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Anotace

CIENCIALA, Jiří.  Evakuace s podporou nástrojů umělého života.  Ostrava,  2014. 

Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany 

obyvatelstva. Vedoucí práce doc. Ing. Pavel Šenovský Ph.D.

Diplomová práce se zabývá analýzou možností prostředků umělého života pro účely 

simulace plošné evakuace území. Práce v úvodu charakterizuje jednotlivé typy evakuace a 

představuje některá řešení optimalizace evakuačního procesu užívaná v zahraničí.  Další 

části  jsou  věnovány  problematice  modelování,  přičemž  jsou  představeny  i  konkrétní 

metody  umělého  života.  Na  tuto  problematiku  navazuje  popis  programovacího  jazyka 

Logo a  dále  z  něj  odvozeného simulačního prostředí  NetLogo,  které  bylo  použito  pro 

implementaci  vlastního  modelu  následování  vozidel.  V  praktické  části  je  podrobně 

specifikován vytvořený model, včetně jeho verifikace a validace. 

Klíčová  slova: evakuace,  modelování,  multiagentní  systémy,  NetLogo,  následování 

vozidel, doprava

Summary

CIENCIALA,  Jiri.  Evacuation  with  Support  of  Tools  Based  on  Artificial  Life. 

Ostrava, 2014. Diploma thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Civil Protection. Supervisor doc. Ing. Pavel Senovsky Ph.D.

This  diploma  thesis  deals  with  the  analysis  of  tools  based  on  artificial  life  for 

simulation of  evacuation. In the introduction are characterized known types of evacuation 

and presented certain solutions for traffic-flow optimization used in foreign countries. Next 

parts  are  devoted  to  modelling  process,  also  particular  methods  of  artificial  life  are 

described. This part is followed by description of programing language Logo and NetLogo 

simulation environment, which was used for the implementation of own vehicle-following 

model.  In  the practical  part  is  created model  described in  detail  and also verified and 

validated.

Keywords:  evacuation,  modelling,  multi-agent  systems,  NetLogo,  vehicle-following, 

traffic
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Úvod

Současná společnost se vyznačuje vysokou mírou závislosti na využití informačních 

technologií.  Ještě  před  několika  desetiletími  tvořila  výpočetní  technika  spíše  okrajový 

segment společnosti, v dnešní době lze říci, že se uplatňuje snad v každém ohledu běžného 

života.  S  výpočetními  možnostmi,  kterými  v  současné  době  společnost  disponuje,  se 

využití  výpočetní  techniky  otevírají  mnohé,  dřív  i  těžce  představitelné  možnosti. 

Představme si možnosti, které nám mohou pomoci při zkoumání složitého systému, nová 

východiska,  která  nám jej  pomohou nejen  popsat,  ale  i  pochopit,  díky čemuž budeme 

schopni na problém nahlédnout s úplně jinými schopnostmi, díky kterým může být řešení 

přínosnější a kvalitnější.

Jednou z těchto poměrně nových příležitostí je využití umělého života při simulování 

složitých sociálních,  ale i  fyzikálních,  biologických či  jiných jevů – a v tomto případě 

i procesu, který bývá nasazován při mimořádných událostech – procesu evakuace. Jak nám 

ale může umělý život při zkoumání či plánování evakuace pomoci?

Z  množství  zahraničních  studií  zabývajících  se  využitím  umělého  života 

a modelováním evakuace obecně je zřejmé, že se jedná o aktuální téma. Téma, jehož řešení 

přichází v úvahu až v současné době, právě v souvislosti s rozvojem možností výpočetní 

techniky.

Téma modelování evakuace je možno zkoumat z více pohledů. V prvé řadě se jedná 

o rozsah zkoumání – zda budeme sledovat evakuaci na úrovni jednotlivých osob (mikro 

úroveň) nebo na úrovni větších celků (meso, popř. makro úroveň). Dále je nutno uvažovat, 

pomocí jakého nástroje model umělého života vyjádřit.  Existují nástroje specializované, 

komerční, ale také nástroje dostatečně obecné a vhodné k simulaci většiny dynamických 

jevů, přičemž tyto nástroje mohou být navíc i volně dostupné. 

Specifikum modelování evakuace je poměrně složité a vyžaduje vytvoření několika 

dílčích samostatných modelů. Mohou jimi být např. model pohybu evakuačního vozidla, 

model silniční sítě, pravidla pro pohyb vozidel, pravidla, kterými se silniční provoz řídí pro 

dosažení vyšší efektivity apod. Toto všechno jsou komponenty, které je nutné uvažovat při 

představě evakuačního modelu.

1



V případě, že bude model navrhnut dostatečně robustně, je pravděpodobné, že bude 

podávat  kvalitní  výsledky,  které  bude možné využít  při  plánovacím procesu a  zároveň 

model může umožnit jeho další vývoj pro budoucí využití a implementace nových prvků.

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi umělého života při simulování plošné 

evakuace.  V  rámci  rešerše  jsou  rozebrány  některé  zajímavé  přístupy  k  definování 

evakuačních modelů na základě kterých jsou určité aspekty implementovány za pomoci 

simulačního prostředí NetLogo. Cílem práce je v prvé řadě poskytnout přehled vybraných 

existujících modelů a dále se pokusit vytvořit mikrosimulační prototyp – implementovat 

určité  zajímavé prvky modelů  zkoumaných v rešerši  do  architektury modelů  NetLoga, 

které  v  budoucnu,  v  případě  zájmu,  mohou  posloužit  jako  základ  komplexního 

evakuačního modelu.
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 1 Rešerše

Jako  výchozí  literatura  pro  vypracování  této  diplomové  práce  byly  využity 

především následující zdroje:

PELÁNEK,  Radek.  Modelování  a  simulace  komplexních  systémů:  jak  lépe  

porozumět  světu.  Vyd.  1.  Brno:  Masarykova  univerzita,  2011,  233  s.  ISBN 

978-80-210-5318-2. 

Tato publikace se zabývá obecnými aspekty modelování a simulacemi komplexních 

systémů,  popisuje  modelování,  jeho  přístupy,  uvádí  vodítka,  jak  vhodně  navrhnout 

relevantní model, zabývá se návrhy modelů pomocí celulárních automatů a multiagentních 

systémů. 

WILENSKY,  Uri.  Netlogo  5.0.5  User  Manual [online].  2013  [cit.  2014-03-23]. 

Dostupné z: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/NetLogo%20User%20Manual.pdf 

Tato  publikace  je  oficiální  příručkou k  prostředí  NetLogo a  představuje  základní 

a komplexní  manuál  pro  práci  s  tímto  vývojovým  prostředím.  Obsahuje  jak  obecné 

informace o prostředí,  tak i  popis funkce jednotlivých elementů jakož i  příklady jejich 

funkce.  Publikace  je  zakončena  obsáhlým  slovníkem  primitiv  s  vysvětlením  mnoha 

příkazů a parametrů použitelných v tomto prostředí.

CHEN, X., ZHAN, F. B. Agent-based modelling and simulation of urban evacuation: 

relative effectiveness of simultaneous and staged evacuation strategies. The Journal of the  

Operational  Research  Society.  2008,  roč.  59,  č.  1,  s.  25–33.  doi: 

10.1057/palgrave.jors.2602321. ISSN 01605682.

Tato studie se zabývá návrhem agentního evakuačního modelu a posouzením jeho 

funkce.  Autoři  uvádějí  specifika  použití  agentního  modelu,  definují  v  obecné  rovině 

jednotlivé prvky modelu a představují řešení jejich aplikace. Zaměřují se rovněž na návrh 

dopravní sítě a své závěry konfrontují s výsledky dosaženými na síti skutečné.
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 2 Evakuace

Evakuace je mimořádné opatření, jehož realizace nastává obvykle v případech, kdy 

je ohroženo zdraví osob, zvířat či věcné prostředky a tato aktiva je nutno v daném pořadí 

přemístit  směrem  od  hrozícího  nebezpečí  [1].  K  těmto  účelům  se  využívá  procesu 

evakuace.  Aby  byla  zajištěna  funkčnost  tohoto  procesu,  musí  být  být  systematicky 

plánován na základě stanovené dokumentace. 

Nad rámec této dokumentace a rovněž jako podporu samotného plánování procesu 

evakuace  je  vhodné využít  některou  ze  simulačních  metod,  prostřednictvím kterých  je 

možné  tento  proces  nejenom  simulovat,  ale  na  základě  studia  výstupů  této  simulace 

i značně  zkvalitnit,  což  potvrzují  i  zahraniční  výzkumy,  představené  v  této  diplomové 

práci.

 2.1 Typy evakuace

Proces  evakuace  můžeme  obecně  chápat  z  několika  hledisek.  Prvním hlediskem 

může být např. rozsah, kdy evakuaci dělíme na [1]:

• objektovou – kdy se aktiva evakuují z explicitně určené budovy, popř. seskupení 

budov či správních celků apod.

• plošnou  –  kdy  je  nutné  evakuovat  aktiva  z  určené  části,  či  většího  územního 

prostoru.

Zvláštními  typy  plošné  evakuace  jsou  evakuace  všeobecná  a  částečná.  Plošná 

evakuace zahrnuje aktiva bez výjimky, zatímco částečná přesně specifikuje podmínky, za 

kterých bude evakuace uskutečněna – jinými slovy – na která aktiva se bude vztahovat [1].

V současné  době  existuje  mnoho  výzkumných  aktivit,  které  se  zabývají  studiem 

a návrhem  objektově  zaměřených  evakuačních  modelů,  přičemž  některé  z  nich  jsou 

i veřejně  dostupné  včetně  zdrojového  kódu  v  oficiálních  prezentacích  jednotlivých 

projektů. Méně zmapovanou oblastí je v současné době evakuace plošná a z tohoto důvodu 

byla tato specifická varianta vybrána ke studiu v rámci zpracování této diplomové práce.
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Dalším důležitým hlediskem je způsob realizace. Takto dělíme evakuaci na [1]:

• samovolnou  –  v  tomto  případě  proces  evakuace  není  řízen  a  obyvatelstvo  se 

evakuuje na základě vlastního rozhodnutí, což sebou nese jistá negativa

• samo-evakuace – u tohoto typu je proces evakuace řízen,  nicméně obyvatelstvo 

k přemístění využívá vlastních dopravních kapacit

• evakuace  se  zajištěním  dopravy  –  zde  je  proces  řízen  obdobně  jako 

v předcházejícím  případě,  nicméně  k  přemístění  může  obyvatelstvo  využít  jak 

vlastních  přepravních  kapacit,  tak  i  kapacit,  jež  jsou  nasmlouvány  subjektem 

evakuaci zajišťujícím

Implementovat  tyto možnosti  lze  rovněž i  v modelu a  záleží  jen na zadání,  jaký 

způsob realizace evakuace je preferován. 

Z hlediska doby trvání je dále možno evakuaci vnímat jako [1]:

• krátkodobou  –  kdy  k  opuštění  vymezených  prostor  dochází  jen  na  nezbytně 

dlouhou dobu

• dlouhodobou  –  kdy k  opuštění  dochází  na  dobu  delší  a  je  nutno  nasadit  další 

opatření, jako např. nouzové ubytování apod.

 2.2 Využití modelu v procesu evakuace

Modelování je novým procesem, který zažívá dynamický rozvoj teprve v několika 

posledních desetiletích, což samozřejmě úzce souvisí s rozvojem moderních informačních 

technologií,  respektive kapacit výpočetní techniky. Modelování si neklade za cíl  přesně 

popsat  chování  určitého  složitého  jevu  (např.  pohyb  vozidel  při  samovolné  evakuaci) 

včetně jeho veškerých aspektů,  nýbrž se snaží řešený problém formalizovat do podoby 

záměrně  velice  jednoduchých  pravidel,  která  popisují  pouze  nejdůležitější  prvky 

modelovaného systému [2].

Evakuace je procesem, který slouží k ochraně zdraví osob, zvířat či hodnoty majetku 

a jehož provedení je určitým způsobem metodicky ukotveno, např. v rámci evakuačních 

plánů. Tento proces s sebou ovšem může nést i mnohá úskalí; jelikož se jedná například 

o zajištění zdraví osob, je logicky naprosto elementární,  aby byl tento proces proveden 
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vždy v maximální možné kvalitě. K tomuto účelu je nutné proces evakuace systematicky 

plánovat a plány vyhodnocovat.

V současné době se pro kontrolu funkčnosti připravených objektových evakuačních 

plánů široce využívá možností cvičení, na kterých se testuje, zda-li jsou plány zpracovány 

tak, aby došlo ke splnění předpokládaných cílů během evakuace. Naneštěstí, ke kontrole 

plošných evakuačních plánů tato možnost není využitelná.

Jednou z možností,  jak tuto kontrolu provést, a to jak v případě objektových, tak 

i plošných evakuací, je využít modelování, přičemž tento proces s sebou nese hned několik 

výhod.  Mezi  ně  může patřit  například  možnost  simulace  pomocí  iterací,  nižší  finanční 

náročnost, úspora času, jasně měřitelné výsledky, rychlejší uplatnění nápravných opatření 

a další.  V současné době existuje  mnoho modelů zabývajících se objektovou evakuací, 

především  s  důrazem  na  objekty  s  vysokým  počtem  osob  (stadiony,  koncertní  síně 

a výškové  budovy),  nicméně  modelování  plošné  evakuace  je  momentálně  teprve 

v zárodku.  Navíc,  existuje  několik  studií,  které  se  zabývají  spíše  obecným  aspektem 

evakuace osob – např. chováním jednotlivce v davu. Z těchto důvodů se tato diplomová 

práce  bude  zabývat  plošnou  evakuací  a  v  rámci  rešerše  uvede  modely,  kterým  bude 

detailněji  věnována  pozornost  dále  v  této  práci  a  poznatky  z  nich  vycházející  budou 

využity k návrhu modelu vlastního.

