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Úvod 

Počítačové modelování rozvoje poţáru je poměrně mladou vědní disciplínou, která 

prochází v poslední době dynamickým rozvojem. Modely se stále zlepšují a jsou tak schopny 

řešit stále sloţitější úlohy efektivněji a s větší přesností. Tento pokrok by nebyl moţný bez 

soustavného vývoje, který lze charakterizovat dvěma ději: Za prvé, vylepšováním a 

zdokonalováním stávajících metod a modelů. Za druhé, objevováním a implementací nových 

metod modelování. Oba tyto směry jsou pro celý vývoj velice důleţité. První směr 

modelování zdokonaluje, druhý rozšiřuje jeho variabilitu a tím i šíři záběru. 

Najít novou metodu, která by byla v hodná k nasazení do praxe, je poměrně nesnadný 

úkol. Na začátku je jakýsi předpoklad, či tušení, ţe zkoumaná metoda je vhodná. Pak 

následuje zdlouhavý proces prověřování, jehoţ výsledkem je stanovisko, které potvrdí, nebo 

vyvrátí počáteční předpoklad. 

Cílem této práce je posoudit potenciál prostředku umělého ţivota, jakoţto nového 

směru modelování rozvoje poţáru v uzavřených prostorách. 

Podnětem k vytvoření práce je jednoduchý počítačový model „FIRE“, vytvořený 

metodou umělého ţivota v prostředí NetLogo, který simuluje šíření lesního poţáru 

v závislosti na hustotě zalesnění. Na jeho základě, a ve stejném modelovacím prostředí, 

vytvořím vlastní, experimentální model šíření poţáru v uzavřeném prostoru, jehoţ cílem bude 

vystihnout hlavní charakteristiky prověřované metody. 

Hlavní náplní práce je vytvoření experimentálního modelu a jeho následné porovnání 

s vybranými, všeobecně uznávanými, metodami, či modely. Na základě porovnávacích testů 

provedu hodnocení vytvořeného modelu, a přeneseně celé metody umělého ţivota, a nastíním 

její vyuţití a další moţný vývoj. 
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1 Rešerše 

The Center for Connected Learning and Computer-Based modeling, 

Northwestern University, Evanston, [online]. 2009 [cit. 2010-04-01]. NetLogo. Dostupné 

z WWW: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

Manuál aplikace NetLogo. Jedná se o rozsáhlý dokument poskytující základní 

informace o prostředí NetLogo a kompletní manuál k tvorbě zdrojových kódů v tomto 

prostředí. 

 

Wilensky, U. [online]. (1997). The Center for Connected Learning and 

Computer-Based modeling, Northwestern University, Evanston NetLogo Fire model. 

Dostupné z WWW: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Fire 

Počítačový model s názvem Fire, vytvořený v prostředí NetLogo. Tato práce obsahuje 

vlastní model i se zdrojovým kódem, základní popis funkce modelu a doprovodné informace. 

 

HUSÁKOVÁ, Martina. Celulární automaty: Znalostní technologie III [online]. 

[cit. 2010-03-31]. Dostupné z 

WWW: <http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/fshusam2/lekarnicky/zt3/zt3_dokumenty/Celularni

Automaty.pdf>. 

Učební text University Hradec Králové o celulárních automatech. Text pojednává o 

celulárních automatech, jejich struktuře, činnosti a klasifikaci. 

 

MAŘÍK, Vladimír; ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga; LEŢANKSKÝ, Jiří. Umělá 

inteligence: 3. díl. 1. Praha: Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 

2001. 328 s. ISBN 80-200-0472-6. 

Publikace Umělá inteligenci, díl 3. Kniha obsahuje kapitolu věnovanou tématu 

umělého ţivota, ve které je popsán princip metody a její moţné implementace 

v matematických modelech, včetně implementace v podobě 2D ţelví grafiky pouţívané 

prostředím NetLogo. 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Fire


3 

2 Modelování rozvoje požáru 

Zcela obecně můţeme model definovat jako uměle vytvořený systém, který vykazuje 

charakteristiky systému vzorového. Vytváření modelů nazýváme modelování. Modelování má 

ve vědeckém světě široké uplatnění. Pomáhá popisovat stavy a děje systémů, aniţ by tyto 

systémy vůbec vznikly. Tato vlastnost má v poţární ochraně velký význam. Chceme-li 

spolehlivě zabezpečit ochranu osob, zvířat a věcí při moţném poţáru, je třeba znát situaci, 

která by poţárem vznikla. Tuto situaci lze předpovědět pouze přibliţně, a to na základě 

zkušeností z předchozích, podobných případů, nebo jejím simulováním pomocí modelu. 

2.1 Soudobé modely 

Modely v poţární ochraně dělíme na fyzikální modely a matematické (numerické) 

modely [1]. 

Fyzikální model se realizuje zapálením předmětů umístěných v prostoru. Vlastnosti a 

rozmístění zkušebních předmětů musí odpovídat simulované situaci. Modelování můţe 

probíhat v laboratoři (většinou zmenšené modely), nebo ve zkušebním prostoru (většinou 

modely skutečné velikosti). Cílem je sledovat doprovodné jevy a měřit fyzikální veličiny 

simulovaného poţáru. 

Matematický model je virtuální simulace poţáru, čímţ se zásadně liší do modelu 

fyzikálního. Vlastní numerické modelování se uskutečňuje v několika krocích:  

1) zadání vstupních dat (výchozí podmínky modelu – proměnné rovnic) 

2) výpočet soustavy matematických rovnic 

3) interpretace a zhodnocení výsledků 

Jednotlivé kroky mohou být různě náročné. Méně sloţité modely lze řešit ručně, za 

pomocí kalkulačky, či tabulkového procesoru Excel [1]. Většina současných modelů je však 

značně náročná, a to především ve výpočtové fázi, a tak jsou zhotovovány s pouţitím 

výpočetní techniky. 

S rozmachem výpočetní techniky se vyvinulo mnoho matematických modelů. Lze je 

základně rozdělit na modely deterministické a pravděpodobnostní (stochastické) [2]. 
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Deterministické modely neobsahují ve své výpočtové části ţádný prvek 

pravděpodobnosti - náhody. To znamená, ţe budeme-li zadávat stejná vstupní data, musíme 

při opakovaném výpočtu získávat i stejné výsledky. Dále se deterministické modely v poţární 

ochraně dělí na modely zónové a modely typu pole [2]. 

Zónové modely rozdělují prostor do několika kontrolních objemů (zón), nejčastěji 

dvou, a to zóny zakouření a zóny chladného, přisávaného vzduchu. 

Pro názornost vizte Obr. 1. 

Modely typu pole dělí prostor do několika stovek aţ tisíců kontrolních objemů [2]. 

Rozdělení je znázorněno na Obr. 2. 

V obou výše uvedených typech se kaţdý kontrolní objem povaţuje za homogenní 

objekt stejných vlastností, a mezi jednotlivými kontrolními objemy se provádí matematické 

výpočty, zaloţené na zachování hmoty a energie [1]. 

 

 

Obr. 1 – Zónový model poţáru 

(převzato z [2]) 

 

Obr. 2 – Model poţáru typu pole 

(převzato z [2]) 

 

Pravděpodobnostní model pouţívá ve svých rovnicích princip náhody 

(pravděpodobnosti). Na rozdíl od deterministického modelu pohlíţí na poţár jako na jev 

stochastický – výsledná hodnota je funkcí počátečních podmínek a pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnost (náhoda) bývá v počítačových modelech řešena funkcí „random“ – generací 

náhodných čísel. V takovém případě jsou při opakovaném vyvolání stejného modelu (stejné 

počáteční podmínky) vţdy různě výsledky, které ovšem jako celek naplňují určitou 

charakteristiku. 

Z určitého pohledu tyto jemné odchylky pravděpodobnostních modelů simulují 

přirozené chování poţáru, a to ţe i při zadání všech okrajových podmínek (v rámci lidských 

moţností) se poţár pokaţdé nezachová stejně.  
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Většina soudobích modelů je deterministických [2]. Ovšem to neznamená, ţe 

pravděpodobností modely nemají pro účely poţární ochrany význam. Vzhledem k tomu, ţe 

přinášejí odlišný pohled k řešení problému neţ většina modelů, rozšiřují variabilitu, a tím i 

moţnosti celého oboru. 

2.2 Hledání nových metod 

Chceme-li moţnosti modelování stále rozšiřovat, je důleţité zdokonalovat stávající 

metody, stejně jako vymýšlet metody nové, které řeší stejný problém, ale jinými postupy. 

Tyto nové postupy můţeme pouţít pro zcela nový, suverénní způsob modelování, nebo je 

můţeme implementovat do nějakého stávajícího modelu a tím jej zefektivnit. 

Nalézt novou metodu není samo o sobě lehké, natoţ nalézt takovou, která bude 

přínosná pro vybranou oblast. Proces hledání nové metody charakterizuji takto: 

a. Na počátku celého procesu je jakýsi intuitivní odhad, na základě něhoţ 

usoudíme, ţe nový postup má jistý potenciál pro řešení dané úlohy. 

b. Dále je třeba přesněji specifikovat nasazení nového prvku – jakým způsobem 

(v jaké podobě) se pouţije a za jakým účelem (co bude řešit). 

c. Po těchto krocích je vhodné vytvořit zkušební model, který bude zřetelně 

demonstrovat všechny podstatné charakteristiky nové metody. 

d. Máme-li jiţ zvolený rámec modelu (základní výpočetní funkce), přistoupíme 

k jeho ladění – optimalizaci (úprava proměnných a konstant funkcí). 

e. Nakonec přichází na řadu zhodnocení celého projektu. Posoudí se vhodnost 

nové metody pro řešení dané úlohy, případně se dojde k závěru, ţe celý projekt 

je třeba pozměnit a celý proces se vrátí do bodu „b“. 

