pět metrů. 

Celková délka, která je uváděná v metrech je dělena pěti. Takto obdržím konečný počet 

                                                 
5 http://geotools.codehaus.org/ 
6 http://geoapi.sourceforge.net/ 
7 http://www.rsd.cz/ 
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buněk celulárního automatu a zároveň první informaci pro vytvoření dvourozměrného pole. 

Druhým potřebným atributem je počet jízdních pruhů. Potřebné rozdělení silnice je 

uvedeno v 3.3. Na základě tohoto rozdělení si vytvořím potřebný počet automatů pro každý 

jízdní směr. Dvourozměrné pole, představující celulární automat je inicializováno na 

hodnoty počet buněk a počet jízdních pruhů.   

8.3 Simulátor 

Aplikace simulátor slouží jako ukázková implementace mikroskopické dopravní simulace 

za využití technologie celulárních automatů a jejich konkrétních TCA modelů pro řízení 

automobilové dopravy v nich. Ovládání simulátoru je v podstatě velice jednoduché. 

Grafické uživatelské prostředí nabízí tři základní tlačítka pro ovládání simulace. Uživatel 

má možnost spustit si plynule simulaci, v kterémkoliv okamžiku ji zastavit a následně 

pomocí krokovacího tlačítka si fázovat simulaci dle uvážení. 

 

 
Obrázek 18 : Dopravní simulátor 
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Na obrázku je ukázána jednoduchá aplikace dopravního simulátoru. Celulární 

automaty, modelující silnici o dvou jízdních směrech jsou obsazeny vozidly. Pro názornost 

jsou protisměrné pruhy od sebe odsazeny a jednotlivá vozidla mění svoji barvu podle své 

aktuální rychlosti. Pro stojící auto jsem zvolil červenou barvu a pro automobil, který je ve 

stavu své maximální rychlosti jsem zvolil barvu zelenou.  

8.4 Další možná řešení 

Kapitola slouží pro návrh další možné práce na této diplomové práci. Pro modelování 

kompletní silniční infrastruktury je potřeba ještě vyřešit chování a implementaci prvků 

křižovatka a například i kruhový objezd. Jednoduché znázornění jak by celulární automat 

mohl nahrazovat tyto prvky jsou uvedeny v kapitolách 3.3.4 a 3.3.5. 

Praktická část je vytvořena za pomocí nástroje GeoTools, kterého lze využít i pro 

další rozšíření této práce v oblasti GIS. 
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9 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat možnosti využití celulárních automatů pro 

modelování silniční sítě pro multiagentové systémy včetně existujících modelů CA.  

V jednotlivých kapitolách byla postupně probrána a vysvětlena teorie, týkající se 

počítačové simulace dopravního provozu. Poměrně detailně a podrobně byla rozebrána 

problematika celulárních automatů, včetně návrhů modelů pro jednotlivé prvky silniční 

infrastruktury. 

Byly rozebrány i některé modely pro vnitřní chování silničních celulárních 

automatů, kde byly zmíněny i ostatní existující modely. 

Práce se zabývala i možnostmi propojení celulárních automatů s geografickými 

informačními systémy. Rozebráno bylo i zdůvodnění a vhodnost použití technologie 

celulárních automatů a multiagentových systémů pro modelování a simulaci pozemní 

silniční infrastruktury a dopravního provozu v této hierarchii.  

Diplomová práce byla vytvořena jako součást projektu Logika a umělá inteligence 

pro multiagentové systémy. V praktické části šlo zejména o vytvoření diskrétního 

dynamického prostředí pro pohyb mobilních agentů. V realizační části byla provedena 

analýza a implementace aplikace vybranými diagramy jazyka UML. Aplikace slouží 

zároveň i jako ukázka principu celulárního automatu, jakožto stěžejního prvku pro 

mikroskopickou simulaci silničního provozu. 

Výsledky této práce jsou využity pro řešení grantu Logika a umělá inteligence pro 

multiagentové systémy. Tento výzkum je podporován programem „Informační společnost 

akademie věd České republiky“, projekt číslo 1ET101940420. 
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