Obecně lze říci,  že dobře vytvořený evakuační plán je určitou nutnou podmínkou 

k úspěšnému provedení  evakuace,  navíc v posledních třech desetiletích lze zaznamenat 

výrazný pokrok související s rozvojem výzkumů zabývajících se dílčími procesy evakuace. 

Samotná  simulace  tohoto  procesu  není  novinkou,  jelikož  existuje  prakticky celá  škála 

různých nástrojů, které se zaměřují na simulaci silniční dopravy, např. NETVAC (první 

nástroj, vyvinut v roce 1981, jednalo se o makroskopický model simulující různé vzory 

řízení  dopravy v  případech  evakuace,  používán  pro  simulaci  evakuace  vlivem havárií 

jaderných  zařízení  [3] ),  MASSVAC  (1994,  nástroj  sloužící  k  modelování  dynamiky 

pohybu vozidel na dálničních dopravních sítích), OREMS (1993, model určený k simulaci 

toku silničního provozu při evakuaci), popř. CEMPS (2000, prostorový systém podpory 

rozhodování,  založen  na  GIS)  [4] nebo  PARAMICS  (1990,  mikrosimulační  dopravní 

systém) [5].
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K tomu, abychom mohli simulaci provést, a to i na kvalitní úrovni, nemusí být žádný 

z takto robustních systémů uvedených v předcházejícím odstavci nutný. Naopak, můžeme 

využít svobodné řešení, které kromě našeho úsilí nebude vyžadovat žádné další počáteční 

investice.  A takové  díky  svým  vlastnostem  nabízí  aspekty,  které  dříve  jmenovaným 

systémům chybí.  Můžeme využít  volně dostupné modelační prostředí fungující  na bázi 

agentů,  které  je  navíc  uživatelsky přívětivé  a  nenáročné.  Agentní  modelování  dovoluje 

uvažovat v případě návrhu navíc i inteligentní, individuálně interagující složku [5] , kterou 

nejsou schopny dříve jmenované systémy obsáhnout. Právě procesy, které fungují s určitou 

mírou náhody, dokáží tyto agentní modely poměrně věrně simulovat [2]. 

V rámci tvorby prototypu evakuačního modelu zaměřeného na plošnou evakuaci se 

bude práce zabývat výhradně tímto typem evakuace. K implementaci modelu bude využito 

svobodné  řešení  ve  formě  vývojového  multiagentního  prostředí  NetLogo,  které  bude 

představeno v jedné z dalších kapitol. Aby bylo možno plošnou evakuaci modelovat, je 

nutné si uvědomit, že probíhá především prostřednictvím stávající silniční sítě. Vzhledem 

k faktu, že stávající silniční síť je obvykle koncipována pro běžný provoz, je vhodné zavést 

určitá opatření pro zvýšení efektivity silničního provozu právě v případech mimořádných 

událostí, jakými jsou plošné evakuace. Vybraná opatření budou představena v následující 

kapitole.
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 3 Metody optimalizace funkce silniční sítě

Modelem můžeme vyjádřit nejenom samotný pohyb evakuačních vozidel po silniční 

síti,  ale  také,  což  je  již  mnohem  zajímavější,  na  modelu  můžeme  simulovat  některá 

opatření, která se v praxi využívají pro zvýšení efektivity silničního provozu.

V současné době je patrný nárůst počtu motorových vozidel [6], ovšem je evidentní, 

že  silniční  síť,  byť  se  rozrůstá  a  rozšiřuje  svou  kapacitu,  nemůže  tento  nárůst  zcela 

pojmout. Případná plošná evakuace, probíhající za využití této stávající poddimenzované 

dopravní  sítě,  může  být  velice  komplikovanou.  Aby  bylo  možno  proces  evakuace, 

respektive pohyb evakuačních prostředků v silniční síti zefektivnit,  byla vyvinuta různá 

opatření, mající za cíl pohyb vozidel určitým způsobem organizovat, aby bylo zajištěno 

optimální využití kapacity sítě.

Inspiraci možných opatření lze čerpat například v hustě obydlených zemích Severní 

Ameriky. Mezi techniky, využívané ke zvýšení efektivity silničního provozu lze zařadit 

například  změnu  konfigurace  směru  jízdních  pruhů  či  eliminaci  křížení  jednotlivých 

jízdních pruhů [4]. 

 3.1 Metoda změny konfigurace směru jízdních pruhů

Nasazení této strategie řízení silničního provozu je již v zásadě starší záležitostí – 

např. v USA je uplatňována již po několik desetiletí, a to jak v případě provozu běžného 

v době dopravních špiček, tak i v případě některých mimořádných událostí, jakými jsou 

hurikány,  kdy  vyvstává  potřeba  zvýšení  kapacity  současné  silniční  sítě  [4].  Zvýšení 

kapacity je v případě evakuace dosaženo změnou směru provozu vybraných jízdních pruhů 

původně mířících směrem do evakuační zóny, tak aby směr jejich provozu byl opačný, tj. 

směřoval mimo evakuační zónu. Toto opatření jednak snižuje možnost vzniku případných 

přetížení, zvyšuje přepravní kapacitu, tudíž velmi efektivním způsobem využívá původně 

nevyužité  jízdní  pruhy  [7].  Tato  technika  je  proto  využitelná  především  v  případě 

dálničních a rychlostních sítí, kdy jsou vytvořeny dva a více jízdní pruhy v jednom směru. 
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 3.2 Metoda eliminace křížení jízdních pruhů

Strategie  eliminace  křížení  se  zaměřuje na  ty úseky komunikací,  kde  dochází  ke 

křížení  jednotlivých  směrů  jízdy  a  kde  dochází  ke  vzniku  časových  prodlev  vlivem 

zařízení, sloužících k řízení provozu, ať již ve formě dopravních značek („STOP“ a „Dej 

přednost v jízdě“) nebo světelných semaforů. Tato metoda cílí na minimalizaci časových 

prodlev vytvořením takových opatření, při kterých na jedné straně není narušena plynulost 

provozu a zároveň vozidla přijíždějící z jiných směrů nemusí na křižovatkách zastavovat. 

Tohoto je docíleno zvláštní konfigurací jízdních pruhů, kdy je křížící se provoz vedlejší 

silnice vždy usměrněn do příslušného pruhu na hlavní silnici [4].

Tyto metody je možné aplikovat v rámci existujícího dopravního modelu a simulovat 

takto  jejich  účinek.  Aby bylo  možno toto  zkoumání  provést,  je  nutné  nejprve  vytvořit 

základní  model  pohybu  vozidel,  na  který  se  budou  další  řešení  aplikovat  ve  formě 

jednotlivých dílčích modelů. Proto je nutné představit, jak tvorba modelů probíhá a které 

prvky jsou podmínkou vytvoření užitečného modelu.
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 4 Metody modelování

Cílem modelování je návrh smysluplného modelu tak, aby plnil zamýšlený účel – 

tzn.  aby  především  vykazoval  správné  chování  a  poskytoval  relevantní  informace. 

K zajištění splnění tohoto cíle je nutné sledovat určitou metodiku tvorby modelu, která by 

měla naplnění tohoto cíle zajistit.

 4.1 Modelování obecně

Definice  může  být  prostá  –  model  lze  charakterizovat  jako  určité  zjednodušení 

reality. Tento popis je poměrně obecný a je to i jeho záměrem, neboť model nemusí být jen 

fyzický, hmatatelný, jako např. balzový model letadla, ale i plně abstraktní, např. na úrovni 

matematických vzorců  charakterizovaný model  chování  hejna  ptáků či  rozvoje požáru. 

Důležitý je rovněž zjednodušující aspekt modelu. Právě díky zjednodušení jsme schopni 

model zkoumat, skrýváme nepodstatné aspekty a naopak model zakládáme na podstatných 

prvcích,  které  nám  mohou  pomoci  poznat  realitu.  Na  stejném  principu  funguje 

i modelování založené na agentech, anglicky tzv. „Agent-Based“, které vychází z principů 

buněčných automatů i  umělé  inteligence.  V zásadě  se jedná  o systém,  který se skládá 

z velkého  množství  lokálně  interagujících  agentů,  kteří  se  řídí  souborem  záměrně 

jednoduchých  pravidel,  díky kterým jsou  schopni  simulovat  i  složité  systémy.  Takový 

model  potom  může  sloužit  jak  pro  pouhé  porozumění  zkoumanému  systému,  tak 

i například pro předpovídání chování a obdobně [2]. 

Aby bylo možno model pro simulaci použít, je nutné jej nejprve formalizovat. Ten 

můžeme buď navrhnout tzv. „From Scratch“, zcela od počátku, nebo se můžeme inspirovat 

již vytvořeným a využít  fragmenty existujících a fungujících modelů,  což může proces 

tvorby významně urychlit a model ve svém důsledku zpřesnit. V tomto případě je ale nutné 

brát  v  úvahu  některá  úskalí  již  vytvořených  modelů,  například  předpokládané  použití 

související  s  místními  podmínkami,  což  může  znamenat,  že  model,  respektive  jeho 

fragmenty  bude  nutno  upravit  tak,  aby  odpovídal  zamýšlenému  záměru  a  hlavně  – 

poskytoval relevantní informace [2].
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 4.2 Přístupy k modelování

Modelování, je proces tvorby modelu, který v sobě zahrnuje několik fází. Tyto fáze 

mohou  plynule  následovat,  nebo je  možno  některé  fáze  opakovat,  to  v  případě,  že  je 

potřeba model upravit – zde je nutné si uvědomit, že se jedná o proces iterační. Celkový 

postup je možno znázornit následujícími body [2]: 

1. Formulace problému

2. Obecný návrh modelu

3. Implementace modelu

4. Verifikace a validace

5. Simulace a analýza

6. Sumarizace výsledků

První fáze se zabývá formulací problému. Je nutno uvažovat a jasně specifikovat, 

jaký model  máme v  záměru  vytvořit,  čeho se  bude týkat,  jaké  problémy bude řešit  a 

v jakém časovém horizontu a v neposlední řadě jaké má poskytovat výsledky. Problém se 

snažíme co nejpřesněji charakterizovat, ideálně matematicky [2].

Druhá fáze navazuje na první a dále ji rozvíjí. Zatímco v úvodu jsme charakterizovali 

řešený  problém velmi  ze  široka,  ve  fázi  návrhu  modelu  určujeme  hlavní  prvky,  které 

budeme modelovat a rovněž neopomíjíme definovat i vazby mezi nimi. Určujeme, do jaké 

šířky bude model  implementován – co vše bude zahrnovat,  ale  také jak hluboko bude 

zacházet – do jaké rozlišovací roviny – do jakých detailů [2].

Ve  fázi  implementace  volíme  přístup,  jakým  budeme  problém  modelovat, 

navazujeme na  předchozí  a  jednotlivé  parametry a  vazby definujeme např.  za  pomoci 

matematických rovnic. Fáze končí uzavřením modelu, což je nutný požadavek k tomu, aby 

byl model spustitelný [2].
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Ve čtvrté fázi model verifikujeme a validujeme, jinými slovy zkoumáme, zda návrh 

pravidel funguje přesně tak, jak jsme zamýšleli a rovněž zjišťujeme, jestli celkový model 

poskytuje požadované výsledky [2].

Předposlední,  simulačně-analytická  fáze,  se  zabývá  analýzou  možností  nově 

vytvořeného modelu. Uvažujeme nad otázkami souvisejícími s funkcí modelu, např. které 

prvky jsou pro funkci modelu elementární apod [2].

Poslední  fáze,  která  se  zabývá  sumarizací  výsledků,  je  v  jistém  slova  smyslu 

doplňkovou a slouží k ověření si funkce modelu, zde si klademe otázky, zda-li model splnil 

zamýšlený účel, v jaké kvalitě, jak můžeme model upravit či použít v budoucnu [2].

Modelování, respektive jeho proces, v sobě zahrnuje dva rozdílné přístupy v pohledu 

na  model.  Prvním  přístupem  je  modelování  tzv.  „shora“,  kdy  k  popisu  modelu 

přistupujeme za pomoci celkových proměnných, jejichž vazby charakterizujeme za pomoci 

matematických rovnic, centrem našeho zájmu je celý systém. Druhý přístup je rozdílný. 

Přístup  „zdola“  se  snaží  místo  popisu  celého  systému  definovat  pouze  chování 

jednotlivých dílčích částí – entit, na základě jednoduchých pravidel, která ovlivní pouze 

daný prvek.  Spuštěním,  jinými  slovy „oživením“ několika  (ve  většině  případů mnoha) 

jedinců  zároveň  získáváme  prostředí,  jehož  chování  je  přímo  závislé  na  chování 

jednotlivých  prvků.  Typickým příkladem tohoto  přístupu  jsou např.  celulární  automaty 

a modely založené na agentech [2].

Je nutné zdůraznit, že modelování je především určitý rámec, přístup ke zkoumání 

zamýšleného systému. Postupů, jak modelování provádět a požadovaný model získat, je 

více  druhů.  Protože  modelování  pomocí  prostředí  NetLogo,  které  bylo  vybráno  pro 

pokusnou implementaci v rámci této práce, stojí na pomezí dvou modelačních přístupů, 

budou v následujících kapitolách představeny oba způsoby.
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 5 Umělý život

Umělý život (anglicky „Artificial Life“, často také pouze A-Life) je interdisciplinární 

vědní obor, jenž si klade za cíl studium života a procesů životu podobných [8] a popisuje 

systémy spojené s životem, jeho procesy a vývojem za použití metod výpočetní techniky, 

robotiky a biochemie. Jiný zdroj uvádí, že cílem umělého života a jeho metod je vytvořit 

takový  systém,  který  za  použití  moderních  postupů  (např.  výše  zmíněné  výpočetní 

techniky) se bude jevit jako živý, v přírodním slova smyslu [9]. 