Jak je patrné, celý proces není exaktní, ale často se v něm uplatňuje subjektivní úsudek 

(zvláště v bodech a, b), jehoţ kvalita závisí na znalostech a zkušenostech konkrétního jedince, 

či týmu. Stejně tak jako je v procesu zastoupen prvek osobního úsudku, uplatňuje se 

podobnou měrou princip „pokus – omyl“. Často musí proběhnout celý, velice zdlouhavý 

proces vývoje, neţ je patrný výsledek naší práce. 

Hledání nových metod – nových cest v počítačovém modelování rozvoje poţáru 

nemusí nutně vést k vytvoření nové, suverénní metodiky. Nová metoda můţe přinést také 

nový pohled na věc – inspiraci pro jiné tvůrce počítačových modelů. 
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3 Umělý život jako prostředek modelování rozvoje požáru 

3.1 Umělý život 

Ţivot je předmětem lidského zkoumání jiţ od samých počátků naší civilizace. Přesto, 

ţe kaţdý člověk intuitivně ví, co to ţivot je, nevznikla doposud ţádná obecně uznávaná 

definice ţivota. Definovat umělý ţivot je o něco snazší, jelikoţ nepojmenováváme ţivot 

samý, ale pouze vztah k němu – vztah k něčemu, co není přesně definováno. 

Pro účely této práce můţeme umělý ţivot definovat jako člověkem vytvořený systém, 

vykazující charakteristiky podobné projevu ţivota. Tato obecná definice můţe nabývat mnoha 

různých podob. Tak třeba v umění, literatuře a filmu je umělý ţivot objektem abstrakce, sci-fi, 

nebo obrazem budoucnosti. Ve filosofii a náboţenství je předmětem morálních a etických 

debat, či otázek vlastní existence a podstaty ţivota. Ve vědě je pojímán jako metoda 

zkoumání, zaloţená na vytváření sloţitých celků, projevujících znaky ţivota, z jednoduchých 

primitiv (více v kapitole 3.1.2). 

3.1.1 Umělý život jako pohled na svět 

Napříč všemi oblastmi zájmu prochází vnímání umělého ţivota, jako pohledu na svět 

kolem nás. Jde o jakýsi subjektivní pocit, ţe určitý (neţivý) objekt vykazuje charakteristiky 

projevu ţivota. Tento pocit můţe nabývat třeba jen jediné individuum (člověk), nebo široká 

skupina lidí – pak se jedná o všeobecně uznávaný jev. 

Takovým ukázkovým, a dobře známým příkladem je počítačový virus. Jeho 

pojmenování „virus“ není náhodné, ale upomíná na jeho podobnost s virem organickým. Na 

jejich podobenství se pokusím objasnit podstatu umělého ţivota. Pro přehlednost jsem 

charakteristiky srovnal do tabulky, ve které jsou podobné vlastnosti v jednom řádku. 

Vizte Tab. 1 na následující straně.  
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Tab. 1 - Porovnání charakteristik viru počítačového a organického 

 Charakteristiky 

POČÍTAČOVÉHO VIRU 

Charakteristiky 

ORGANICKÉHO VIRU 

A Počítačový virus je škodlivý program, 

který se reprodukuje pomocí jiných 

programů. 

Organický virus je nitrobuněčný parazit, 

který se reprodukuje pomocí hostitelských 

buněk. 

B Virus se replikuje tak, ţe pronikne do těla 

hostitelského programu a implementuje 

svůj kód (nebo jeho část) do kódu 

napadeného programu. 

Virus se replikuje tak, ţe pronikne do těla 

hostitelské buňky a připojí svou 

nukleovou kyselinu k nukleové kyselině 

napadené buňky. 

C Napadený program zpracovává kód viru, 

který program vede k tvorbě dalších virů. 

Napadená buňka tvoří bílkoviny podle 

nukleové kyseliny viru, čímţ vyrábí nové 

viry. 

D Nové viry se přenáší v průběhu spuštění 

hostitelské aplikace na aplikace nové a 

celý cyklus se opakuje. 

Nové viry opouští hostitelskou buňku a 

nezávisle na ni putují za dalším 

hostitelem. Aţ k němu dorazí, celý cyklus 

se opakuje. 

E Působení viru můţe negativně působit na 

běh programu. 

Působením viru hostitelská buňka 

zpravidla zaniká. 

F Cílem počítačových virů není jen 

reprodukce, ale především zanesení jinak 

škodlivého kódu do počítače. 

Cílem organických virů je především 

reprodukce. 

V tabulce srovnání vidíme, ţe v bodech D a F lze o podobnosti hovořit jen stěţí, 

v bodě E je podobnost patrná a v bodech A, B, C vykazují oba druhy virů vysokou míru 

podobnosti. O tom, ţe obě entity vnímáme podobně, svědčí pouţívání společných výrazů pro 

popis jejich činnosti, jako: nákaza; infekce, prolomení obrany a podobně. Lze tedy říci, ţe se 

tvůrcům počítačového viru podařilo vytvořit simulaci chování viru organického – i kdyţ 

zřejmě necíleně. 
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3.1.2 Umělý život jako vědecká metoda 

Pro charakterizování metody umělého ţivota pouţiji citát (Bonabeau a Theraulaz, 

1995): 

„Umělý ţivot je všeobecná metoda, podstatou které je generovat z jednoduchých 

mikroskopických spolupracujících prvků takové chování na úrovni makroskopické, které je 

moţno interpretovat jako projev ţivota.“ (převzato z [3]) 

Jak je patrné z výše uvedené charakteristiky, představuje metoda umělého ţivota zcela 

nový a odlišný přístup k řešení problémů. Zatímco klasický přístup se snaţí porozumět 

objektu pozorování jeho rozebráním na řadu jednodušších primitiv, které jsou pak předmětem 

detailního zkoumání, vytváří metoda umělého ţivota z dobře známých jednoduchých prvků 

sloţité celky, jeţ jsou předmětem následného výzkumu. Jak vidíme, obě metody jsou 

protichůdné, a tím zcela odlišné, v prvním případě dochází k analýze problému, kdeţto ve 

druhém k jeho syntéze. A právě tato odlišnost nám dává jedinečnou příleţitost podívat se na 

stejný problém zcela jiným úhlem pohledu. 

Metoda umělého ţivota nachází dvě základní formy uplatnění [3]: 

1) Generování virtuálních procesů ţivota. Nejde o snahu vytvořit model 

konkrétního ţivého systému, ale ţivota obecně. Datová struktura představuje 

sebe samu, jako ţivý systém. 

2) Simulace existujících procesů ţivota. Snaha zachytit určité rysy konkrétního 

ţivého systému. 

Generování virtuálních projevů ţivota má význam především v evoluční biologii, 

genetice a filozofii podstaty ţivota. Pro tuto práci je významnější aplikace druhá – simulace 

existujících ţivých systémů – která sleduje dva hlavní cíle: prohloubit naše znalosti o přírodě 

a zdokonalit naše představy o umělých modelech a tím přispět ke zlepšení jejich výkonnosti 

[3]. 

Umělý ţivot našel velmi rychle uplatnění v simulaci ţivých systémů. Z počátku 

především těch biologických (mnoţení bakterií, činnost mraveniště, růst bylin, apod.), později 

se oblast zájmu rozšířila na nejrůznější odvětví, kde je třeba zachytit sloţité chování 

jednoduchých primitiv (sociologie, krystalografie, environmentalistika, matematika a jiné). 

Tyto model jiţ začaly být náročné na realizaci, a tak se souběţně s jejich rozmachem 

začaly vyvíjet systémy, určené pro snadnější modelování. Takovými prostředími jsou třeba 

celulární automaty. 
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3.2 Celulární automaty 

Celulární automat (CA) je dynamický systém a matematický model, který modeluje 

ţivý systém [4]. Jeho základní jednotkou je buňka (latinsky cellula), která můţe nabývat 

různých stavů (číslo, barva, apod.). Celé prostředí je tvořeno mnoţinou takovýchto buněk, 

s přiřazenými počátečními stavy. 

Základem činnosti celulárního automatu je komunikace mezi jednotlivými buňkami, 

která se realizuje individuálně pro všechny buňky ve stejném čase, tedy paralelně, podle 

následujícího postupu: 

1) Buňko! Zjisti svůj stav, a stav okolních buněk. 

2) Vyhodnoť závislost svého stavu a stavu okolních buněk podle 

funkce (f). (co jsou „okolní buňky“ bude vysvětleno později) 

3) Proveď změnu svého stavu podle výsledku funkce (f). 

Z výše uvedeného principu činnosti vycházejí najevo tři klíčové vlastnosti[3] 

celulárních automatů: 

 Paralelismus: Výpočet hodnot nových stavů buněk probíhá současně – to 

znamená, ţe pořadí buňky nemá vliv na kvalitu výsledku (na běţných 

sériových počítačích se musí tento postup simulovat). 

 Lokalita: Nový stav buňky závisí jen na jejím původním stavu a stavu jejího, 

přesně specifikovaného, okolí. 

 Homogenita: Všechny buňky mají stejný soubor proměnných (stavů) a jsou 

řízeny stejnou funkcí (f). 