Termín „Artificial  Life“  poprvé definoval  roku 1986 americký vědec Christopher 

G. Langton  [10], ovšem jeho původ je řádově o několik desetiletí starší. Za svůj původ 

vděčí  především vědcům Johnu von Neumannovi  a  Norbertu  Wienerovi,  kteří  položili 

základy studiu živých systémů. V současné době je podoba umělého života založena na 

rozvoji tzv. Celulárních automatů [8], jejichž funkce bude objasněna v kapitole následující.

Jednou z metod aplikace umělého života jsou např. již zmíněné celulární automaty 

[11], nebo multiagentní systémy, na jejichž principu je založen návrh vlastního modelu 

v této práci.

 5.1 Buněčné automaty

Aby bylo možno pochopit funkci multiagentních systémů, je nutné nejprve definovat 

samotné buněčné automaty, které představují jednu z možností, jak simulovat komplexní 

systémy,  a  také  z  jejichž  principů  multiagentní  systémy vycházejí.  Buněčné  automaty 

(anglicky  „Cellular  Automata“,  popř.  „Cellular  Automaton“,  zkráceně  „CA“)  jsou 

dynamické simulační modely, u kterých proces simulace probíhá v jednotlivých, časově 

oddělených krocích – iteracích. Takové iterace bývají označovány jako diskrétní (konečné). 

Proces funkce buněčných automatů je založen na použití předem určených pravidel, tato 

pravidla poté ovlivňují jak uvažovanou buňku samotnou, tak také buňky okolní. Samotný 

proces iterace probíhá na základě tzv. Lokální přechodové funkce. Touto funkcí rozumíme 

určité pravidlo či předpis, který je při každé iteraci zároveň aplikován na celý model, tzn. 

všechny buňky tohoto modelu [11]. 
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Historii vzniku buněčných automatů lze vysledovat do 50. let 20. století. V této době 

začal  s  buněčnými  automaty experimentovat  John von  Neumann,  americký  matematik 

maďarského původu, který je považován za zakladatele tohoto oboru společně se svým 

kolegou  Stanislavem  Ulamem  [11].  Rozvoj  buněčných  automatů  nastal  především 

v 70. letech 20. století, kdy byly využívány k simulacím složitých systémů [12].

Celulární automaty lze charakterizovat jako určitý pokus o zjednodušení složitých, 

numericky téměř neřešitelných dynamických simulací,  do podoby skupiny pravidel,  jež 

jsou již snáze řešitelné. Možnosti nasazení buněčných automatů jsou široké – již od konce 

šedesátých let nachází uplatnění napříč vědeckými obory – např. v chemii či biologii [12]. 

Podstata funkce celulárních automatů

Funkce celulárních automatů je založena na následujících vlastnostech, kterými se 

řídí jejich jednotlivé iterace. Jedná se o následující [2, 12]:

• buňky jsou uspořádané v mozaikovém vzoru (mřížka) a jsou diskrétní 

• jejich  funkce  je  řízena  pomocí  přechodových  pravidel  (viz  výše  Lokální  

přechodová funkce, definujících změny vlastností buněk)

• buňky jsou homogenní (jsou totožné a řídí se stejnými pravidly)

• buňky interagují výhradně ve svém bezprostředním sousedství buněk – tj. lokálně

• buňky reagují pouze v konečných časových krocích a simultánně 

• pro předpis chování iterací na okrajích mřížky jsou definovány hraniční podmínky

Všechny buňky jsou uspořádány do mřížky, která může být několika typů – např. 

jedno či více rozměrná, rektangulární, hexagonální apod. Jak již bylo uvedeno, buňky mezi 

sebou reagují  pouze  v  přilehlém okolí  –  sousedství.  Toto  sousedství  rovněž  může  být 

vyjádřeno  více  způsoby,  pro  ilustraci  uveďme  například  von  Neumannovo  pojetí,  kde 

sousedství buňky představují 4 přilehlé buňky, nebo pojetí Moorovo, které zahrnuje všech 

8 přilehlých buněk,  tak  jak je  patrno  na  následujícím obrázku,  kde je  centrální  buňka 

označena modrou barvou  a  buňky sousední  barvou červenou.  Moorovo pojetí  s  sebou 

ovšem nese jednu nevýhodu – vzdálenost středů buněk není ve všech směrech stejná, tudíž 

ve  zvláštních  případech  je  vhodnější  využít  mřížku  hexagonální,  která  tuto  nevýhodu 

eliminuje [12].
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Přechodová  pravidla,  kterými  se  funkce  automatů  řídí,  rozlišujeme  na 

deterministická a pravděpodobnostní. Deterministická pravidla přesně určují, k jaké změně 

při každé iteraci dojde. Pravděpodobnostní pravidlo je definováno podobně, ovšem přináší 

přesnou pravděpodobnost  splnění  podmínky  [2].  Funkci  lze demonstrovat  v  následující 

tabulce:

Tabulka 1: Rozlišení pravidel

Pravidlo deterministické Pravidlo pravděpodobnostní

Pokud počet buněk typu A v sousedství  
buňky X je vyšší než počet buněk typu B,  

potom buňka X bude typu A

Pokud počet buněk typu A v sousedství  
buňky X je vyšší než počet buněk typu B,  
potom buňka X bude s pravděpodobností  

75% typu A a s pravděpodobností 25% typu 
B
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Určitý  fragment  pravděpodobnostního  pravidla  bude  využit  i  v  rámci  pokusné 

implementace  modelu  následování  vozidel  v  praktické  části  této  práce.  Ovšem  místo 

konečné pravděpodobnosti bude využit spíše mechanismus, kterým je tvořena – a tím je 

generátor náhodných čísel. Ten dodá modelu vhodnou variabilitu, díky které bude zajištěna 

dostatečná heterogenita jednotlivých prvků modelu.

Modelování na bázi celulárních automatů je v jistém smyslu jednoduché a tudíž jsou 

v  určitých  případech  zřejmé  jeho  hranice.  V  situacích,  kdy  je  výhodné,  nebo  nutné 

implementovat i určitou míru umělé inteligence či náhodnosti jsou vhodnější multiagentní 

modely, které z celulárních automatů rámcově vycházejí. Obecně lze říci, že určité jejich 

aspekty  přebírají  (především  princip  funkce)  a  zbývající  doplňují  z  oblasti  umělé 

inteligence (např. učení či vývoj).
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 6 Modelování na bázi Agentů

Agenti  jsou  základní  složkou  agentních  modelů.  Jedná  se  o  samostatné,  přesně 

definované diskrétní entity, jejichž funkce je řízena sadou pravidel, která zajišťují interakce 

mezi  agenty,  které  probíhají  výhradně  na  lokální  úrovni.  Tato  pravidla  by  měla  býti 

záměrně co nejjednodušší, neboť pouze takto bude zajištěna správná funkce modelu. Zde 

je  důležité  poznamenat,  že  tyto  modely dovolují  simulaci  skupinového chování,  ať  již 

evakuujícího se davu osob, nebo množiny vozidel. V tomto případě hovoříme o vlastnosti, 

která je pro agentní modely typická – může poskytnout odpovědi na otázky, jak chování 

jednotlivců  v  rámci  větší  skupiny ovlivní  chování  celku,  a  analogicky  –  jak  rozdílné 

vlastnosti  okolí  ovlivní  chování  skupiny v  případě  určitého  komplexního  systému  [5]. 

Vhodné je i aplikování prvku rozmanitosti, například náhodná funkce ovlivňující do určité 

míry chování agentů. Typicky jí může být např. náhodnost ovlivňující rozhodnutí, který 

směr zvolit na křížení několika cest [2].

Agenti  ovšem nejsou jediným prvkem agentního modelu; musí existovat i přesně 

určený prostor, ve kterém se mohou pohybovat. K popisu prostředí můžeme využít např. 

Eukleidovský prostor, nebo pravidelnou mřížku, což je častější případ. V tomto případě se 

mřížka  vyskytuje  v  různých  variacích,  ať  již  pravidelná  rektangulární  jednorozměrná 

(1-D), dvourozměrná (2-D), v některých speciálních případech je vhodnější využít např. 

i mřížku hexagonální  (např.  v případech modelování toku kapalin,  resp.  tekutin obecně 

[12] ).

Mřížka v tomto případě ovlivňuje a určuje pohyb agentů na lokální úrovni. Zároveň 

je nutné určit dále i meze pohybu agentů na úrovni celého modelu. Ve většině případů jsou 

meze  určeny  buď  pevnou  překážkou  –  „hradbou“  na  hranicích  plochy,  nebo  tzv. 

„Toroidním  světem“,  kdy  lze  ze  spodního  okraje  plochy  přecházet  plynule  na  horní 

a obdobně – tímto světem může být např. plocha stěny válce [2].
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 6.1 Modelování dopravy

Oblast dopravy je jedním z příkladů, kde nachází modelování velmi široké uplatnění 

a v současné době je hojně využíváno především k porozumění mechanismů, na kterých je 

založena, ale také k předpovědím intenzity dopravy podobně, jako je předpovídán vývoj 

počasí [2]. Případ plošné evakuace je v podstatě zvláštním využitím dopravy – silničních 

vozidel  a  stávající  silniční  sítě  v  případě  mimořádné  události.  Cílem  modelování 

v takovém případě může být jednak odhad času potřebného k provedení evakuace, ale také 

porozumění,  jak  proces  funguje,  jak  změna  vstupních  parametrů  evakuace  ovlivní  její 

průběh, popř. může nastínit i možnosti, kudy by se měla optimalizace silniční sítě právě 

pro tyto potřeby ubírat nebo jak je možno optimalizovat evakuační proces.

Tak, jak se liší samotné přístupy k modelování,  ať se na model díváme shora, či 

zdola,  liší  se  stejně i  přístup k dopravním modelům. Rozlišujeme následující  dva typy 

přístupů [2]:

• přístup makroskopický – makrosimulace

• přístup mikroskopický – mikrosimulace

Makrosimulační  přístup  se  vyznačuje  charakteristikou  dopravy  na  úrovni 

urbanistického celku,  popř.  regionu  či  celého státu.  Jeho funkce  v  tomto případě  není 

založena na modelování jednotlivých entit (jako např. v případě agentního přístupu), ale je 

významně abstraktně transformována do podoby grafu, který zaznamenává vztahy mezi 

jednotlivými  objekty – silničními  uzly,  které  charakterizují  křižovatky,  a  dále  hranami, 

které určují propustnost spojení dvou uzlů [2]. Samotný pohyb prostředků je formalizován 

soustavou rovnic, které charakterizují jednotlivé vztahy – např. hustota dopravy, průměrná 

rychlost jejího pohybu, počtu přepravených/přepravitelných osob, jejich rozložení v území 

apod.  Tento  způsob  dokáže  implementovat  i  jednoduché  rozhodovací  modely  –  např. 

využití modelu nejkratší cesty nebo zvolení delší trasy, pokud bude rychlejší [2].

Analogicky,  a  jak  již  bylo  v  předchozím odstavci  naznačeno,  se  mikrosimulační 

přístup zásadně liší, funguje totiž prakticky na nejnižší – lokální úrovni. Právě v tomto 

případě  nacházejí  uplatnění  agentní  modely,  jelikož  je  doprava  modelována  na  úrovni 

jednotlivých  dopravních  prostředků.  Jejich  pohyb  je  popsán  fyzikálními  zákony 
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a vlastnostmi,  jako jsou např. zrychlení,  maximální rychlost,  délka; definuje se chování 

jednotlivých  vozidel,  např.  dodržování  vzdálenosti  před  vozidlem,  pravidla  pro  změnu 

řazení se do jízdních pruhů [2, 5] apod.

Implementovat tyto přístupy je možno za pomoci zmíněných prostředí a modelačních 

technik,  ovšem existují  i  komerční  nástroje,  které  se  modelováním  dopravy  zabývají. 

Namátkou např. kanadský předpovědní modelovací software EMME [13], nebo německý, 

volně dostupný mikrosimulační model Technické univerzity v Drážďanech v SRN [14].

Existuje několik způsobů, jak je možno přistoupit k modelování dopravy a jedním 

z nich je využití  mikroskopického agentního modelu,  přičemž právě tento přístup bude 

použit  pro vytvoření  zamýšleného modelu.  Konkrétními způsoby,  jak vyjádřit  dopravní 

model pomocí agentních systémů, se bude věnovat následující kapitola.
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 7 Existující dopravně-evakuační modely a jejich deklarace

V odborné  literatuře,  především v  článcích  odborných zahraničních  periodik,  lze 

nalézt některé studie, které se zabývají tvorbou a použitím multiagentních modelů. Některé 

z těchto výzkumů k otázce samotného vyjádření modelů přistupují poměrně obecně, ovšem 

lze  nalézt  i  výzkumy,  které  tuto  otázku řeší  detailněji.  V této  kapitole  budou uvedeny 

přístupy  některých  existujících  modelů  ke  způsobům  deklarací  jednotlivých  funkcí 

systémů, případně i možnosti jejich použití.

 7.1 Definice silniční sítě

Studie  (Chen  a  Zhan,  2008)  [5],  zabývající  se  návrhem  agentního  modelu 

a komparací výsledků simulací  simultánní  evakuace a evakuace probíhající ve fázích, ve 

svém projektu využívá celkově tří typů silničních sítí. První dva typy jsou uměle vytvořené 

a  respektují  v  prvním případě  maticové  a  ve  druhém cirkulární  uspořádání,  ve  snaze 

o dobrou  porovnatelnost  výsledků  jsou  obě  sítě  navrhnuty  velikostně  rovnocenné.  Pro 

porovnání s výsledky uskutečněné na skutečné silniční sítí, byl digitalizován vybraný úsek 

města San Marcos v Texasu, USA. 

Tato  silniční  síť,  se  ve  všech  třech  případech  skládá  z  uzlů  a  spojnic.  Uzly 

reprezentují křižovatky a spojnice silniční úseky. 

Každá  spojnice  je  zařazena  do  některé  z  kategorií,  rozlišené  podle  hodnot 

jednotlivých parametrů, které jsou spojnici přiřazeny; jedná se např. o maximální rychlost 

v daném úseku nebo počet pruhů. Zároveň je na každé spojnici, ve střední vzdálenosti od 

každého z uzlů, vytvořen právě jeden výhradně vstupní uzel, kterým vozidla do spojnice 

vstupují a simulují tímto vstupy jednotlivých evakuovaných ze svých původních umístění 

(např. domovů apod.). 

Každý uzlový bod (křižovatka) se řídí definovaným obecným pravidlem přednosti v 

jízdě  –  vozidlo  jedoucí  rovně  má  přednost  jízdy  před  vozidlem  zatáčejícím  vpravo 

a vozidlo zatáčející vpravo má právo přednostní jízdy před vozidlem zatáčejícím vlevo. 

Uzlové body slouží pro vstup i výstup jednotlivých prostředků do spojnic. 
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Počet a rozložení jednotlivých evakuačních vozidel byl určen náhodně. Jejich pohyb 

je  založen  na  principu  použitého  modelačního  software  (PARAMICS),  jsou  využity 

dynamické  směrovací  procedury  k  zajištění,  že  každé  vozidlo  jedná  individuálně, 

v závislosti  na skutečné dopravní situaci (zahlcení spojnice) a vybírá automaticky vždy 

nejkratší cestu (minimalizace času) k cíli, kterým byl určen vnější okraj evakuační zóny.

 7.2 Definice pohybu vozidla

Definice pohybu vozidla vychází z výše uvedeného výzkumu [5] a bude objasněna 

v následujícím textu. Tento model je využit v simulačním systému PARAMICS a vychází 

z psycho-fyzického modelu vyvinutého Hansem Thomasem Fritzschem v roce 1994 [15].

Model  následování  vozidla  se  skládá  z  několika  dílčích  režimů  –  přiblížení, 

nebezpečí,  volná  jízda,  následování  I.  úrovně  a  následování  II.  úrovně.  Důležitou  roli 

v tomto modelu hraje  implementace schopnosti člověka vnímat rozdílně rozdíly rychlosti. 

Fritzsche v tomto případě definoval vnímavost dvěma prahy – pozitivním a negativním 

[16]. Zároveň model využívá rozlišení vzdáleností,  jakož i další parametry, které určují 

použití jednotlivých režimů. Celkově model určují tyto parametry:

• hranice vnímání rozdílu rychlostí (pozitivní/negativní)

• požadovaná vzdálenost

• riziková vzdálenost

• bezpečná vzdálenost

• brzdná vzdálenost

Práh vnímání rozdílů rychlosti je rozlišen na pozitivní a negativní. Pokud je rozdíl 

rychlostí  obou  vozidel  nižší  než  stanovený  práh,  následující  vozidlo  změnu  rychlosti 

nevnímá.  Negativní práh je uplatňován v případech, kdy je rozdíl rychlostí záporný – tudíž 

následující vozidlo se pohybuje rychleji než vozidlo vedoucí. V případě kladného rozdílu 

rychlostí obou vozidel se uplatňuje práh pozitivní. Hodnota obou prahů v tomto případě 

není totožná, jelikož práh negativní je koncipován na nižší hodnotě [16].
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Režim nebezpečí  nastává,  pokud je  vzdálenost  vedoucího a  následujícího vozidla 

nižší  než  parametr  rizikové  vzdálenosti.  Činností  v  tomto  případě  je  okamžité  snížení 

rychlosti vozidla užitím maximální decelerace, tak aby se vozidlo vyhnulo kolizi.

V režimu přiblížení se pohybuje vedoucí vozidlo pomaleji, než vozidlo následující, 

vzdálenost mezi vozidly se snižuje, nachází se mezi požadovanou vzdáleností a rizikovou 

vzdáleností.  Rozdíl  rychlostí  obou  vozidel  převyšuje  negativní  práh.  Vozidlo,  které 

následuje zpomaluje tak dlouho, až se jeho rychlost vyrovná rychlosti vedoucího vozidla.

V režimu volné jízdy mohou nastat dva disjunktní stavy:

• rozdíl  rychlostí  je  nižší  než  negativní  práh  (následující  vozidlo  se  pohybuje 

rychleji), ale vzdálenost vozidel je vyšší než požadovaná vzdálenost nebo

• rozdíl  rychlostí  je  vyšší  než  pozitivní  práh  (následující  vozidlo  se  pohybuje 

pomaleji) a vzdálenost vozidel je větší než bezpečná vzdálenost

V  obou  případech  následující  vozidlo  zvyšuje  svou  rychlost  ve  snaze  dosáhnout 

požadované rychlosti tak dlouho, dokud není iniciována její změna.

Režim následování I. úrovně nastává za těchto okolností:

• hodnota rozdílu rychlostí vedoucího a následujícího vozidla leží  uvnitř intervalu 

pozitivního a negativní prahu a vzdálenost vozidel je větší než riziková vzdálenost 

a nižší než požadovaná vzdálenost nebo

• rozdíl rychlostí je větší než pozitivní práh a vzdálenost vozidel větší než riziková 

vzdálenost a zároveň menší než bezpečná vzdálenost

V tomto případě následující vozidlo vědomě nijak nemění (neovlivňuje) svou rychlost.

V režimu následování II. úrovně má následující vozidlo rychlost vyšší než vozidlo 

vedoucí a rozdíl rychlostí převyšuje pozitivní hranici. Zároveň je vzdálenost mezi vozidly 

vyšší  než požadovaná vzdálenost  nebo brzdná vzdálenost.  Následující  vozidlo se tudíž 

pohybuje volně bez potřeby ovlivnění jízdy.
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Toto je ovšem jen jeden z možných přístupů popisu pohybu vozidel. Další modely, 

jako jsou například model GHR či Gippsův model, využívají jiné popisné charakteristiky. 

Jiné z možných řešení spočívá ve využití základního, běžného modelu se třemi režimy - 

režimem běžného následování vozidel, režimem volné jízdy a režimem nouzového brzdění.

Veškeré  tyto  parametry  popisující  pohyb  vozidla,  slouží  jako  určitý  základ  pro 

implementaci pokusného modelu v praktické části této práce. Využity budou parametry 

popisující následování vozidel, především popisné charakteristiky rychlostí v návaznosti na 

obecný tří-režimový model pohybu.
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 8 Programovací jazyk Logo

 8.1 Historie

Programovací jazyk Logo má poměrně dlouhou historii – jeho kořeny sahají až do 

60. let 20. století. Vývoj jazyka je úzce spjat s příchodem matematika Seymoura Paperta na 

MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) v polovině 60. let, kde vývoj započal. 

Společně s týmem programátorů vedeným Wallacem Feurzeigem, vytvořili v roce 1967 

první verzi programovacího jazyka Logo [17]. K vývoji byli vedeni myšlenkou vytvoření 

jednoduchého prostředí, vhodného ke konstruktivnímu učení, což je teorie, která vysvětluje 

získávání znalostí a dovedností u dětí vzájemnými interakcemi s okolím [18].

V letech 70. se jazyk těšil široké oblibě, a tak se začal postupně rozšiřovat a vznikaly 

jeho  další  mutace,  prostřednictvím  několika  výzkumných  středisek  nejenom  v  USA 

a Evropě, ale i např. v Austrálii. Vývoj byl stále zaměřen především na podporu výuky na 

školách a v dalších letech vznikalo mnoho nových verzí. Částečný útlum nastal až v letech 

90., kdy s vývojem kvalitnějších grafických metod a uživatelských rozhraní byl jazyk Logo 

v určitém ohledu překonán [19].

 8.2 Vlastnosti

Jak  již  bylo  uvedeno  v  předcházející  kapitole,  Logo  bylo  zamýšleno  jako  určité 

prostředí  pro  podporu  konstruktivního  učení.  Toto  prostředí  bývá  označováno  jako 

„Microworlds“,  což  velice  výstižně  vyjadřuje  myšlenku,  že  si  prostředí  dokáží  velice 

rychle a dobře osvojit jak úplní začátečníci, včetně dětí, tak i pokročilejší uživatelé, kteří 

mají v plánu vytvořit komplexnější projekty [19]. 

 8.3 Želví grafika

To, co odlišuje jazyk Logo od ostatních programovacích jazyků je především tzv. 

Želví grafika. První z verzí Loga byly spojeny s ovládacím prvkem – klávesnicí, na které 

se  nacházela  směrová tlačítka  uzpůsobená k ovládání  mechanického zařízení  –  robota, 

který sloužil jednak k demonstraci funkčnosti příkazů a také, což je pro Logo jako takové 
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typické,  robot měl na spodní straně instalován kreslící nástroj, který zaznamenával pohyb 

mechanismu přesně tak, jak svůj pohyb zaznamenává pohybující se živá želva v sypkém 

písku. Snad i pro tuto vlastnost, ale i svůj tvar, dostal tento mechanismus název „Turtle“, 

anglicky želva [19].

V dnešní době již mechanickou želvu samozřejmě nahradila ta virtuální.  

 8.4 Jiná Loga

V  souvislosti  se  stručným  představením  jazyka  Logo  v  předchozí  kapitole  je  nutno 

podotknout, že se jedná čistě o programovací jazyk a k jako takovému existuje celá řada 

jeho interpretací.  Jejich  existenci  lze  vysvětlit  jednak proto,  že  se  jazyk Logo určitým 

způsobem vyvíjel a vyvstala potřeba reflektovat jeho změny, ale také proto, že se účely, pro 

které  je  Logo  vhodné  použít,  liší  natolik,  že  si  vyžadují  využití  specializované 

implementace, jinými slovy – vývojového prostředí. Tato prostředí se liší více či méně, ale 

jejich asi největším rozdílem je přístup k jejich vývoji. Rozlišujeme proto implementace na 

komerční bázi a implementace svobodné [18].

Mezi svobodné implementace lze zařadit např.  velice obsáhle dokumentované Berkeley 

Logo, nicméně pro naše potřeby je vhodnější využít spíše komerční implementace, mezi 

které patří např. na Slovensku vyvíjené Comenius Logo, ovšem neznámější je bezpochyby 

implementace vyvinutá na Northwestern University v USA – NetLogo, která je na rozdíl 

od předchozích uvedených, vhodná právě pro účely simulace a modelování  [18]. Protože 

k modelování  bude  využita  právě  tato  implementace,  bude  podrobněji  představena  v 

následující kapitole.
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 9 Prostředí NetLogo

NetLogo  je  multiagentní  programovatelné  modelační  prostředí  na  bázi 

programovacího jazyka Logo, určené k simulaci přírodních a sociálních jevů, vytvořené 

Uri Wilenskym v roce 1999, v současné době zaštítěném Center for Connected Learning 

and  Computer-Based  Modeling  na  Northwestern  University  ve  státě  Illinois,  USA. 

Prostředí je vytvořeno v programovacím jazyku Java, je tudíž přenositelné a použitelné i na 

jiných významných operačních systémech, jako jsou například GNU/Linux nebo Mac OS 

[20]. 

 9.1 Historie

Princip  funkce  vychází  z  dřívějšího  produktu  StarLogo,  ovšem  NetLogo  je 

obohaceno o mnohá podstatná vylepšení čítající např. nové funkce či uživatelské rozhraní 

[20].

NetLogo  samotné  je  komerční  implementací  programovacího  jazyka  Logo,  jenž 

pochází  z  roku  1967  a  který  byl  vyvinut  jako  velice  jednoduchý  programovací  jazyk 

vhodný především pro výuku dětí [18].

Implementace  NetLoga  rovněž  přináší  několik  zvláštností  –  podporuje  pohyb 

neomezeného počtu želv, které spolu dokáží komunikovat a v neposlední řadě je schopno 

výsledek interpretovat za pomocí 2D i 3D grafiky. Právě díky těmto vlastnostem NetLogo 

představuje ideální prostředí vhodné pro procesy simulace a modelování [11, 18].
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 9.2 Vlastnosti

NetLogo  je  postaveno  na  architektuře  obsahující  dva  základní  prvky  –  agenty 

a procedury. Jako agenty chápeme jednotlivé entity, konkrétně [20]:

• želvy (turtles), které reprezentují „živou složku“

• dlaždice či políčka (patches), po kterých se želvy pohybují

• spoje (links), které spojují jednotlivé želvy

• pozorovatele (observer), který stojí sice vně, nicméně může vykonávat všechno, co 

ostatní agenti nemohou

Tito  agenti  jednak  mohou  provádět  zadané  příkazy,  ale  také  spouštět  procedury. 

V tomto případě procedura není nic jiného, než posloupnost příkazů, plnící či se vztahující 

k určité konkrétní činnosti nebo definující určitý stav [20].