 

 

Obr. 3 – Neumannovské okolí 

(převzato z [4]) 

  

Obr. 4 – Moorovo okolí 

(převzato z [4]) 

 

 

Obr. 5 - Šestiúhelníkové okolí 

(převzato z [4]) 
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Jiţ byla řeč o principu činnosti, základních pravidlech a charakteristikách, ale zatím 

nemáme představu o tom, jakou formu celulární automat má – jak vypadá, či jak jsou buňky 

uspořádány. Hlavní vlastnosti, které určují formu CA, jsou rozměr a tvar pole ve kterém jsou 

buňky rozmístěny: 

Jednorozměrné pole (1D CA) umoţňuje rozestavění buněk na přímce, či kruţnici. 

Okolí buňky je určeno celočíselným údajem, který představuje počet nejbliţších 

sousedů v jednom směru, a stejný počet v druhém směru. 

Dvojrozměrné pole (2D CA) rozmisťuje buňky na ploše. Jedná se o nejčastější 

variantu. Tvar rozmístění je zpravidla čtvercový, šachovnicový (viz Obr. 4 na 

předchozí straně), ale mohou se vyskytnout soustavy sloţené z jiných period, jako 

třeba pravidelných šestiúhelníků (viz Obr. 5). 

Okolí buňky je moţno pojmout více způsoby, neţ tomu bylo u 1D CA. Pro 

příklad uvádím okolí, uvedená v literatuře [4]: 

 Neumannovské, se 4 sousedními buňkami (viz Obr. 3) 

 Moorovo, s 8 sousedními buňkami (viz Obr. 4) 

 Šestiúhelníkové, s 6 sousedními buňkami (viz Obr. 5) 

Trojrozměrné pole (3D CA) rozmisťuje buňky v prostoru. Jedná se o sloţitý a 

výpočetně náročný model. Tvar rozmístění je většinou krychlový. 

Okolí buňky můţe mít různé podoby, často jsou to trojrozměrné modifikace 

dvojrozměrných variant. 

Pro lepší pochopení problematiky celulárních automatů je dobré shlédnout nějaký 

příklad. Doporučuji asi nejznámější CA s názvem HRA ŢIVOTA (Game of Life), který 

vytvořil v roce 1970 matematik J. H. Conway [4]. Nebo model FOREST FIRE, který je 

představen v kapitole 3.4. Oba modely jsou ztvárněny v prostředí NetLogo a jsou zaloţeny 

v elektronické příloze (přílohy CD-3 a CD-4). 

Celulární automaty představují metodiku, „jako šitou na míru“ pro modelování 

metodou umělého ţivota, jelikoţ přináší systém uspořádaných, ovladatelných, jednoduchých 

primitiv, která jsou schopná tvořit sloţité soustavy. Jak jsem uvedl, CA je pouze metodika. 

Aby mohla být pouţita, musí být implementována do nějakého prostředí. U primitivních 

automatů si vystačíme s tuţkou a čtverečkovým papírem. Ovšem vzhledem k narůstající 

sloţitosti CA modelů a současné dostupnosti výpočetní techniky se jeví jako vhodné prostředí 

počítač. Jednu z moţností, jak implementovat CA do počítačového prostředí je NetLogo. 
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3.3 NetLogo 

NetLogo je volně šiřitelný software, který vytvořil Uri Wilensky v roce 1995. Jeho 

další vývoj zaštiťuje Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling při 

universitě Northwestern University [5]. Jedná se o programovatelné modelovací prostředí, 

určené k vytváření simulací přírodních a sociálních jevů. V této práci pouţívám verzi 4.0.4. 

3.3.1 2D želví grafika:  

Prostředí NetLogo si můţeme představit jako 2D CA s šachovnicovým vzorem 

(vysvětleno v kapitole 3.2), ale s určitými specifiky které si v této kapitole vysvětlíme. 

NetLogo pouţívá tak zvanou „2D ţelví grafiku“, kterou tvoří tři hlavní objekty: 

Patch: Vyjedeme-li z podstaty celulárního automatu, pak patch (dále „dlaţdice“) 

představuje buňku. Stejně jako v případě CA můţe nabývat různých stavů, které 

jsou dány hodnotou proměnných. Proměnné jsou pro všechny dlaţdice stejné, 

ovšem jejich hodnoty jsou individuální.  

Turtle:  Dalším objektem je turtle (dále „ţelva“). Představuje ţivý prvek, který se 

pohybuje po dlaţdicích. Ţelva musí vţdy nějak a někde vzniknout, můţe 

zaniknout, nebo se rozmnoţit. Stejně jako „pole“ nabývá různých stavů pomocí 

proměnných. 

Link: Ţelva se pohybuje po trajektorii, jejíţ záznam je link (dále „stopa“). Stopa 

tedy představuje křivku v dlaţdicovém poli, která narůstá s pohybem ţelvy. 

Pro lepší představu 2D ţelví grafiky uvádím Obr. 6. Dlaţdicím jsem přiřadil střídavě, 

šedou a černou barvu, ţelvy jsou prezentovány obrázkem a červená a ţlutá křivka představuje 

stopu ţelvího pohybu. Situace na Obr. 6: Na dlaţdici „1, 1“ vznikla ţelva, pohybuje se, tvoří 

za sebou červenou stopu a na dlaţdici „4, 2“ zplodila jinou ţelvu, která při svém pohybu 

vytváří ţlutou stopu. 

 

Obr. 6 - 2D ţelví grafika 
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3.3.2 Prostředí aplikace NetLogo 

Po formální stránce je NetLogo multiplatformní aplikace pracující v operačních 

systémech Mac, Windows, Linux a jiných [5]. Spouští se v klasickém programovém okně, 

obsahuje hlavní menu a panel záloţek, kterými se přepíná mezi třemi rozhraními hlavního 

okna: interface, information a procedures (viz Obr. 7 na straně 14). 

Interface: V tomto rozhraní vytváříme vlastní uţivatelskou podobu námi vytvářeného 

simulátoru. Vybíráme zde objekty, rozmisťujeme je po pracovní ploše a editujeme 

jejich parametry. Hlavním objektem je okno simulace. Další objekty, jako:tlačítka, 

posuvníky, přepínače, dialogová okna a podobně, slouţí pro ovládání simulace a 

přenos vstupních a výstupních dat mezi modelem a uţivatelem. Blok interface 

představuje pracovní plochu modelovacího prostředí, která můţe být ovládána 

uţivatelem bez znalostí programovacího jazyka. 

Information: Rozhraní slouţí jen pro vytvoření návodu k pouţití a vloţení dalších 

doplňujících informací určených uţivateli. Nemá ţádný vliv na funkci modelu. 

Procedures: Hlavní část, z hlediska tvorby modelů. Zde se píše zdrojový kód modelu. 

Aplikace obsahuje řadu doplňků, jako editory barev, tvarů ţelv a podobně. Ovládání je 

klasické, pomocí myši a klávesnice. 

Základní postup tvorby nového modelu v aplikaci NetLogo 4.0.4, lze charakterizovat 

ve třech krocích:  

1) Vytvoření uţivatelského rozhraní v rozhraní interface – nastavení parametrů 

obrazovky, vloţení a nastavení ovládacích prvků a jiných objektů.  

2) Vytvoření zdrojového kódu v rozhraní procedures, kterým se ovládají 

jednotlivé prvky simulace a objekty uţivatelského rozhraní. 

3) Implementace zdrojového kódu (a nastavení objektů) do vlastní simulace – 

modelování. 

Kroky 1 a 2 provádí tvůrce modelu, krok 3 je automatickou funkcí aplikace.  

Poznámka: V elektronické příloze CD-2 je umístěna instalace aplikace NetLogo 4.0.4. 

Po jejím nainstalování si můţete zde uváděné údaje ověřit prakticky. Nainstalování aplikace 

je rovněţ nutné pro spuštění elektronických příloh ve formátu „nlogo“. 
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3.3.3 Programovací jazyk 

Převáţná část procesu tvorby modelu probíhá v rozhraní procedures, to je psaním 

zdrojového kódu. Ten je tvořen sérií klíčových slov a dalšími prvky v souladu s gramatikou 

programovacího jazyka. 

Aplikace NetLogo vyuţívá vlastní implementaci programovacího jazyka LOGO, 

kterou doplňuje o klíčová slova spojené s objekty patch, turtle a link [5]. Struktura jazyka je 

jednoduchá, a přehledná, klíčová slova jsou intuitivní, podobná výrazům z běţného jazyka 

(anglického). Jazyk je tak celkově snadno ovladatelný, coţ tvůrci modelu usnadňuje jeho 

činnost. Přesto se při jeho popisu omezím jen na základní charakteristiky – pro hlubší 

studium, nad rámec této práce, doporučuji uţivatelskou příručku vývojářů, která je zaloţena 

v elektronické příloze (příloha CD-1) a zároveň je dostupná z webových stránek [5]. 

Základní jednotkou jazyka je „klíčové slovo“. Ty lze rozdělit do 28 skupin - 

zjednodušeně uvedu jen ty nejzákladnější: 

 Agents (agenti): Lze si je představit jako adresáty příkazů. Jsou to čtyři klíčová 

slova, která ve zdrojovém kódu určují, pro koho příkaz platí. 

– patch, turtle, link – pro dlaţdici, ţelvu, stopu (viz kapitolu 3.3.1) 

– observer – oslovuje všechny tři objekty dohromady 

 Agentsets (vlastnosti agentů): Klíčová slova, umoţňující oslovování skupiny 

objektů jedné vlastnosti (například podle hodnoty jejich proměnných). Uvedu 

dva příklady, charakteristické pro celulární automaty: 

– neighbors oslovuje objekty v Moorově okolí (viz Obr. 4) 

– neighbors4 oslovuje objekty v Neumannově okolí (viz Obr. 3) 

 Procedures (procedury): Jsou to pokyny pro agenty, jako „jdi“, „otoč se“, a 

podobně. Lze si i vytvářet procedury vlastní, a to uzavřením příkazů mezi 

slova to a end. 

 Variables (proměnné): Mohou být globální (určené jen pro výpočty), nebo 

přiřazené ţelvám, stopám, čí dlaţdicím (vzpomeňte na stavy celulárních 

automatů). Nezávisle na tomto dělení je rozlišujeme na: 

– uţivatelské (moţno si pojmenovat vlastní proměnnou) 

– vestavěné (definované programem), jako třeba color (barva objektu), 

nebo xcor a ycor (x a y souřadnice objektu) 
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Dále se v jazyce vyskytuje řada funkcí známých z jiných programovacích jazyků, jako 

random, if/else, repeat, a jiné. 

Cyklický běh procedur 

Celý blok příkazů, napsaných v rozhraní procedures, představuje jeden „krok“ 

simulace, zvaný tick. Při spuštění se nejprve provede krok „0“, a po něm další a další, dokud 

simulaci nevypneme, nebo se nevypne podmínkou zařazenou v proceduře. Lze si to představit 

jako automatické uzavření celého bloku procedur do jednoho cyklu. 

To, ţe se v kaţdém kroku opakuje stejný blok procedur, neznamená, ţe výsledky 

výpočtu jsou stále stejné, jelikoţ kaţdým krokem se také mění hodnoty proměnných.  

3.3.4 Charakteristiky aplikace, důležité pro modelování 

 Moţnost oslovovat objekty podle jejich vlastností, a těm dávat příkazy 

 Prostředí obsahuje řadu vestavěných procedur vhodných pro modelování 

metodou umělého ţivota. 

 Přizpůsobení pro paralelní výpočty. 

 Relativně snadně programovatelné prostředí 

Pro dokreslení představy o moderátorských vlastnostech aplikace NetLogo, uvádím 

v následující kapitole popis konkrétního modelu, vytvořeného touto aplikací. 

 

 

Obr. 7 - Programové okno aplikace NetLogo, rozhraní interface modelu "FIRE". 
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3.4 „NetLogo Fire model” 

Tento model vyvinula v roce 1995 MIT Media Lab. Nejprve v jazyce CM StarLogo a 

v roce 2001 jej upravila do jazyka NetLogo [6]. Cílem modelu je simulovat šíření lesního 

poţáru v závislosti na hustotě zalesnění. 

Modelování probíhá ve čtvercovém dlaţdicovém poli, které představuje část lesa. 

Simulace začíná stavem, kdy z levé strany pole přichází poţár do zatím nedotčené oblasti, a 

končí ve chvíli, kdy veškerý poţár, ve sledované části lesa, uhasne. 

Pro potřeby této práce, jsem model nepatrně upravil. Konkrétně, sloučil jsem dva 

druhy ţelv do jednoho, aby byl model jednodušší na vysvětlení (viz příloha CD-4). 

Algoritmus modelu: 

Lesní plocha je prezentována dlaţdicemi, a přítomnost plamenů ţelvami. Vlastní 

modelování se realizuje pomocí algoritmů, uprvujících vztahy právě mezi dlaţdicemi a 

ţelvami. Podívejme se tedy na celý model, z pohledu těchto dvou objektů. 

Dlaţdice: Představují plochu, po které se poţár šíří – jsou nositeli plamenů, 

a uchovávají binární údaj o stavu části lesa prostředníctvím integrované proměnné 

pcolor (barva dlaţdice): Spálená - černá barva 

 Nespálená - zelená barva 

Ţelvy: Indikují přítomnost poţáru. Vznikají podle toho, zda na danné dlaţdici jsou 

podmínky pro poţár a zanikají po určeném počtu kroků simulace.  

Před vlastní simulací se nejprve nastaví počáteční podmínky spuštěním procedury 

„SET-UP“. Nastaví se hustota zalesnění (podle nastavené hodnoty) a všem dlaţdicím na 

levém okraji pole se přiřadí plamen. 

Spuštění simulace se provádí procedurou „GO“, která se opakuje do té doby, dokud 

není pole zcela bez plamenů. Pro pochopení procedury „GO“, bez potřeby znalosti 

programovacího jazyka, vyjádřím její činnost neformálním přepisem zdrojového kódu (dále 

jen pseudokód): 

 Plameny! Dlaţdice pod sebou změnte na černé, pak se zeptejte sousedních 

dlaţdic, jakou mají barvu. Pokud zelenou, nechť zde vzniknou plameny další. 

Dále sniţte svou barvu o „0.3“ a pokud je výsledek menší, neţ červená mínus 

3.5, zhasněte.  
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 Ještě doplním, ţe sousední dlaţdice se určují podle Neumannova okolí a výraz 

„červená mínus 3,5“ vychází z toho, ţe barva je v jazyce definována číselným údajem. 

Kromě těchto základních procedur, provádí model ještě další procedury, které generují 

hustotu lesního porostu podle uţivatelem zadené hodnoty, vypočítávají procento spálené 

plochy, nastavují tvar ţelv (plamenů) a podobně. Není účelem této práce se hlouběji zábývat 

celým algoritmem. Pro případný zájem doporučuji shlédnout celý model v příloze CD-4. 

Simulace modelu: 

Programové okno v uţivatelském rozhraní je zobrazeno na Obr. 7, na straně 14. 

Komentář k obrázku: Horní, tmavá lišta je lištou operačního systému. Pod ní se nachází menu 

aplikace, ještě níţe záloţky (přepínače) rozhraní. Široký, šedý pruh níţe, obsahuje prvky 

(zleva): tlačítko button pro přidání ovládacích prvků, posuvník pro ovládání rychlosti 

simulace a tlačítko settings pro nastavení hlavního okna simulace. 

Níţe, zleva: ovládací prvky (posuvník pro volbu hustoty zalesnění, tlačítka setup a go 

pro spuštění simulace, výstupní okénko (procenta spáleného povrchu) a velké okno při 

pravém, dolním rohu je hlavní okno simulace, ve kterém se realizuje vlastní modelování. 

Charakteristiky modelu: 

Šíření poţáru z místa hoření je dáno pouze splněním dvou podmínek 

1) Poţár na dané dlaţdici nesmí vyhasnout. 

2) V Neumannově okolí tohoto plamene musí být dlaţdice se zelenou barvou.  

Zajímavé je zamyslet se nad tím, jak by se model změnil, nahrazením Neumannova 

okolí za okolí Moorovo. Vzhledem k tomu, ţe takto by měl plamen 8 moţností šíření, místo 

4, je jisté, ţe by se v takto změněném modelu poţár šířil rychleji a les by shořel důkladněji. 

Tuto domněnku jsem si ověřil prakticky, změnou klíčových slov neighbors4 na neighbors ve 

zdrojovém kódu modelu. 

Model „Fire“ jako inspirace 

Tento model upozornil na moţnost, ţe celulárních automatů (prostředku umělého 

ţivota) lze pouţít pro zachycení šíření poţáru. V následující části práce prověřím potenciál 

prostředku umělého ţivota (pomocí aplikace NetLogo) pro modelování rozvoje poţáru 

v uzavřených prostorách. 
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4 Experimentální model rozvoje požáru 

Předchozí kapitoly mají pro celou práci význam jakési teoretické, informační podpory. 

Zpracoval jsem v nich témata, v patřičném rozsahu, představující vstupní bránu do 

problematiky práce. Tato kapitola se jiţ bude plně věnovat cílu práce, a sice, prověřit 

potenciál prostředku umělého ţivota v modelování rozvoje poţáru v uzavřených prostorách. 

Jako prostředek umělého ţivota pouţiji prostředí NetLogo (verze 4.0.4). V něm 

sestavím experimentální model metodou umělého ţivota a s implementací základních 

parametrů poţáru. Výkonnost modelu porovnám s vybranými empirickými modely. 

4.1 Omezující podmínky modelu  

Modelovací prostředí NetLogo je pouze virtuální, čímţ se významně liší od 

přirozeného prostředí poţáru. Je patrné, ţe tato odlišnost představuje jistá omezení podobnosti 

sestaveného modelu – omezující podmínky Podívejme se na ty nejvýznamnější. 

2D ţelví grafika: 

Zachycujeme-li poţár v uzavřeném prostoru v dvourozměrném prostředí, přináší to 

samo sebou řadu omezení. V našem případě je model zobrazen jen v půdorysu – nelze v něm 

zachytit rozvoj poţáru vertikálním směrem, stejně jako polohu neutrální roviny, či jiné 

faktory závislé na výškové souřadnici. 

Další omezení tohoto prostředí spočívá ve čtvercovém vzoru pole. Dlaţdice jsou 

čtvercové, stejně tak jejich nejbliţší okolí je ve tvaru čtverce (jak je patrné z Obr. 4). 

V důsledku této skutečnosti lze jen velmi obtíţně ztvárnit kruhová pole, například při šíření 

tepla z bodového zdroje. 

Matematické funkce prostředí NetLogo: 

Reálná čísla se v NetLogu přirozeně neukládají s nekonečným, desetinným rozvojem, 

ale v omezeném tvaru, konkrétně podle IEEE 754 standardu (64 bitů)[5]. Například, budeme-

li chtít zobrazit výsledek výrazu: 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6, nezískáme očekávaný 

výsledek 1, ale 0,9999999999999999. 