Běh prostředí probíhá v grafickém uživatelském rozhraní (GUI), které se nijak neliší 

od  standardů  prostředí  Microsoft  Windows (v  případě  spuštění  na  tomto  operačním 

systému). Tvorba modelu probíhá prostřednictvím tří prvků – Interface (prostředí), Info 

(dokumentace) a Code (zdrojový kód). 

Záložka Interface obsahuje vizuální části  modelu – ovládací prvky, grafické okno 

simulace a příkazový řádek. Ovládacími prvky (tlačítky, posuvníky, přepínači) se ovlivňuje 

simulace,  ať  již  její  nastavení,  spuštění  či  adjustace  při  běhu.  Příkazový  řádek  slouží 

k určitým  nutným  zásahům  do  běhu  simulace.  Dále  může  být  tato  záložka  doplněna 

i stavovými  veličinami,  které  mohou  nabývat  podoby  grafů  či  informačních  boxů 

(monitorů).
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Záložka Info slouží pouze k dokumentačním účelům a pro účely této práce ji nebude 

věnována větší  pozornost,  ovšem se zdůrazněním, že právě v případech,  kdy je model 

sdílen, je vhodné popis jednotlivých prvků modelu doplnit, zejména pro lepší orientaci.

Záložka  Code  obsahuje  zdrojový  kód  programu.  Ten  se  řídí  stanovenou  syntaxí 

jazyka Logo, syntaxe je barevně zvýrazňována, což usnadňuje tvorbu programu. V této 

záložce jsou definovány téměř všechny vlastnosti modelu a jeho prvky. 
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Obrázek 3: Grafické rozhraní NetLoga



Pro  detailnější  informace  o  jednotlivých  funkcích  prostředí  NetLogo  je  možné 

navštívit webové stránky projektu na webové adrese http://ccl.northwestern.edu/netlogo/, 

kde je dostupný  obsáhlý oficiální manuál v anglickém jazyce [20].
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 10 Návrh implementace modelu následování vozidel v prostředí NetLogo

V teoretické části této práce byly uvedeny obecné aspekty možností metod umělého 

života pro simulování evakuace. Cílem této práce je především, kromě rešerše současných 

simulačních modelů, vytvoření i modelu vlastního – pokus implementovat určité zajímavé 

prvky,  využívané  v  zahraničních  studiích  a  popsané  v  rešerši,  v  prostředí  NetLogo 

a vytvořit tak určitý prototyp evakuačního modelu, který může být do budoucna rozvíjen 

s cílem vytvořit komplexní systém pro studium plošné evakuace.

V rámci rešerše byly prozkoumány některé modely a  jejich prvky včetně definic 

jejich entit. V případě praktické části této práce bylo přistoupeno k pokusu o implementaci 

jednoduchého dopravního modelu následování vozidel.

Evakuační  model  je  v  zásadě  upravený  běžný  model  dopravní,  který  je  doplněn 

o některé prvky či vlastnosti, které potřebujeme zkoumat a vyhodnocovat. Obecný a nutno 

zdůraznit, že naprosto základní dopravní model, může sestávat ve většině případů ze dvou 

rovnocenných částí. První část tvoří dopravní síť, reprezentována určitou geometrií, která 

může být vyjádřena buď jednoduchou linií, čtvercovou mřížkou, či polární kruhovou, popř. 

náhodně generovanou sítí nebo digitalizovanou sítí mapovou, vycházející ze skutečných 

reálií zkoumané situace. 

Druhou část  tvoří evakuační vozidlo, které se po mřížce pohybuje a simuluje tak 

skutečný  dopravní  prostředek.  V  jeho  případě  můžeme  definovat  celou  řadu  jeho 

vlastností, které chceme do modelu přenést, a které shledáváme zásadními či zajímavými 

pro průběh simulace. Tento základní model je poté možno modifikovat o různá rozšíření 

v podobě dílčích modelů a získat takto komplexní simulační nástroj.

Cílem  praktické  části  této  diplomové  práce  proto  bylo  vytvoření  jednoduchého 

modelu  následování  vozidel,  které  bude  založeno  na  některých  prvcích  představených 

v rámci rešerše, přičemž tento model bude sloužit jako jako určitý prototyp pro pozdější 

nasazení  dalších  modelů.  Tento  model  lze  chápat  jako  určitý  nutný  základní  stavební 

prvek, na kterém bude možno v budoucnu simulovat určitá řešení.
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 10.1 Formalizace modelu

Pro  vytvoření  užitečného  modelu  bylo  požadováno,  aby  vozidla  a  jejich  pohyb 

splňovali následující parametry:

• pohyb  vozidel  v  rámci  stanovené  silniční  sítě  je  jednoznačně  charakterizován 

vhodně zvolenými parametry

• vozidla musí být heterogenní – hodnoty jejich parametrů se musí v určitém rozsahu 

lišit

• vozidla dodržují stanovené vzdálenosti mezi vozidly; v případě, že je vzdálenost 

nižší, snižují svou rychlost, aby předešla kolizi

• v případě, že vozidla mají volný výhled, pohybují se volně

• pravidla  pohybu  musí  být  nastavena  tak,  aby  možnost  kolize  vozidel  byla 

vyloučena

• koncepce  modelu  musí  být  dostatečně  robustní  a  modulární  pro  pozdější 

modifikace

 10.2 Popis grafického uživatelského rozhraní

V  záložce  „Interface“  modelu  v  prostředí  NetLoga  se  nachází  hlavní  grafické 

uživatelské rozhraní.  Toto rozhraní  obsahuje simulační  obrazovku a interakční  prvky – 

tlačítka a posuvníky, sloužící k nastavení modelu. Jsou jimi tyto prvky:

• tlačítko setup – resetuje a nastavuje model do výchozího stavu

• tlačítko setup-vehicles – nastaví a iniciuje vozidla 

• tlačítko clear-vehicles –  smaže aktuální vozidla ze simulační obrazovky

• tlačítko go –  spouští vlastní simulační proces dokud je tlačítko stisknuté

• tlačítko step – provádí simulaci po jednotlivých iteracích

• tlačítko test-brakes – zpomalí vozidlo bílé barvy k demonstraci funkčnosti modelu

• posuvník vehicles-count – slouží k přidání zadaného počtu vozidel do modelu

• monitor count turtles – udává aktuální počet vozidel v modelu
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 10.3 Modely silniční sítě

Návrh silniční sítě je poněkud komplikovaný proces, který s sebou nese jedno úskalí, 

které  souvisí  s  přenositelností  modelu.  Je  možné  navrhnout  vozidlo,  definovat  silnici, 

jednotlivá pravidla, kterými budeme jejich interakci řídit a tyto prvky libovolně přenášet ze 

systému na systém, ovšem bude-li existovat požadavek zkoumat jejich funkci na alespoň 

částečně zjednodušené reálné síti (silniční síť určitého celku), bude vždy nutné navrhnout 

silniční síť – síťový model – nový. Z tohoto důvodu byl pro návrh modelu  následování 

vozidel v rámci této práce vybrán zjednodušený liniový model, který je schopen dostatečně 

dobře demonstrovat funkci jednotlivých naprogramovaných prvků, ale zároveň je v zásadě 

univerzálním.
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Obrázek 5: Grafické uživatelské rozhraní včetně ovládacích prvků modelu



Co se týče návrhu komplexnější sítě, je možné využít např. stávající řešení v rámci 

různých knižnic modelů NetLoga, model sítě zcela nově navrhnout, nebo využít existující 

GIS podklady, jsou-li  dostupné a digitalizovat je do podoby síťového modelu,  tak jako 

v případě studie autorů Chen a Zhan [5].

 10.4 Deklarace liniového modelu silnice

Liniový  model  je  v  tomto  případě  velice  jednoduchý.  V  prostředí  NetLogo  je 

deklarován  agenty  „patches“  –  tzn.  dlaždicemi,  po  kterých  se  pohybují  agenti  želvy. 

Vizuálně  je  plocha  dlaždic  barevně  rozlišena,  a  to  na  dlaždice  černé  barvy,  které 

reprezentují  silnici  a  na  dlaždice  barvy zelené,  které  reprezentují  okolí  silnice,  kde  se 

vozidla již nepohybují.

Obdobným způsobem je možno deklarovat i model složitější, nikoliv pouze liniový, 

ale např. křížení dvou silnic, popř. celou čtvercovou sít křižovatek. Rovněž jak je uvedeno 

v předcházejícím případě, je možno využít již existující řešení, ať již v rámci zabudované 

knižnice modelů NetLoga, nebo knižnic třetích stran, které shromažďují množství různých 

modelů NetLoga napříč vědními obory. Zde je ovšem nutno podotknout, že je vhodné mít 

na paměti, že jednotlivé modely mohou být vytvořeny v různých verzích NetLoga a tudíž 

jejich  kompatibilita  může  být  narušena.  Z  tohoto  důvodu  je  vhodné  modely  nejprve 

analyzovat, a až poté případně určité fragmenty přebírat.

Samotná  silnice  je  deklarována  procedurou  create-road,  která  požádá  všechny 

dlaždice v simulační ploše, aby nastavily svou barvu na zelenou a poté opakuje obdobně 

žádost pro všechny dlaždice v intervalu < -1, 2 > souřadnice osy Y, které takto nastaví svou 

barvu na černou. 

Tímto je silnice vytvořená a je možno pokračovat dále v kompozici modelu.
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 10.5 Deklarace proměnných vozidla

Agent Vozidlo je v případě tohoto modelu elementární entitou. Jedná se o želvu, které 

jsou přiřazené určené proměnné, které ovlivňují její vlastnosti a zároveň musí existovat 

určitá pravidla, kterými se její pohyb bude řídit.

Začněme vlastnostmi  vozidla.  Zcela  v úvodu zdrojového kódu je  deklarován rod 

Vehicles,  který zaujímá všechny entity  Vehicle.  Toto rozdělení na rod  Vehicles zde není 

nutné,  nicméně  je  toto  rozlišení  přinejmenším vhodné,  především z  důvodů  možných 

pozdějších úprav modelu, kde toto řešení přidává možnost vložit novou želvu jiného rodu, 

aniž by bylo nutné komplikovaně modifikovat stávající zdrojový kód. V případě, že by toto 

rozlišení na rody nebylo definováno, volala by se vozidla standardním způsobem – v tomto 

případě množinou agentů turtles.

Vozidlu jsou přiřazeny určité proměnné, jejichž počet odráží vlastnosti, kterých může 

být  vozidlo nositelem. V případě tohoto modelu byl  využit  běžný koncept  následování 

vozidel založený na třech režimech [16]:

• režim volné jízdy

• režim normálního následování vozidel

• režim nouzového brzdění

Tomuto  konceptu  odpovídá  i  návrh  použitých  proměnných  pro  agenty  vehicles. 

V rámci návrhu byly vybrány následující:

• speed  – aktuální rychlost vozidla

• desired-speed – požadovaná rychlost vozidla 

• max-speed – maximální rychlost vozidla

• acceleration – akcelerace

• deceleration – decelerace

• emerg-deceleration – nouzová decelerace

• emergency-braking-variable – proměnná indikující nutnost nouzového brzdění

Přednastavené  hodnoty  proměnných  rychlosti  jsou  vyjádřeny  v  m·s-1 a  jejich 

koncepce  je  inspirována  [21].  V  případě  potřeby  je  samozřejmě  možno  tyto  hodnoty 

editovat, nebo napojit přímo na grafické ovládací prvky, například ve formě posuvníků. 
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Proměnná  speed charakterizuje  aktuální  rychlost  vozidla.  Tato  proměnná  je 

implicitně nastavena na hodnotu 0, tak aby se zajistilo, že vozidla nebudou po vytvoření 

v pohybu.

Proměnná desired-speed představuje rychlost, které se snaží zkoumané vozidlo vždy 

dosáhnout. Implicitně nemá nastavenu žádnou hodnotu, té nabývá až v další proceduře a to 

v závislosti na režimu, v jakém se vozidlo pohybuje. Je možné říci, že právě tato proměnná 

výrazně ovlivňuje chování vozidla. 

Proměnná max-speed udává maximální možnou konstrukční rychlost vozidla, kterou 

je schopno se pohybovat. Uplatňuje se v režimu volné jízdy, kde se vozidlo snaží udržovat 

maximální možnou rychlost. 

Proměnné  acceleration a  deceleration určují  možnosti  zrychlení  vozidla  při 

zvyšování rychlosti a při běžném brzdění. Jejich hodnota se v závislosti na situaci přičítá či 

odčítá k hodnotě proměnné speed.

Proměnná emerg-deceleration je v zásadě podobná s proměnnou deceleration, ovšem 

uplatňuje se pouze v případě nouzového brzdění z důvodu jiné hodnoty proměnné, která 

musí reprezentovat razantnější snížení aktuální rychlosti.

Proměnná  emergency-braking-variable je  pomocnou  proměnnou,  respektive 

indikátorem nutnosti aplikace nouzového brzdění. Nabývá pouze hodnot TRUE-FALSE. 

Tato proměnná je při začátku každé iterace nastavena do výchozí hodnoty FALSE zvláštní 

iniciační procedurou.
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 10.6 Procedury nastavení simulačních parametrů

V  okně  prostředí  NetLogo  –  záložce  Interface  –  jsou  vytvořeny  ovládací 

a monitorovací prvky modelu. Hlavním monitorem je grafické okno simulace,  kde jsou 

vizualizovány jednotlivé  iterace.  Vedle  grafického  okna  se  nacházejí  ovládací  tlačítka, 

která  jsou  definována  jednotlivými  procedurami,  které  zajišťují  nastavení  modelu  do 

počátečního stavu nebo slouží ke spuštění simulace samotné. Těmito ovládacími prvky se 

spouštějí následující procedury:

• setup

• setup-vehicles

• go

Tlačítko, respektive procedura  setup slouží k nastavení simulačního prostoru. Tato 

procedura v úvodu vymaže obrazovku a následně volá proceduru pro vykreslení silnice. 

Dále nastavuje délku dlaždice v globální proměnné patch-lenght, která souží pro přepočty 

skutečných  hodnot  proměnných  na  simulační.  Hodnota  proměnné  patch-lenght je 

nastavena  na  7,5  –  tento  přepočet  je  přejat  z  [21],  jedná  se  o  obvyklou  délku  buňky 

celulárních automatů (7,5 m).

Tlačítko  setup-vehicles spouští  stejnojmennou proceduru,  která slouží k vytvoření 

a nastavení  jednotlivých vozidel.  V úvodu zajišťuje,  aby počet  nově vložených vozidel 

nepřevýšil počet dlaždic – tudíž aby při vložení neexistovala dlaždice, na které se budou 

nacházet  dvě  vozidla.  Tato  procedura  rovněž  volá  proceduru  create-cars,  která  bude 

představena v další části.  Dále jsou nastaveny ostatní parametry, jako jsou např. grafická 

reprezentace vozidla či jeho barva. 

Tlačítko go spouští proces simulace spuštěním stejnojmenné procedury. V rámci této 

procedury jsou vozidla požádána, aby provedla v přesně specifikované posloupnosti sérii 

dalších  tří  procedur.  Jsou  jimi  procedury  reiniate-dynamic-variables,  follow-vehicles 

a move-cars. Tyto procedury tvoří jádro samotného modelu následování vozidel a budou 

představeny v samostatné části.
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Poslední  procedurou,  která  zbývá  k  nastavení  procesu  simulace,  je  procedura 

vytvoření  vozidel  create-cars.  Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  podmínka  ovlivňující  počet 

vozidel nedovolí zadat počet vozidel vyšší  než je počet dlaždic. Vzhledem k tomu, že jsou 

vozidla umisťována pouze na souřadnici X a to zcela náhodně, je nutné určit mechanismus, 

který zajistí, že se na jedné dlaždici neobjeví více než jedno vozidlo. Z tohoto důvodu je 

zde  implementována  rekurzivní  procedura  disperse-vehicles,  která  zajistí  rozmístění 

vozidel ještě ve fázi nastavení v případě, že by se některá vyskytovala bezprostředně na 

sobě. Procedura se dotazuje každého z vozidel, zda-li se na místě jeho výskytu nenachází 

ještě další vozidla. V případě že ano, vozidlo se posune o políčko vpřed a procedura se 

zavolá znovu, toto probíhá tak dlouho, dokud se na každém políčku vyskytuje nanejvýš 

jedno vozidlo. 

Dále jsou procedurou create-cars vytvořena samostatná vozidla, kterým je přidělen 

směr orientace 90 stupňů – tzn.  jejich  pohyb směřuje  od levé hrany simulační  plochy 

k pravé.  Zde  je  nutné  v  souvislosti  s  pohybem vozidla  doplnit,  že  pravá  a  levá  hrana 

simulační plochy může být totožná a je tomu takto i v případě tohoto modelu. Simulační 

plocha je vyjádřena plochou strany válce, tudíž jedna hrana přechází plynule v druhou. 

Takto  definovaný  prostor  umožňuje  plynulý  pohyb  vozidel  z  jedné  strany  plochy  na 

druhou, vozidla proto nemizí, můžeme minimalizovat simulační prostor a přesto se jeví 

jako nekonečný. Jediné úskalí,  které minimalizace prostoru přináší,  je maximální délka 

plochy,  označená  v  NetLogu  primitivem  world-width.  Tato  velikost,  uvažujeme-li 

omezující podmínku maximálního počtu vozidel k počtu políček, přímo udává maximální 

počet vozidel, který můžeme simulovat. V případě, že chceme v simulaci uvažovat více 

vozidel,  můžeme  definovat  svět  větší,  ovšem  pro  tento  model,  kde  jde  především 

o demonstraci funkce pravidel sloužících k následování vozidel,  postačuje délka plochy 

taková, jaká je definována ve výchozím stavu, tj. zhruba 80 políček. V NetLogu je možno 

velikost  plochy  nastavit  v  záložce  „Interface“  stlačením tlačítka  „Settings...“.  Velikost 

plochy je zde určena v souřadnicích  xcor,  ycor, tudíž změnou těchto parametrů můžeme 

model dle svých požadavků upravit.

Procedura add-default-variables slouží k nastavení základních (vstupních) parametrů 

pro  každé  vozidlo  tím,  že  přiřadí  do  jednotlivých  proměnných  vozidel  deklarované 

hodnoty. Zde je uvažována variabilita, která odráží skutečnost, že ne všechna vozidla jsou 
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stejně výkonná, ne každé vozidlo hodlá udržovat stejnou rychlost a obdobně. Z tohoto 

důvodu je  zde  aplikován generátor  náhodných reálných čísel  random-float,  který vrací 

náhodná reálná čísla v intervalu < 0; hodnota parametru ). Zde je nutno uvést, že zatímco 

hodnota  0  být  generována  může,  tak  číslo  rovné  hodnotě  parametru  nikoliv.  Je  vždy 

generováno číslo nižší, než je stanovený parametr. Právě této zajímavé vlastnosti je využito 

v  jedné  z  pozdějších  procedur,  které  budou  představeny  a  na  tuto  vlastnost  bude 

upozorněno.

Pro každé vozidlo je určena maximální rychlost, akcelerace, decelerace a nouzová 

decelerace. Hodnoty, v jakých tyto intervaly mohou nabývat odpovídají z důvodu validity 

modelu hodnotám použitým v modelu Andrewa Lansdowna [21].

Nyní jsou všechny parametry nutné pro spuštění modelu nastaveny, následující část 

se proto bude věnovat jednotlivým procedurám popisujícím samotné chování vozidel.

Vyjádření následování vozidel

Model následování vozidel může být vyjádřen rozličnými způsoby, přičemž existují 

parametry,  které  jsou  pro  modely  společné,  ale  také  parametry  či  prvky,  kterými  se 

vyznačují konkrétní modely. Popisovaný model se nesnaží striktně držet určitého přístupu, 

nýbrž se pokouší definovat pohyb vozidel a jejich následování syntézou parametrů různých 

přístupů či modelů. 

Samotný pohyb vozidel se skládá z následujících čtyřech logických bloků:

• procedura určení požadované rychlosti vozidla – neboli procedura následování

• procedura vyvolání nutnosti změny rychlosti vozidla

• procedura změny rychlosti vozidla

• procedura pohybu
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Procedura určení požadované rychlosti vozidla

Procedura následování vozidel follow-vehicles transformuje pravidla pro následování 

vozidel a jejím výstupem je určení požadované rychlosti vozidla. Požadovaná rychlost je 

taková, které se snaží vozidlo v průběhu simulace dosáhnout. Procedura v úvodu deklaruje 

dvě lokální proměnné (výraz lokální znamená přístupné jen v rámci vlastní procedury) – 

vehicle-in-braking-distance a  vehicle-in-emergency-distance,  do  kterých  se  ukládá 

konkrétní vedoucí vozidlo v definovaném prostoru, a to pro jednotlivé režimy decelerace – 

pro běžné (normální) brzdění a pro nouzové brzdění. K definování prostoru, ve kterém je 

vedoucí vozidlo detekováno, je použito primitivum in-cone, které určují dva parametry – 

vzdálenost  detekce  a  úhel  pohledu  v  úhlových  stupních.  Vzdálenost  detekce  je  zde 

deklarována  reportéry,  které  vrací  hodnotu  braking-distance pro  běžné  brzdění 

a emergency-distance pro brzdění nouzové. Jejich hodnota je dána funkcí druhé mocniny 

rychlosti  vozidla  a  dvojnásobku  příslušné  decelerace.  Tento  vztah  je  z  důvodu  výše 

zmíněné validity převzat z [21]. Prostor je dále omezen na všechna vozidla kromě vozidla 

vlastního  a  do  hodnoty  lokální  proměnné  je  vždy  uloženo  vozidlo  nejbližší, 

prostřednictvím primitiva min-one-of a parametru distance, které vybere vozidlo s nejnižší 

hodnotou vzdálenosti, byla-li by v prostoru detekce dvě a více vozidla.

V případě, že je alespoň jedno vozidlo detekováno, provede se nejprve posouzení, 

zda-li  leží  v  běžné brzdné vzdálenosti  braking-distance.  Tohoto posouzení  je  dosaženo 

pomocí  větvení  ifelse, primitiva  nobody a  operátoru  nerovnosti.  Jen  pro  doplnění  – 

rozšířené větvení typu IF-ELSE provede při splnění podmínky první příkazový blok, při 

nesplnění podmínky první příkazový blok přeskakuje a provádí blok druhý. V případě, že 

se  vozidlo  v  brzdné  vzdálenosti  nachází,  je  vytvořena  nová  lokální  proměnná 

speed-of-predecessor,  do  které  se  uloží  hodnota  rychlosti  vedoucího  vozidla  v  brzdné 

vzdálenosti. 

Dále  je  vytvořena  další  lokální  proměnná  randomize-variability,  která  slouží 

k zajištění určité variability pro pozdější definování požadované rychlosti. Její hodnota je 

určena generátorem náhodných čísel  obdobně, jako tomu bylo u definování základních 

parametrů  vozidel.  Zde  je  hodnota  ohraničena  mezí  rychlosti  vedoucího  vozidla,  a  to 

z toho  důvodu,  aby  hodnota  variability  nikdy  nemohla  přesáhnout  rychlost  rychlost 
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vedoucího  vozidla.  Pokud  by  byla  zadána  fixně,  byť  i  menší,  v  případě  brzdění  by 

proměnná  rychlosti  vozidla  mohla  nabýt  záporné  hodnoty  a  vozidlo  by  se  začalo 

pohybovat opačným směrem – tj. vzad a docházelo by k přeskakování vozidel. Použitím 

zmíněné podmínky je zajištěn výhradně pohyb vpřed. Rovněž je zde uplatněna zajímavá 

vlastnost generátoru náhodných čísel, na kterou již bylo upozorněno – hodnota variability 

je vždy menší než je rychlost vedoucího vozidla.

V  následujícím  příkazu  dochází  k  nastavení  již  zmíněné  požadované  rychlosti 

vozidla – proměnné desired-speed. Do této proměnné se uloží hodnota rychlosti vedoucího 

vozidla  snížená o výše zmíněnou variabilitu.  Tímto je zaručeno,  že jakmile  se vozidlo 

přiblíží na brzdnou vzdálenost k vedoucímu vozidlu, změní svou požadovanou rychlost 

přibližně  na  rychlost  vedoucího  vozidla.  Aby  vozidla  po  přiblížení  nepokračovala 

totožnými rychlostmi, je zde uplatněna tato rozdílnost, která dobře demonstruje skutečné 

chování  vozidel,  kdy  vzdálenosti  mezi  jednotlivými  vozidly  vždy  kolísají  v  určitém 

intervalu. 

Aby bylo zaručeno, že vozidlo stihne zastavit, např. v případě, kdy je rozdíl rychlostí 

vozidel příliš velký, je v rámci tohoto programového bloku provedeno ještě jedno testování 

–  pokud  je  detekováno  vozidlo  v  nouzové  vzdálenosti,  nastaví  se  proměnná 

braking-variable na hodnotu TRUE. Toto indikuje, že se vedoucí vozidlo nachází nejen 

v brzdné vzdálenosti, ale rovněž i ve vzdálenosti nouzové a je tudíž nutno vyvinout větší 

brzdnou sílu ke zpomalení vozidla, aby bylo zajištěno, že se vozidla nesrazí. Aplikace této 

indikační  proměnné  je  dále  provedena  v  proceduře  vyvolání  nutnosti  změny rychlosti 

vozidla. Pro správnou funkci modelu je navíc nutné hodnotu této proměnné resetovat do 

původního stavu, tj. nastavit na hodnotu FALSE na začátku každé iterace. K tomuto účelu 

slouží procedura  reiniate-dynamic-variables,  která je volána každým z vozidel vždy při 

provedení procedury go, tudíž při každé iteraci.

Pokud podmínka větvení IF-ELSE není splněna, vykoná se pouze jeden příkaz. Do 

hodnoty  požadované  rychlosti  se  nastaví  maximální  rychlost  každého  z  vozidel.  Toto 

nastává v případech, kdy před vozidlem v žádné z brzdných vzdáleností není detekováno 

žádné vozidlo, a proto může uvažované vozidlo zrychlovat na svou maximální rychlost, či 

v maximální rychlosti pokračovat, pokud jí dosáhlo již dříve.
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Procedurou  follow-vehicles je  přesně  definováno  chování  vozidel.  Výstupem 

procedury je požadovaná rychlost, kterou má se má vozidlo pokusit dosáhnout v dalších 

iteracích.  V případě,  že  je  před  vozidlem překážka,  je  iniciováno  vyrovnání  rychlostí 

vozidel,  popř.  nouzové  brzdění,  v  případě,  že  před  vozidlem  je  volno,  pokouší  se 

dosáhnout své maximální rychlosti.

Procedura vyvolání nutnosti změny rychlosti vozidla

Zda má vozidlo zrychlit, či setrvat v pohybu stejnou rychlostí, určují v zásadě dva 

logické bloky – v prvním se provede nastavení požadované rychlosti a ve druhém se tato 

požadovaná  rychlost  porovnává  přesně  definovanými  podmínkami  s  rychlostí  aktuální. 