Vzhledem k povaze výpočtové části modelu nás tato nepřesnost nijak výrazně 

neomezuje, ovšem je třeba ji mít na paměti. Jak vidíme na uvedeném příkladě, mohou být 

některé výsledky výpočtů zcela absurdní. 
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Omezení vyplývající ze struktury výpočetní části 

Kromě omezujících podmínek vyplývajících z povahy prostředku umělého ţivota 

(konkrétně z prostředí NetLogo) obsahuje model soubor dalších omezení vyplývajících 

z charakteru výpočtové části modelu. V ţádném modelu nelze detailně vyjmenovat všechna 

jeho omezení, proto uvedu jen ta nejmarkantnější: 

 Model nepopisuje proudění vzduchu a kouře. 

 Není zde zahrnut faktor koncentrace okysličovadla v prostoru. 

 Není rozlišováno ţhnutí a plamenné hoření. 

4.2 Popis modelu 

Experimentální model vychází z modelu „Fire” (viz kapitola 3.4). V porovnání s ním 

je ale sloţitější. Pracuje s ohraničeným prostorem a ve svém výpočtovém algoritmu pouţívá 

více parametrů. Dále poskytuje uţivateli více moţností, jak simulaci ovládat. 

Plocha simulace zachycuje uzavřený prostor v půdoryse. V modelu se vyskytují agenti 

ţelvy a dlaţdice (stop není třeba), jejichţ implementace je podobná jako v modelu „Fire“, 

ovšem je k nim přiřazeno více vlastností, v souladu s větší sloţitostí modelu. 

Dlaţdice: představují hořlavý prostor, dále zdi a jiné poţárně-dělicí konstrukce. 

Zároveň jsou nositely plamenů. Všechny vlastní tyto proměnné: 

 Ignition-temperature: představuje parametr hořlavosti – jak snadno je 

hořlavina zapalitelná. Jednotka: °C – simuluje teplotu vznícení. 

 Fire-load: představuje mnoţství hořlaviny na dlaţdici. 

Jednotka: kg dřeva na m
2
 - simuluje poţární zatíţení podle ČSN 73 08 02. 

 Temperature: udává teplotu okolí dlaţdice. Jednotka: °C. 

 Fire-resistance: Přiděluje dlaţdicím poţární odolnost. Její hodnota 

představuje čas v minutách, po který je konstrukce resistentí vůči poţáru. 

 Patch-time: Časový úhrn v minutách, po který byl na dlaţdici poţár. 

Ţelvy: zastupují přítomnost plamenů. Nepohybují se, vznikají na dlaţdicích, na 

kterých jsou podmínky pro poţár, a ve chvíli, kdy podmínky přestanou být pro poţár příznivé, 

zanikají. Na jedné dlaţdici není v jeden okamţik více ţelv - plamenů. 
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4.2.1 Algoritmus a procedury 

Algoritmus, řídící celý model, pouţívá jednoduché empirické vzorce, implementované 

z pouţité literatury, nebo unikátní vzorce, vytvořené zvláště pro účely tohoto modelu, 

v souladu s moţnostmi a charakteristikami modelovacího prostředí NetLogo. 

Výpočtová část modelu se pro potřeby této práce můţe rozdělit na dvě skupiny: 

1) Hlavní, řídící, procedury: Ovládají simulovaný poţár. Dávají mu všechny 

jeho charakteristiky. Tvoří asi 25% zdrojového kódu. 

2) Vedlejší, pomocné procedury: Neovlivňují průběh simulovaného poţáru. 

Vytvářejí a mění prostředí simulace podle potřeby obsluhy, zadávají počáteční 

podmínky, vytvářejí grafickou podobu modelu a další činnosti, nemající vliv 

na projevy poţáru. Tvoří asi 75% zdrojového kódu. 

Vedlejší, pomocné procedury, ač tvoří většinovou část zdrojového kódu, nejsou pro 

charakteristiku modelování poţáru nijak zvlášť významné. Proto se jimi budu v práci zabývat 

jen okrajově a hlavní pozornost budu věnovat hlavním, řídícím procedurám, které představují 

srdce celého modelu. 

 

Obr. 8 - Hlavní, řídící procedury 

Hlavní, řídící procedury tvoří procedura „FIRE!“ a další tři procedury, které jsou 

v ní vnořené:  

„COMBUSTIBLES-DECREASE“, „HEATING“ a „RESISTANCE-DECREASE“. 

Dalším, podstatným prvkem této hlavní části je funkce „PARAMETER“, jeţ vystupuje jako 

řídící parametr ve zmíněných procedurách (viz Obr. 8). Podívejme se na tyto čtyři 

nejvýznamnější prvky výpočtové části modelu důkladněji:  

„FIRE!“ 

„COMBUSTIBLES-DECREASE“ 

„HEATING“ 

„RESISTANCE-DECREASE“ 

PAREMETER (a, b, c, d) 
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Funkce „PARAMETER“: 

Parametr okolních podmínek. Výsledkem funkce je kladné, reálné číslo, jeţ se pouţívá 

jako koeficient vystupující ve výpočtech hlavních, řídících procedur. Funkce sleduje 4 okolní 

podmínky dlaţdice, která funkci volá. Pro názornost okolnosti vypíšu a doplním k nim jejich 

pseudokód (pseudokód = neformální překlad zdrojového kódu do hovorového jazyka). 

1) Počet okolních dlaţdic, na kterých je plamen: 

Spočítej dlaţdice v Moorově okolí (viz Obr. 4) na kterých je plamen. Tento 

výsledek vyděl počtem dlaţdic, které jsou hořlavým prostorem. 

2) Teplota okolních dlaţdic: 

Spočítej aritmetický průměr teplot okolních dlaţdic, které jsou hořlavým 

prostorem. Tento výsledek vyděl mezní teplotou. 

3) Mnoţství hořlaviny na dlaţdici: 

Svojí hodnotu proměnné mnoţství hořlaviny vyděl mezní hodnotou mnoţství 

hořlaviny. 

4) Hořlavost dlaţdice: 

Mezní hodnotu hořlavosti vyděl svojí hodnotou parametru hořlavosti. 

Jednotlivé okolní podmínky (1 aţ 4) se podílí na velikosti výsledné hodnoty různým 

podílem. Ten můţe být pro kaţdé volání odlišný, díky proměnlivým koeficientům a, b, c, d, 

které jsou do funkce „PARAMETER“ implementovány podle formálního vzorce (Vzorec 1): 

Vzorec 1: 

 

Koeficienty a, b, c, d, se zadávají zvlášť při kaţdém zápisu funkce a lze tak nezávisle 

měnit podíl jednotlivých okolností. Tato moţnost bude vyuţita při ladění modelu, popsaném 

v kapitole 4.3. 
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Procedura „FIRE!“: 

Představuje jádro algoritmu řídícího model. V této proceduře se provádějí hlavní 

výpočty, určující šíření poţáru. Pro objasnění její činnosti uvedu její pseudokód: 

1) Všem dlaţdicím nastav jejich údaj o příznivosti podmínek pro poţár na 

negativní hodnotu (set fire-here? = flase). 

2) Zeptej se všech dlaţdic, které představují hořlavý prostor a zároveň ještě 

nehoří a zároveň mají více hořlaviny, neţ 1 (kg/m
2
), jestli je v jejich okolí 

poţár. Pokud ano, nastav jejich údaj o příznivosti podmínek pro poţár na 

pozitivní hodnotu (set fire-here? = true). 

3) Dlaţdic s pozitivním údajem o příznivosti podmínek pro poţár se zeptej, jestli 

je hodnota součtu konstanty 1 a parametru okolních podmínek, vynásobeného 

konstantou 2, větší neţ náhodné, reálné číslo od 0 do 19, zvětšené o hodnotu 

proměnné „fire-resistance“. Pokud ano, nechť zde vznikne poţár. 

4) Proveď procedury: „COMBUSTIBLES-DECREASE“, „HEATING“ a 

„RESISTANCE-DECREASE“. 

Příkazy 2 a 3 by mohli být sloučeny v jeden, ale místo toho jsou prováděny odděleně, 

pomocí proměnno fire-here?. Kdyby tomu tak nebylo, pak by při volání funkce 

„PARAMETER“ nabývali někteří sousedé jiţ nových hodnot, a někteří stále ještě starých, 

jelikoţ výpočet by byl sériový, místo potřebného paralelního. 

Procedura „COMBUSTIBLES-DECREASE“: 

Provádí úbytek mnoţství hořlaviny na dlaţdici. Pseudokód algoritmu: 

Dlaţdicím, na kterých hoří, sniţ jejich mnoţství hořlavin o náhodné, reálné číslo od 0 

do 0,001 vynásobené stávajícím mnoţstvím hořlavin a to celé vynásobené hodnotou 

parametru okolních podmínek. 

Dále plameny, které jsou na dlaţdici, jejíţ mnoţství hořlavin je menší, neţ náhodné, 

reálné číslo od 0 do 4, nechť uhasnou. 

Procedura „RESISTANCE-DECREASE“: 

Její pseudokód zní: Dlaţdice, které máte poţární odolnost vyšší, neţ je časový krok 

simulace a je ve vašem okolí poţár, sniţte svou poţární odolnost o časový krok simulace. 

Tento příkaz v podstatě ošetřuje to, aby se minutový údaj poţární odolnosti sniţoval 

jen v případě, ţe je představovaná část konstrukce skutečně namáhána poţárem. 
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Procedura „HEATING“: 

Tato procedura upravuje teplotní poměry v oblasti poţáru. Skládá se ze tří příkazů: 

1) První příkaz procedury zvyšuje teplotu dlaţdic zasaţených poţárem. Do 

řídícího vzorce jsem implementoval normovou teplotní křivku (zdroj [7]) podle 

pseudokódu: Pokud je na dlaţdici poţár, zvyš její teplotu o rozdíl funkčních 

hodnot teplotní křivky v čase t a t + časový krok, a to celé vynásobeno výrazem 

(0.5 + PARAMETER * 0,75). Ještě doplním, ţe čas „t“ je pro kaţdou dlaţdici 

individuální, a připočítává se jen tehdy, je-li na dlaţdici poţár. 

2) Druhý příkaz provádí rozptyl (difúzi) tepla. Pseudokód: Všechny hořlavé 

dlaţdice, které máte poţární odolnost menší, neţ náhodné, reálné číslo od 0 do 

4, změňte svou teplotu na aritmetický průměr své teploty a teploty okolních 

dlaţdic, splňujících výše uvedenou podmínku. Prvek pohyblivé hranice poţární 

odolnost simuluje pozvolné narušení poţární odolnosti konstrukcí, při poklesu 

poţární odolnosti pod 4 minuty. 

3) Poslední příkaz provádí ochlazování prostoru: Pokud je teplota dlaţdice větší 

neţ hodnota 20 vynásobená náhodným, reálným číslem od 0 do 49, pak sniţ 

teplotu o desetinu hodnoty parametru okolních podmínek vynásobeného 

časovým krokem simulace. 

V celém řídícím algoritmu je často implementována funkce generace náhodných, 

reálných čísel (random-float N), která vnáší do modelu prvek náhody (pravděpodobnosti) a 

zároveň vytváří pozvolný přechod mezi dvěma mezními stavy. 

Výše uvedený text představuje hlavní, řídící procedury jen v obrazné podobě. Pro 

jejich hlubší pochopení, či přehled skutečných hodnot konstant, doporučuji jejich zhlédnutí 

v podobě úseku zdrojového kódu (Příloha A), nebo celého kódu (elektronická příloha CD-7). 

4.2.2 Fyzický popis prostředí modelu 

Při popisu budu vycházet z Obr. 9 na následující straně. Dominantní částí celého 

uţivatelského rozhraní je okno simulace (velký obdélník s šedou lištou nahoře). Zde probíhá 

vlastní simulace a v levém, horním rohu se zobrazuje číselný údaj o počtu kroků (ticks). Po 

obou stranách tohoto okna se vyskytují další objekty. Ty v levé části slouţí pro ovládání 

simulace (a zobrazení časového údaje), ty v pravé části sloţí pouze pro ladění modelu a 

nebudu se jimi více zabývat. 

  



23 

Popis levého sloupce objektů: 

V horní části je šest tlačítek (modrošedé obdélníky). Vlevo, nahoře: spuštění jednoho 

kroku simulace (1_TICK). Vpravo, nahoře: spuštění simulace (FIRE!). Uprostřed: nastavení 

předdefinovaných modelů (Model-0 a DEBUG). Vlevo, dole: spuštění příkazu pro kreslení 

(Draw!). Vpravo, dole: zapnutí aktivního, zobrazovacího reţimu (ACTIVE, černé). 

Pod sekcí tlačítek jsou na levé straně čtyři ovládací prvky kreslení a na pravé straně 

okna pro zobrazení času simulace a okno pro zadání časového kroku simulace. 

Tři svislé posuvníky slouţí pro zadávání hodnot proměnných v reţimu kreslení (zleva: 

fire-load?, ignitron-temperature? a fire-resistance?). 

 

Obr. 9 - Fyzický vzhled modelovacího prostředí 

4.3 Ladění modelu 

Při sestavování modelu jsem nijak výrazně nehleděl na přesnost výstupu – postupoval 

jsem intuitivně, na základě svých zkušeností a znalostí v oblasti šíření poţáru. Usiloval jsem 

především o zachycení charakteristik. 

Aby model co nejlépe vystihoval realitu, je třeba na ni jeho výpočtové algoritmy 

naladit. Celý proces ladění modelu je značně sloţitá záleţitost, připomínající řešení soustavy 

mnoha rovnic o ještě více neznámých, kdy nelze postupovat jednoznačně, ale je třeba uplatnit 

princip „pokus – omyl“. Je to komplexní věc. Konkrétně při ladění tohoto modelu jsem udělal 

nesčetně mnoho kroků, z nichţ řada vedla do slepé uličky. Nebudu tedy v této práci celý 

zdlouhavý postup rozebírat. Omezím se jen na rámcový popis postupu ladění. 
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Na ladění modelu můţeme nahlíţet ze dvou pohledů: 

 Z pohledu zdrojového kódu: Zdrojový kód obsahuje tematicky sdruţené celky 

(procedury, příkazy), nazývejme je prostředky ladění, jejichţ přeměnou lze 

ovládat (ladit) určité procesy ve výpočtové části. Ovšem tyto prostředky nejsou 

z hlediska ladění elementárními, nedělitelnými celky, ale skládají se z řady prvků 

(příkazy, konstanty, vzorce, a jiné), které jsou teprve primárními prostředky ladění. 

Pro přehled jsem v Tab. 2 uvedl soupis prostředků a jejich prvků ladění, které jsou 

zvýrazněny červenou barvou. Pro přesnou představu doporučuji shlédnout zdrojový 

kód v příloze A, kde jsou prostředky popsány šedou poznámkou. 

 Z pohledu sledovaného jevu: Model simuluje několik projevů poţáru, které 

představují objekty ladění - můţeme se na ně zaměřit a individuálně je naladit. 

Kaţdý objekt je přímo závislý na daných prostředcích ladění a nepřímo závislý na 

všech ostatních. Soupis objektů ladění a jejich přímých prostředcích ladění je 

uveden v Tab. 3. 

 

Tab. 2 - Prostředky ladění 

Prostředek ladění Prvky ladění 

PARAMETER [a b c d] 

Počet sousedů * konstanta (dále konst.) 

Průměrná teplota okolí / konst. 

Mnoţství hořlaviny / konst. 

Konst. / hořlavost  

Podmínka zapálení dlaţdice 
PARAMETER a, b, c, d * konst. + konst. = 

= náhodné číslo (0 – konst.) + výraz 

Ohřev dlaţdice plamenem Výraz * PARAMETER a, b, c, d * konst. + konst.. 

Ochlazení dlaţdice 
teplota > konst. + náhodné číslo (0 – konst.) 

PARAMETER a, b, c, d * konst. * proměnná 

Podmínka uhašení poţáru mnoţství hořlaviny < náhodné číslo (0 – konst) 

Úbytek hořlaviny 
náhodné číslo 0 – konst * proměnná * 

* PARAMETER a, b, c, d 
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Objekty ladění představují jakési protějšky prostředkům ladění. Zatím co objekty 

ladění charakterizují objekt našeho zájmu (určují „CO“ budeme ladit), prostředky ladění 

představují jisté nástroje, kterými lze ladění uskutečnit (určují „JAK“ budeme ladit). 

Pokud jsem v úvodu této kapitoly charakterizoval ladění modelu slovy: „řešení 

soustavy mnoha rovnic o ještě více neznámých“, pak jsem měl na mysli fakt, ţe mezi 

prostředky (a tím i mezi objekty) ladění jsou vzájemné vazby. Jednoduše řečeno, kdyţ 

změním jeden prostředek ladění, změním tak i výsledky všech ostatních, a to pro kaţdý 

různou měrou. Tento jev značné komplikuje pracovní postup. 

Pracovní postup: 

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi jsem prováděl ladění modelu podle 

následujícího, obecného postupu: 

Naladil jsem objekt 1, čímţ jsem však také změnil objekt 2 a tak jsem jej naladil, čímţ 

jsem však také změnil objekt 3 a tak jsem jej naladil… naladil jsem objekt N, čímţ jsem však 

také změnil objekt 1 a tak jsem jej naladil… a tak stále dokola, dokud nedosáhly všechny 

objekty poţadované přesnosti. 

 

Tab. 3 – Objekty ladění 

Sledovaný projev poţáru Přímé prostředky ladění 

Rychlost šíření poţáru Zapálení dlaţdice 

Teplota – maximální, časový průběh 
Ohřev dlaţdice 

Ochlazení dlaţdice 

Časový úbytek mnoţství hořlaviny Úbytek hořlaviny 

Poţární odolnost Sníţení poţární odolnosti 

Ostatní  
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Odlaďovací prostředí 

Pro usnadnění zdlouhavého procesu ladění (ale také vývoje) jsem si vytvořil dva 

předdefinované modely. Tyto modely se nastaví v simulačním okně po zmáčknutí tlačítka 

s jejich názvem v uţivatelském rozhraní. Smysl těchto výchozích modelů tkví v tom, ţe mám 

opakovaně k dispozici prostředí se stále stejnými výchozími podmínkami (rozmístění stěn, 

rozloţení a parametry hořlavin a podobně). Taková vlastnost je potřebná, pokud potřebujeme 

jednotlivé simulace mezi sebou porovnávat. Představme si tedy tyto dva modely: 

1. Model-0: Představuje půdorys bytového prostoru. Stěny jsou černě, volný 

prostor je modře. Prostupy jsou řešeny hořlavými dlaţdicemi s přidělenou 

poţární odolností (hnědě). Kaţdý prostor má přidělenou různou hodnotu 

mnoţství hořlaviny a její hořlavosti. Více na Obr. 10. 