Toto  porovnání  provádí  procedura  change-speed,  která  je  primárně  rovněž  tvořena 

větvením IF-ELSE. Procedura sestává ze dvou bloků – části  pro zrychlení  a  části  pro 

zpomalení.

Pokud je aktuální rychlost  speed menší než požadovaná rychlost  desired-speed, je 

nutno rychlost  vozidla  zvýšit  –  podmínka  větvení  je  splněna  a  provádí  se  tudíž  první 

příkazový  blok.  V tomto  bloku  je  volána  procedura  zvýšení  rychlosti  speed-up,  která 

zvyšuje hodnotu aktuální rychlosti o velikost akcelerace příslušného vozidla. Protože tato 

procedura  rychlost  zvyšuje,  zároveň  je  nutné  otestovat  zda-li  aktuální  rychlost  již 

nepřekročila  rychlost  požadovanou.  Pokud  ano,  spouští  se  procedura 

maintain-desired-speed, která zajistí, že aktuální rychlost vozidla se již zvyšovat nebude 

a bude rovna požadované rychlosti  vozidla.  Obdobná podmínka je zde vytvořena i  pro 

případné překročení maximální rychlosti vozidla, ovšem pouze s tím rozdílem, že vozidlo 

nadále udržuje rychlost maximální. 

V případě  nesplnění  podmínky,  která  nastává,  pokud je  aktuální  rychlost  vozidla 

vyšší  než  rychlost  požadovaná,  je  nutno  rychlost  vozidla  snížit  a  provádí  se  druhý 

příkazový  blok.  V tomto  bloku  se  nejprve  testuje,  jak  intenzivně  je  žádoucí  rychlost 

snižovat.  Pokud  je  nutné  použít  nouzové  brzdění,  indikuje  tuto  skutečnost  proměnná 

emergency-braking-variable a v případě, že nabývá hodnoty TRUE, je okamžitě iniciováno 

nouzové brzdění procedurou emergency-braking, která snižuje aktuální rychlost o hodnotu 

nouzové decelerace příslušného vozidla.  I  v  tomto případě je  nutné určitým způsobem 

ošetřit případ, kdy by rychlost klesla na hodnotu nižší než 0 a byla tudíž záporná. Je zde 

41



proto  nasazena  omezující  podmínka,  která  pokud  vyhodnotí  rychlost  nižší  než  0, 

procedurou  stop-vehicle  vozidlo zastaví.  V případě,  že by toto omezení nebylo určeno, 

vozidla by po brzdění nabývala záporných rychlostí a pohybovala by se opačným směrem.

V případě, že indikační proměnná nesignalizuje nouzové brzdění, provádí se brzdění 

standardní,  a  to  prostřednictvím  procedury  slow-down,  která  sníží  aktuální  rychlost 

o hodnotu decelerace příslušného vozidla. Ošetření hranic rychlostí je zde obdobné, jako 

v předcházejících případech, tudíž v případě dosažení rychlosti nižší než požadované se 

udržuje rychlost požadovaná a v případech, kdy by byla aktuální rychlost vlivem brzdění 

nižší než 0 se rovněž aplikuje procedura zastavení.

Procedury změny rychlosti vozidla

Z důvodu vyšší přehlednosti zápisu zdrojového kódu a rovněž případných pozdějších 

úprav jsou příkazy řídící rychlost vozidla segmentovány do samostatných procedur:

• speed-up

• slow-down

• maintain-desired-speed

• maintain-max-speed

• emergency-braking

• stop-vehicle

Tato segmentace zajišťuje konzistenci zdrojového kódu v případech, kdy by bylo 

žádoucí některou z výše uvedených procedur doplnit o novou funkcionalitu. Všechny tyto 

procedury  fungují  na  stejném principu  –  tzn.  přiřazení  hodnoty do  proměnné  aktuální 

rychlosti speed. Jaká hodnota bude přiřazena, záleží na deklaraci jednotlivých procedur.

Procedura pohybu

Deklarace  procedury  zajišťující  samotný  pohyb  vozidel  po  simulační  ploše  je 

v zásadě velice jednoduchá. Procedura jednoduše testuje, zda-li došlo ke změně rychlosti 

vozidla. Pokud aktuální rychlost není totožná s rychlostí požadovanou, je nutné aktuální 

rychlost  vozidla  změnit,  a  tato  změna  je  provedena  právě  výše  zmíněnou  procedurou 

nutnosti  změny  rychlosti  change-speed.  Tudíž  zjednodušeně  –  v  případě,  že  vozidlo 

nedosáhlo požadované rychlosti, aktuální rychlost se přepočítá. 
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Samotná aktuální rychlost je v zásadě jen imaginární veličinou. Protože je pohyb 

vozidel uskutečňován po políčcích a jeho velikost je definována souřadným systémem, je 

vyjádřen počtem polí, resp. vzdáleností, o kterou se má uvažované vozidlo posunout při 

každé z iterací. Tato vzdálenost je vyjádřena právě proměnnou aktuální rychlosti  speed, 

přičemž  pohyb  je  vykonáván  primitivem  fd,  reprezentujícím  pohyb  vpřed  (forward). 

Hodnota vzdálenosti, o kterou se má pohyb vykonat je v tomto případě vydělena délkou 

políčka, jejíž hodnota činí 7,5. Tento přepočet je zde užit z důvodu validity a je převzat 

z [21]. 

Demonstrace funkce modelu následování vozidel

Pro  demonstraci,  že  model  funguje,  jak  bylo  zamýšleno,  především  že  vozidla 

dodržují stanovené vzory chování, byl vytvořen v panelu Interface ovládací prvek, jehož 

spuštění způsobí, že vozidlo bílé barvy okamžitě zpomalí. Pro tento účel byla vytvořena 

procedura  test-brakes, která bílému vozidlu přiřadí rychlost pouhé jeho akcelerace. Díky 

tomuto  prvku  je  možné  sledovat  chování  vozidel  a  ověřit  si,  že  dodržují  stanovená 

pravidla. Zde je poté vhodné v simulačním okně otevřít inspektor jednoho z následujících 

vozidel a sledovat některé z jeho parametrů, které jsou v inspektoru zobrazené. Především 

je přínosné pozorovat aktuální rychlost vozidla, změny jeho požadované rychlosti, jakož 

i hodnotu proměnné emergency-braking-variable, která se dynamicky mění dle vzdálenosti 

vedoucího vozidla před vozidlem uvažovaným, jak je patrno z obrázku níže.
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 10.7 Verifikace a validace modelu

Ke kontrole, zda model funguje tak, jak bylo zamýšleno, slouží procesy verifikace 

a validace.

Předmětem verifikace je ověření, zda vytvořený abstraktní návrh modelu odpovídá 

jeho skutečné implementaci. Validace modelu je posouzení, do jaké míry plní model svůj 

skutečný účel  [2].  Účel  lze charakterizovat jako vytvoření  vhodného a funkční  modelu 

následování vozidel, který by byl vhodný k nasazení v komplexním modelu pro simulaci 

plošné evakuace. 
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Obrázek 6: Ukázka inspektoru vozidla se seznamem jeho proměnných



Návrh tohoto modelu probíhal dle přístupu uvedeného v kapitole č.  4.2.  V rámci 

návrhu  byla  stanovena  kriteria  a  formalizována  pravidla,  na  základě  kterých  měla  být 

zaručena funkce tohoto modelu. Nyní je nutno posoudit, zda byla tato kriteria naplněna a 

zda model funguje tak, jak bylo při jeho návrhu předpokládáno. 

Verifikace modelu

V  následující  části  bude  model  verifikován;  tento  proces  se  bude  soustředit 

především  na  relevanci  definovaných  vztahů  modelu  –  zjednodušeně,  že  všechny 

definované vztahy nabývají předpokládaných a relevantních hodnot a v modelu se tudíž 

nevyskytují  deviace,  které  by narušovaly  jeho  funkci  (např.  záporná  hodnota  původně 

výhradně kladné proměnné). Při implementaci tohoto modelu došlo v několika případech 

k situaci,  kdy  byla  tato  deviace  objevena,  toto  bylo  ve  většině  případů  způsobeno 

nevhodnou  deklarací  proměnné,  respektive  absencí  omezující  podmínky,  sloužící  ke 

korekci této odchylky. Především se jednalo a hodnoty aktuální rychlosti, která proto, aby 

byl model verifikovatelný, musí vždy nabývat hodnot v intervalu <0; nekonečno). Díky 

této skutečnosti, vlivem absence omezující podmínky, docházelo k situacím, kdy proměnná 

nabyla  nesprávné  hodnoty  a  vozidla  se  pohybovala  opačným směrem,  tj.  vzad.  Tento 

problém byl analyzován a úspěšně vyřešen. 

Předpokládejme, že vozidlu byly při iniciaci přiřazeny hodnoty proměnných uvedené 

v následující tabulce:

Tabulka 2: Nastavení proměnných vozidla

Proměnná Hodnota [ v jednotkách ]

Maximální rychlost (max-speed) 25,756

Akcelerace (acceleration) 3,237

Decelerace (deceleration) 7,451

Nouzová decelerace (emerg-deceleration) 10,179
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Přiřazení  hodnot  probíhá  ve  správných  intervalech,  generování  náhodných  čísel, 

respektive jeho deklarace je v pořádku. Pro přehlednost byly v tabulce numerické hodnoty 

zaokrouhleny  na  tisíciny  jednotek,  přestože  generátor  pracuje  s  přesností  řádově 

několikanásobně větší. Tento počáteční stav vyjadřuje i výše uvedený obrázek.

Dále předpokládejme, že vozidlo má volný výhled  – tzn. pohybuje se vpřed svým 

jmenovitým zrychlením k  požadované rychlosti  ekvivalentní  rychlosti  maximální.  Jeho 

rychlost  se  při  jednotlivých  iteracích  vyvíjí  přesně  dle  předpokladu,  jak  je  patrno  z 

následující tabulky:
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Obrázek 7: Počáteční náhodné rozložení vozidel na ploše



Tabulka 3: Zvyšování rychlosti vozidla

Iterace Aktuální rychlost

1. 3,237

2. 14,474

7. 22,659

8. 25,896

9. 25,756

Z tabulky je zřejmé, že rychlost lineárně stoupala, v sedmé iteraci se již přiblížila 

požadované rychlosti a v iteraci osmé došlo k překročení její hodnoty. Proto byla rychlost 

nastavena na maximální možnou a vozidlo pokračovalo dále touto rychlostí. 

Nyní předpokládejme výskyt vozidla před vozidlem uvažovaným v tomto příkladu. 

Vozidlo  bylo  detekováno v  brzdné vzdálenosti  uvažovaného vozidla.  Pro  výpočet  byla 

využita následující formulace, která byla převzata z [21].

d =
v2

2 b

(1)

Kde:

d je hodnota brzdné vzdálenosti

v je hodnota aktuální rychlosti

b je hodnota decelerace příslušného režimu

Hodnota  brzdné  vzdálenosti  činí  44,516  jednotek  a  uvažované  vozidlo  v  této 

vzdálenosti  od  vozidla  vedoucího  snižuje  svou  rychlost  o  hodnotu  decelerace  každou 

iterací  tak dlouho,  až  se  jeho rychlost  vyrovná rychlosti  vedoucího vozidla.  Vzhledem 

k faktu,  že  generátor  náhodných čísel  byl  již  shledán validním,  variabilitu  požadované 

rychlosti v tomto případě neuvažujeme.
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V případě,  že se před vozidlem objeví překážka,  kterou reprezentuje vozidlo bílé 

barvy,  pohybující  se  vpřed  pouze  rychlostí  ekvivalentní  hodnotě  své  akcelerace,  začne 

uvažované vozidlo v brzdné vzdálenosti snižovat svou rychlost o hodnotu decelerace.

V případě, že je rozdíl rychlostí obou vozidel příliš vysoký a je zjevné, že uvažované 

vozidlo není schopno ve své brzdné vzdálenosti dostatečně zpomalit, je vedoucí vozidlo 

detekováno v nouzové vzdálenosti a je aktivována indikační proměnná. V tomto případě je 

aktuální rychlost dále snižována o hodnotu nouzové decelerace.

Tabulka 4: Snižování rychlosti vozidla

Iterace Decelerace Aktuální rychlost

+ 1. 0 25,756

+ 2. 7,451 18,305

+ 3. 10,179 8,126

+ 4. 0 0

Jednoduchým přepočtem je z tabulky zřejmé, že díky nouzové deceleraci  bylo vozidlo 

schopno  razantnějšího  snížení  rychlosti  a  bylo  schopno  zastavit  o  iteraci  dříve,  než 

v případě běžné decelerace. 

Z následujících obrázků je patrné, že pořadí vozidel se při brzdění nemění a to ani 

přes vysoký počet uskutečněných iterací.
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Struktura  modelu  je  v  tomto případě  je  definována korektně.  Všechny proměnné 

nabývají relevantních hodnot, deviace se nevyskytují. Funkce modelu splňuje očekávání.
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Obrázek 8: Pořadí vozidel se při zabrzdění bílého vozidla nemění

Obrázek 9: Detail porovnání výchozího stavu a stavu po 152 655 iteracích



Validace modelu

Vzhledem k faktu, že model reprezentuje prototyp funkčního komplexního modelu, 

byla jeho validita zajištěna použitím validovaných vztahů užitých v případě [21]. V případě 

praktické validace tohoto modelu bude v budoucnu nutné provést např. zkušební měření 

v rámci  běžného  provozu či  zkušebního okruhu a  tato  data  porovnat  s  výstupy tohoto 

modelu. Případné porovnání bude zásadně usnadněno koncepcí tohoto modelu v metrické 

soustavě,  která  je  zajištěna  využitím  validovaných  vztahů  a  použitím  přepočtu 

prostřednictvím pole definované délky 7,5 m.