2. DEBUG: Toto prostředí je určeno především pro ladění rychlosti šíření poţáru 

a průběhu teploty prostoru. Představuje 5 pod sebou seřazených, 10 metrů 

dlouhých a metr širokých koridorů. Model je zobrazen na Obr. 9 (strana 23) i 

s ovládacími prvky. Mnoţství hořlaviny a její hořlavost je kaţdému koridoru 

přidělována ovládacími prvky napravo od hlavního okna simulace. 

V obou modelech je stanovena velikost hrany jedné dlaţdice na 0,1 m. Na základě 

tohoto údaje se určují všechny další rozměry, potřebné pro stanovení rychlosti šíření poţáru. 

 

Obr. 10 - Model-0 

Poznámka k obrázku 10: bílé popisky představují údaj o hořlavinách daného prostoru 

ve tvaru (hořlavost / mnoţství hořlaviny).  

330 / 150 550 / 80 

300 / 120 

500 / 5 

650 / 5 

220 / 240 200 / 60 



27 

4.4 Ověření modelu 

V této části práce bude ověřována schopnost modelu zachycovat konkrétní 

charakteristiky poţáru. 

4.4.1 Teplotní průběh požáru 

Výpočtová část vyuţívá implementaci teplotní křivky, jak je uvedeno v kapitole 4.2.1. 

Ovšem implementace je přizpůsobena poţadavku proměnlivého průběhu vývoje teploty 

v závislosti na mnoţství a hořlavosti paliva dlaţdice. Další odchylky od klasického průběhu 

normové teplotní křivky jsou zapříčiněné přidáním prvku ochlazování prostoru a rozptylem 

tepla. Jak se tyto odchylky od normové teplotní křivky – matematického modelu teplotního 

průběhu poţáru – projeví na výsledku? 

Ověřovací metoda: 

Nechal jsem proběhnout simulaci a sledoval jsem teplotu dlaţdic těsně vedle ohniska 

(vţdy 2. dlaţdice z leva, v ose koridoru), a to v časech: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 minut. 

Vzhledem k nevýrazné odchylce jednotlivých spuštění stačilo provést jen 5 měření, jejichţ 

výsledky jsem zprůměroval a zaznamenal do grafu. 

Graf je uveden na Obr. 11. V legendě grafu jsou křivky pojmenovány ve tvaru: 

hořlavost / mnoţství hořlaviny. Normová teplotní křivka je vedena pod zkratkou norm. 

 

Obr. 11 - Graf teplotního průběhu 
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Vyhodnocení: 

Jak je patrné z grafu (Obr. 11), model vykazuje charakteristiku teplotního průběhu 

poţáru podle normové teplotní křivky, ovšem s těmito odlišnostmi: 

1. Pozvolnější nárůst teploty: zapříčiněno především prvkem rozptylu tepla. 

2. Proměnlivá maximální teplota v závislosti na mnoţství a hořlavosti paliva. 

3. Klesající průběh v závěrečné fázi: zapříčiněno především prvkem ochlazování 

dlaţdic. 

4.4.2 Rychlost šíření požáru 

Je-li stanoven rozměr jedné dlaţdice, a čas simulace, pak lze stanovit, jakou rychlostí 

se čelo poţáru šíří. 

Ověřovací metoda 

Výsledky svého modelu jsem porovnal s numerickým modelem uvedeným v 

literatuře[8] (tzv. Hanuškova metoda). Tento model rozděluje průběh poţáru na dvě fáze: 

 Rozhořívání: Probíhá v čase t = 0 aţ 10 min. Poţár se šíří poloviční rychlostí. 

 Volný rozvoj: Probíhá v čase t > 10 min. Poţár se šíří plnou rychlostí. 

Ověření jsem provedl v předdefinovaném modelu DEBUG, v identickém nastavení 

hořlavin jako v předchozím případě. Provedl jsem celkem 5 měření, z nichţ jsem vytvořil 

aritmetický průměr pro kaţdý koridor. 

Po spuštění simulace jsem sledoval časy, ve kterých poţár dosáhl pozic 5 a 10 metrů. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 4. První sloupec tabulky obsahuje údaje o hořlavině v koridoru 

(ve tvaru hořlavost / mnoţství hořlaviny), druhý čas kdy poţár dosáhl hranice 5 metrů, třetí 

čas kdy poţár dosáhl hranice 10 metrů a poslední dva sloupce obsahují vypočtené rychlosti ze 

sloupců 2 a 3, podle Hanuškovy metody. 

 

Tab. 4 - Výsledky ověření rychlosti šíření poţáru 

  t5m [min] t10m [min]   v5m [m/min] v10m [m/min] 

100 / 240 4,54 8,69   2,20 2,30 

200 / 180 5,46 11,24   1,83 1,60 

300 / 120 6,56 13,14   1,52 1,23 

400 / 60 8,38 15,71   1,19 0,93 

500 / 5 9,58 18,04   1,04 0,77 
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Vyhodnocení: 

Pokud by měl experimentální model kopírovat charakteristiku Hanuškova modelu, 

musela by být rychlost šíření poţáru, v případě stejných podmínek, v kaţdém úseku stejná. 

V našem případě se však rychlosti měřené v úsecích 5 a 10 metrů liší – a to výrazně, takţe 

můţeme konstatovat, ţe experimentální model nevystihuje charakteristiku modelu 

sestaveného Hanuškovou metodou. 

Srovnáme-li naměřené výsledky s tabelovanými hodnotami uvedenými v literatuře[8], 

můţeme konstatovat, ţe jsou s přihlédnutím k typu prostoru, řádově shodné a je zde jistá 

korelace s realitou. Ovšem pro dosaţení lepších výsledků doporučuji tento objekt upravit. 

4.4.3 Požární odolnost konstrukcí 

Podle ČSN 73 08 02 je poţární odolnost (stavebních konstrukcí a poţárních uzávěrů): 

doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo poţární uzávěry schopny odolávat teplotám 

vznikajícím při poţáru, aniţ by došlo k porušení jejich funkce. 

V experimentálním modelu je zaveden prvek poţární odolnosti. Ve smyslu citované 

normy se jedná o analogii poţární odolnosti celistvosti (E) a těsnosti (C). 

  

Obr. 12 – Snímek z testu poţární odolnosti - čas 16:29 

Komentář k obrázku 12: Poţární odolnost dveří B a E je zcela prolomena (oboje měly 

na počátku odolnost 5 min). Dveře D (7,5 – odolnost na počátku) mají jiţ narušenou těsnost, 

ovšem stále brání šíření poţáru. Dveře A (30) a C (15) stále drţí svou spolehlivost na 100%. 

  

A 

B C 

D 
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Ověřovací metoda: 

V předdefinovaném modelu Model-0 je všem prostupům ve zdivu (dveřím) přidělena 

nenulová hodnota proměnné fire-resistance, konkrétné od 5 do 30. Tyto prvky jsou v simulaci 

vyznačeny hnědou barvou (viz Obr. 10 na straně 26). 

Při ověřování jsem postupoval takto. V prostřední, horní místnosti jsem nechal 

propuknout poţár (ohnisko uprostřed místnosti). Prostup v pravé stěně má počáteční poţární 

odolnost 30 minut, prostup ve spodní stěně jen 5 minut (simuluje běţné dveře). Jakmile poţár 

dosáhl hranice dveří, zaznamenával jsem čas, kdy došlo k narušení těsnosti dveří (šíření tepla 

netěsnostmi) a celistvosti (šíření poţáru). 

 Dveře s počáteční odolností 5 minut: Poţár dospěl do těsné blízkosti dveří 

v čase 3:20 a po jedenadvaceti vteřinách (3:41) ztratily dveře těsnicí schopnost 

a do vedlejší místnosti pozvolna proniká teplo. V čase 8:14 je prolomena 

poţární odolnost dveří a do sousední místnosti proniká poţár 

 Dveře s počáteční odolností 30 minut: Poţár dospěl ke dveřím v čase 4:00. 

V čase 29:11 začínají dveře ztrácet těsnost a v čase 34:03 je prolomena poţární 

odolnost a do sousední místnosti se čím dál, tím víc šíří poţár. 

Pro lepší představu průběhu testu zhlédněte Obr. 12, z času simulace 16:29. Dále 

doporučuji shlédnout přílohu B, na které je zachycena sekvence 4 snímků ze stejné simulace. 

Vyhodnocení: 

Z uvedeného měření vyplývá najevo skutečnost, ţe experimentální model je schopen 

simulovat poţární odolnost konstrukcí. Porovnáme-li proces narušování poţární odolnosti 

tohoto modelu, s metodikou pouţívanou v ČSN 73 08 02, pak dojdeme k závěru, ţe 

experimentální model simuluje skutečný proces lépe. Metodika výše uvedené normy pouţívá 

pouze dvoustavové určení kvality poţární odolnosti (100%, nebo 0%), kdeţto experimentální 

model drţí odolnost po určitý čas na úplné spolehlivosti, následně se začne plynule narušovat 

těsnost dveří a posléze také jejich celistvost, takţe celý proces je více harmonický. 

Budeme-li se drţet porovnání modelu s metodikou ČSN 73 08 02, pak zjistíme, ţe 

podle normy je stanovená poţární odolnost (např. EI 15) minutový údaj, po který zaručeně 

nedojde k narušení ţádného z deklarovaných mezních stavů. Kdeţto v experimentálním 

modelu, například pro dveře s počáteční odolností 5 minut, došlo k narušení prvního mezního 

stavu jiţ po 21 vteřinách. Tuto odchylku však nelze pokládat za nedostatek modelu. Časový 

předstih, kdy dojde k prolomení konkrétního mezního stavu, je otázkou nastavení 

výpočtového algoritmu, který lze pohodlně měnit podle potřeby.  
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Shrnutí výsledků ověřování: 

Kvalita výsledku ověření jednotlivých charakteristik je různá. Ovšem celkově je ze 

všech výsledků patrné, ţe model je schopen dané charakteristiky zachytit na uspokojivé 

úrovni, třeba ţe by to vyţadovalo další úpravy a ladění. 

Mimo tato tři ověření jsem v průběhu jednotlivých simulací hodnotil také kvalitu 

simulace celkově – tedy schopnost modelu ztvárňovat průběh poţáru komplexně. Jak je 

patrné ze sekvence snímků simulace v příloze B, nebo v elektronické příloze CD-6, model se 

zjevně projevuje jako poţár. 

4.5 Další možný vývoj 

Samotný vývoj experimentálního modelu mě inspiroval k různým námětům na 

vylepšení modelu, přidání nových částí, nebo k úvahám o dalších moţnostech prostředku 

umělého ţivota. Vzhledem k tomu, ţe úkolem modelu bylo především zachytit hlavní 

charakteristiky, bylo často mimo téma tyto nápady realizovat. Nicméně pokládám za vhodné 

se o těchto námětech alespoň heslovitě zmínit: 

 Důkladnější naladění a verifikace modelu - optimalizace. 

 Vytvořit model s konkrétním, praktickým cílem. 

 Vytvoření samostatného modulu, který by počítal rychlost šíření poţáru přesně 

podle Hanuškovy metody. Náročnost realizace odhaduji na méně sloţitou a její 

přesnost by se mohla blíţit 100%. Tento modul by mohl být v praxi nasazený 

pro výpočet plochy poţáru v čase t pro zpracování dokumentace zdolávání 

poţáru podle metodiky[8]. 

 Úprava závislosti rychlosti hoření a teplotního průběhu poţáru na povaze 

hořlavin dané oblasti podle všeobecné uznávaného modelu. 

 Zavedení faktoru koncentrace okysličovadla v prostoru hoření. 

 Vytvoření závislosti mezi ztrátou poţární odolnosti konstrukce vlivem účinku 

poţáru a mezi teplotou okolního poţáru. 

 Prověření prostředku umělého ţivota ve 3D prostředí. (V průběhu tvorby této 

práce vyšla nová verze – NetLogo 4.1, která podporuje modelování v 3D.) 
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Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit potenciál prostředku umělého ţivota v oblasti 

modelování rozvoje poţáru v uzavřeném prostoru. Za tímto účelem jsem sestrojil 

experimentální model. Abych jím mohl hodnotit prostředek umělého ţivota obecně, vytvořil 

jsem jej ve vývojovém prostředí NetLogo, které je předurčené právě pro vytváření simulací 

přírodních jevů metodou umělého ţivota. Při tvorbě modelu jsem nekladl důraz na detail a 

přesnost, jako spíš na zachycení významných charakteristik rozhodujících pro zkoumanou 

oblast. 

Studoval jsem simulace poţáru generované experimentálním modelem a všímal jsem 

si, jakou měrou odráţí projevy reálného poţáru. Abych svá pozorování konkretizoval, provedl 

jsem tři ověřovací testy. V nich jsem srovnával: průběh teploty poţáru, rychlost šíření poţáru 

a ztrátu poţární odolnosti dělicích konstrukcí, pokaţdé s příslušnými empirickými modely, či 

metodikami. Pro tyto účely jsem si vytvořil dva předdefinované modely rozmístění stěn a 

hořlavin, které mi zaručovaly stále stejné výchozí podmínky při více pokusech měření. 

Výsledky testů se různily. Rychlosti šíření poţáru jsem ověřoval podle Hanuškovy 

metody a výsledek srovnání nebyl příliš dobrý. Experimentální model dosahoval příliš brzy 

maximální rychlosti, coţ nelze povaţovat za korelaci s realitou. Naproti tomu v oblasti ztráty 

poţární odolnosti dělicích konstrukcí dosáhl experimentální model lepších výsledků, neţ 

porovnávací metoda normy ČSN 73 08 02. Ztráta poţární odolnosti byla pozvolná, čímţ 

model lépe vystihoval realitu. Výsledek ověření teplotního průběhu byl uspokojivý. 

Zhodnotím-li výsledky všech tří testů, pak experimentální model obstál s jedním 

větším a s několika menšími zaváháními. Ovšem budu-li na základě těchto testů hodnotit 

prvek umělého ţivota, pak tvrdím, ţe jeho potenciál pro modelování rozvoje poţáru je 

značný. Soudím tak na základě faktu, ţe ověřovaný model byl pouze „experimentální“ a 

v kvalitě jeho výpočtových algoritmů byly značné rezervy, po jejichţ doplnění by bylo 

dosaţeno mnohem lepších výsledků. Hlavní přednosti prvku umělého ţivota spatřuji ve velice 

příznivém poměru jednoduchost / výkonnost a v jeho přirozeném sklonu nevynuceně 

generovat takové doprovodné, virtuální projevy, které korelují s realitou. 

Tato práce je sice u konce, ale její téma by se uzavřít nemělo. Prvek umělého ţivota se 

ukázal být dobrým nástrojem pro modelování rozvoje poţáru a bylo by vhodné mu věnovat 

další pozornost. Třeba optimalizovat modelu podle zjištěných nedostatků, vytvořit aplikaci 

pro praktické vyuţití, či pokusit se projektovat metodu do 3D prostředí. 
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Příloha A: Zdrojový kód hlavních, řídících procedur 

breed [cursors cursor] 

breed [flames flame] 

globals [blue?  start-x start-y end-x end-y  G-X G-Y B-X B-Y] 

patches-own [ignition-temperature  fire-load  temperature    

             type-of  fire-resistance  fire-here?  patch-time] 

 

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  ;   HLAVNÍ, ŘÍDÍCÍ PROCEDURY     ; 

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                         

 

to-report PARAMETER [a b c d]  

  report 

    (   (a * count neighbors with [any? flames-here] 

/ count neighbors with [type-of = "combustibles"] * 2)  

      + (b * sum ([temperature] of neighbors with [type-of = "combustibles"])  

/ (count neighbors with [type-of = "combustibles"]) / 500) 

      + (c * fire-load / 120 ) 

      + (d * 300 / ignition-temperature)) 

      / (a + b + c + d) 

end 

      

to FIRE! 

  tick 

  set minutes int (ticks * sec-per-tick / 60)   

  set seconds int(ticks * sec-per-tick) mod 60    ;časomíra 

  ask patches [set fire-here? false] 

   

  ask patches with [type-of = "combustibles"  

and not any? flames-here and fire-load > 1  

and any? neighbors with [any? flames-here]] 

    [set fire-here? true] 

     

  ask patches with [fire-here? = true]            ;zápálení dlaždice 

    [if (PARAMETER 3 9 3 3) * 0.75 + 0.25 > (random-float 20 + fire-resistance) 

;fire-resistance: požární odolnost 

       [sprout-flames 1] 

    ] 

  COMBUSTIBLES-DECREASE       ; úbytek hořlaviny 
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  HEATING                     ; změny teploty 

  RESISTANCE-DECREASE         ; Snížení požární odolnosti 

end    

 

to HEATING 

  ask patches with [any? flames-here]      ;ohřev dlaždice 

    [set temperature temperature +  

(345 * log ( (8 * (patch-time + sec-per-tick / 60) + 1) 

/(8 * (patch-time) + 1) ) 10) * (PARAMETER 0 0 3 3 * 0.75 + 0.5) 

     set patch-time patch-time + (sec-per-tick / 60)] 

                                                                                        

  ask patches with [type-of = "combustibles" and fire-resistance < random-float 5]  

; rozptyl tepla 

    [set temperature ((temperature +  

sum [temperature] of neighbors with  

[type-of = "combustibles" and fire-resistance < 5])  

/ (1 + count neighbors with [type-of = "combustibles"  

and fire-resistance < 5]))]   

      

  ask patches with [type-of = "combustibles"] ;ochlazení dlaždic 

    [if temperature > 20 + random-float 50  

[set temperature temperature - PARAMETER 0 1 1 0 * 0.1 * sec-per-tick]] 

end 

    

to COMBUSTIBLES-DECREASE     

   ask flames                                                     

   [if fire-load < random-float 5 [die]  ; podmínka uhašení požáru 

    set fire-load fire-load - ((random-float 0.001)  

* fire-load * PARAMETER 1 5 1 5)]  ; úbytek hořlaviny 

end         

 

to RESISTANCE-DECREASE             ;Snížení požární odolnosti 

  ask patches with [fire-resistance > sec-per-tick / 60 and any? neighbors with  

      [any? flames-here]]   

     [set fire-resistance fire-resistance - sec-per-tick / 60]                          

end                                                                        

;;;;;;;;;;;;;;;;;Konec hlavních, řídících procedur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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Příloha B: Sekvence snímků ze simulace rozvoje požáru 

Sekvence snímku pochází ze simulace vyvolané při ověřování poţární odolnosti 

konstrukcí (viz kapitola 4.4.3). Přiloţil jsem ji k práci, abych poskytl představu, jak se 

simulace vyvíjí v čase.  

 

 

Snímek 1 - Rozhořívání, čas 0:46 

 

 

Snímek 2 – Narušena těsnost dveří B, čas 5:11 

Dveře A 

Dveře B 
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Snímek 3 – Dveře B jsou bez poţární odolnosti – poţár se šíří dál, čas 16:29 

 

 

Snímek 4 – Narušena poţární odolnost dveří A, čas 34:03 