 10.8 Možnosti použití vytvořeného modelu

Rozšíření stávající silniční sítě

Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly č.  10, nutnými předpoklady pro vytvoření 

komplexního  evakuačního  modelu  je  splnění  dvou  podmínek  –  vytvoření  silniční  sítě 

a definování modelu pohybu vozidel. V této práci byl vytvořen model následování vozidel 

a  tento  byl  aplikován  na  jednoduchou  lineární  silniční  síť.  Slovo  síť  zde  ovšem  zní 

poněkud nepatřičně, protože ve skutečnosti se jedná jen o jednoduchou úsečku. Proto se 

v budoucnu  nabízí  možnost  model  pohybu  vozidel  přenést  do  reálnějšího  souřadného 

systému  –  do  komplexnější  sítě,  popř.  do  digitalizované  sítě  skutečných  mapových 

podkladů.

NetLogo  v  rámci  svých  primitiv  již  obsahuje  základní  nástroj  pro  tvorbu  sítí. 

Podstatou sítě zde může být například agent Spoj (Link), který spojuje dva uzly (nodes). 

Struktura  sítě  může  nabývat  různých  podob  –  může  být  kruhová,  radiální,  pružinová 

a další. Těmito primitivy lze vygenerovat síť, na kterou bude možno umístit vozidla a řídit 

jejich  pohyb  pomocí  modelu  následování  vozidel  představeného v  této  práci.  V tomto 

případě bude nutné ovšem přistoupit k mírné úpravě modelu, a definovat směr pohybu, 

například  pomocí  primitiva  face,  který  změní  orientaci  želvy  k  definovanému  uzlu. 

V modelu představeném v této práci je orientace vozidel konstantní, jelikož se pohybují jen 

jedním směrem.
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Další možnosti práce se sítěmi skýtá použití některých rozšíření, která jsou součástí 

NetLoga,  či  jsou  vytvořena  komunitně  a  jsou  volně  dostupná  na  internetu.  Jsou  jimi 

například GIS Extension a NW Extension. Pomocí těchto dvou rozšíření můžeme práci se 

sítěmi výrazně zkvalitnit. GIS rozšíření přidává do NetLoga podporu pro práci s GIS daty, 

je schopno data nahrávat jak ve vektorovém, tak i rastrovém formátu; můžeme v tomto 

případě za pomoci modulu GIS data transformovat přímo na jednotlivé agenty, respektive 

spoje a uzly [22]. 

Nyní je možno využít rozšíření NW Extension pro práci se sítěmi a pohyb vozidel 

řídit pomocí algoritmu nejkratší cesty, který je v tomto rozšíření obsažen ve formě několika 

primitiv, například nw:distance-to a nw:path-to [23].

Aplikace pravidel pro zvýšení efektivity plošné evakuace

V rámci rešerše byla představena některá řešení, která jsou využívána při provádění 

plošných evakuací  a  jejichž cílem je zvýšení  efektivity silničního provozu. Tato řešení 

bude  možno  na  model  vytvořený  v  rámci  této  práce  aplikovat,  například  na  základě 

existujícího řešení  [21], kde autor využívá pro simulaci pohybu vozidel rovněž i model 

střídání  jízdních pruhů.  Tento algoritmus je  možno modifikovat  a využít  jak v případě 

změny konfigurace jízdních pruhů, tak i opatření v křižovatkách pomocí eliminace křížení 

jízdních pruhů.

Mechanismus změny jízdních pruhů [21] funguje na principu kontroly, zda vedoucí 

vozidlo  zpomaluje následované.  Pokud ano,  jsou vyhodnoceny podmínky ve vedlejším 

pruhu a pokud jsou příhodné pro zařazení se, je iniciována změna pruhu. Pro aplikaci ve 

výše zmíněných případech je možné vedoucí vozidlo nahradit  pevnou překážkou, která 

bude reprezentovat zúžení šířky vozovky, respektive snížení počtu pruhů, například před 

křižovatkou, která je řízena pomocí eliminace křížení jízdních pruhů.
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Závěr

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  možnostmi  prostředků  umělého  života  při 

simulování plošné evakuace v území.

Cílem  práce  bylo  posouzení  existujících  evakuačních  modelů  využívaných 

v zahraničí a na jejich základech vytvořit vlastní pokusné implementace, využívající prvky 

představených modelů.

Ze zkoumaných metod umělého života byla pro vytvoření modelu vybrána metoda 

založená na multiagentních systémech, kterou reprezentuje vývojové prostředí NetLogo. 

Toto prostředí bylo pro modelování zvoleno z důvodů snadné přístupnosti, použitelnosti 

a rovněž vhodnosti k řešení uvedeného tématu.

V rámci praktické části byl vytvořen model popisující bezpečný pohyb jednotlivých 

vozidel, jedoucích za sebou po stanovené silniční síti. Tento model implementuje určité 

prvky  Fritzscheho  modelu  následování  vozidel  a  skupinou  pravidel  a  režimů  na  něm 

založených zajišťuje bezpečný pohyb evakuačních vozidel v rámci zvolené silniční sítě. 

Bezpečným pohybem se v této  práci  rozumí  takový,  v  rámci  kterého vozidla  dodržují 

stanovené rozestupy v závislosti na jejich aktuální rychlosti,  přestože každé z nich volí 

parametry  svého  pohybu  individuálně.  Z  důvodů  snadné  přenositelnosti  byla  pro 

demonstraci řešení zvolena jednoduchá silnice liniového typu. 

Pohyb  vozidla  je  vyjádřen  jeho  popisnými  charakteristikami,  přičemž  je  použita 

i náhodná složka zajišťující  vhodnou heterogenitu modelu.  Popisné charakteristiky byly 

zvoleny takové,  aby byly definovány jak  fyzikální  vlastnosti  pohybu  vozidla,  tak  také 

vlastnosti  popisující  individuální  chování  vozidel  v  návaznosti  na  jejich  samostatná 

rozhodnutí. Díky těmto prvkům vykazuje model dynamické chování a vhodně reflektuje 

skutečný pohyb vozidel.

K  zajištění  souladu  vytvořeného  modelu  s  reálnými  podmínkami  byl  model 

validován  vůči  podobnému  modelu  následování  vozidel,  představenému  v  zahraniční 

odborné studii. Validity bylo dosaženo použitím přepočtu délky pole simulačního prostoru 

hodnotou, která je v případě dopravně-simulačních systémů obvyklá. 
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Ze  simulací  vytvořeného  modelu  bylo  patrné,  že  pohyb  vozidel  byl  vyjádřen 

korektně a pro jeho popis byly zvoleny vhodné charakteristiky. Tyto charakteristiky byly 

rovněž  verifikovány,  aby  bylo  zajištěno,  že  veškeré  stanovené  vlastnosti  jsou 

implementovány správně a nabývají relevantních hodnot.

V  rámci  této  diplomové  práce  se  podařilo  vytvořit  funkční  prototyp  modelu 

následování vozidel,  který vykazuje odpovídající  chování a tudíž se nabízí  možnost jej 

v budoucnu dále  rozvíjet.  Některé  možnosti,  jak  model  vyvíjet  v  komplexní  simulační 

nástroj,  jsou rovněž  představeny.  Jedná se  především o  prvky,  jež  mohou v budoucnu 

zvýšit  užitnou  hodnotu  modelu  –  např.  implementaci  metod  pro  optimalizaci  funkce 

silniční sítě či možnosti nasazení modelu v rámci existujících GIS datových podkladů. 

Cíl  této  diplomové  práce  byl  splněn.  Domnívám se,  že  model  vzhledem k  jeho 

funkčnosti a validitě je využitelný pro budoucí použití,  které může zahrnovat například 

vystavění  komplexního  simulačního  nástroje  k  modelování  evakuace.  Samotný  model 

pohybu vozidel  včetně  pravidel  jejich  následování  může v tomto řešení  tvořit  důležité 

jádro,  na  které  bude  možno  aplikovat  jednotlivé  dílčí  modely,  jež  budou  případným 

centrem příštích zkoumání. 

Model byl vytvořen ve vývojovém prostředí NetLogo verze 5.0.5, které je volně k 

dispozici na webových stránkách projektu.
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;; deklarace rodu vehicles, do ktereho nalezi vsechna vozidla
breed [vehicles vehicle]

;; deklarace promennych vozidel
vehicles-own [
  speed
  desired-speed
  max-speed
  acceleration
  deceleration
  emerg-deceleration
  emergency-braking-variable
]

;; deklarace globalnich promennych
globals [
  patch-lenght
  test-vehicle
]

;; procedura k nastaveni sveta
to setup
  clear-all
  create-road
  reset-ticks
  set patch-lenght 7.5
end

to clear-vehicles
  clear-turtles
end

;;procedura k vytvoreni silnice
to create-road
  ask patches [ set pcolor green ]
  ask patches [
    if (pycor < 2) and (pycor > -1) [
      set pcolor black
    ]
  ]
end

;; procedura k nastaveni vozidel, zajisti aby pocet vozidel neprevysoval pocet 
policek
to setup-vehicles
  if vehicles-count > world-width [ stop ]
  set-default-shape vehicles "car"
  create-cars
  set test-vehicle one-of vehicles
  ask test-vehicle [ set color white ]
end
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;; procedura k vytvoreni zadaneho poctu vozidel, jejich nahodneho rozmisteni a
;; presunuti v pripade, ze je uz policko obsazeno
to create-cars
  create-vehicles vehicles-count [
    set xcor random-xcor
    set heading 90
    add-default-variables
    disperse-vehicles
  ]
end

;; procedura k nastaveni vstupnich promennych kazdeho z vozidel
to add-default-variables
  set speed 0
  set max-speed (13 + random-float 13)
  set acceleration (2 + random-float 2)
  set deceleration (5 + random-float 3)
  set emerg-deceleration (8 + random-float 4)
end

;; rekurzivni procedura k presunuti vozidla v pripade umisteni na obsazenem policku
to disperse-vehicles
  if any? other vehicles-here [
    fd 1
    disperse-vehicles
  ]
end

;; nova iniciace promenne pri kazde iteraci k zajisteni, ze na vstupu bude 
;; nabyvat vzdy stejne hodnoty
to reiniate-dynamic-variables
  set emergency-braking-variable false
end

;; hlavni spousteci procedura - inicializuje promennou, vypocita a nastavi 
;; pozadovanou rychlost a posune vozidla o hodnotu rychlosti
to go
  ask vehicles [ reiniate-dynamic-variables ] 
  ask vehicles [ follow-vehicles ]
  ask vehicles [ move-cars ]
  tick
end
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;; procedura modelu nasledovani vozidel
to follow-vehicles 
  let vehicle-in-braking-distance min-one-of (vehicles in-cone (braking-distance + 2) 
0 with [self != myself]) [distance myself]
  let vehicle-in-emergency-distance min-one-of (vehicles in-cone (emergency-distance 
+ 2) 0 with [self != myself]) [distance myself]
  ifelse vehicle-in-braking-distance != nobody ;; pokud je predemnou jine vozidlo
    [
      let speed-of-predecessor ([speed] of vehicle-in-braking-distance)
      let randomize-variability (random-float speed-of-predecessor)
      set desired-speed (speed-of-predecessor - randomize-variability)
      if vehicle-in-emergency-distance != nobody [ set emergency-braking-variable 
true ] 
    ]
    [set desired-speed max-speed] 
end

;; procedura vyvolani zmeny rychlosti
to change-speed
  ;;zrychleni
  ifelse speed < desired-speed
  [  
    speed-up  
    if speed > desired-speed [ maintain-desired-speed ]
    if speed > max-speed [ maintain-max-speed ]
  ]
  ;;zpomaleni
  [
    ifelse emergency-braking-variable = true
    [
      emergency-braking
      if speed < 0 [ stop-vehicle ]
    ]
    [
      slow-down
      if speed < desired-speed [ maintain-desired-speed ]
      if speed < 0 [ stop-vehicle ]
    ]
  ]
end

;; PROCEDURY RIDICI RYCHLOST VOZIDLA
;; procedura zvyseni rychlosti
to speed-up
  set speed (speed + acceleration)
end

;; procedura snizeni rychlosti
to slow-down
  set speed (speed - deceleration)
end
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;;procedura udrzovani pozadovane rychlosti vozidla
to maintain-desired-speed
  set speed desired-speed
end

;; procedura udrzovani maximalni mozne rychlosti vozidla
to maintain-max-speed
  set speed max-speed
end

;; procedura nouzoveho brzdeni
to emergency-braking
  set speed (speed - emerg-deceleration)
end

;; procedura zastaveni
to stop-vehicle
  set speed 0
end

;; procedura pohybu vozidel, porovnava aktualni rychlost s nejmensi z maximalni a 
;; pozadovane rychlosti a pokud se lisi, iniciuje jeji změnu a posouva vozidlo o 
;; hodnotu rychlosti vpred
to move-cars
  if speed != desired-speed [ 
    change-speed
  ]
  fd (speed / patch-lenght)
end

;; jen reporter, vraci hodnotu brzdne vzdalenosti
to-report braking-distance
  report ((speed ^ 2) / (2 * deceleration)) / patch-lenght
end

;; jen reporter, vraci hodnotu nouzove vzdalenosti
to-report emergency-distance
  report ((speed ^ 2) / (2 * emerg-deceleration)) / patch-lenght
end

;; procedura k demonstraci nouzoveho brzdeni
to test-brakes
  ask test-vehicle [
    set speed 0
  ]
end  
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