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Abstrakt 

Neustálý nárůst silniční dopravy zvyšuje požadavky na ni a přináší nové problémy. Nalezení vhodných 

řešení vyžaduje detailní zkoumání silniční dopravy. Cílem práce je návrh a implementace 

mikroskopického simulátoru kruhových objezdů, který je založen na principu celulárního automatu. 

Simulátor umožňuje tvorbu různých typů kruhových objezdů navzájem propojitelných cestami. V 

simulátoru je možné měnit různé parametry, jako např. hodnoty viditelnosti na silnici, smykového tření, 

maximální rychlosti, dodržování bezpečné vzdálenosti. V práci jsou shrnuty výsledky simulací pomocí 

implementovaného simulátoru v různých dopravních situacích.  

 

Abstract 

Constant increase of the road traffic brings some new problems. Finding solutions requires an 

exploration of road transportation. The aim of this work is to design and develop the microscopic 

simulator based on the cellular automaton for simulating roundabouts. Such simulator allows to create 

different types of roundabouts that can be connected to each other by roads. Within the simulator, there 

is possibility to change different parameters, e.g. value of the visibility, the sliding friction, the 

maximum speed and the adherence to a safe distance on the road. At the end of this work there are the 

results of the simulations in the different traffic situations summarized. 
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1 Úvod 

Najrýchlejšie sa rozvíjajúce mestá vznikali už v minulosti na dopravných križovatkách. Rovnako je 

tomu aj v dnešnej dobe. Dovoz vecí a preprava osôb sa stala neodmysliteľnou súčasťou dnešného života.  

 Cestná doprava s automobilmi patrí medzi najmladšie dopravy, avšak  napriek tomu je jej rozvoj 

mnohonásobne rýchlejší ako u ostatných typov dopravy. Jej dynamický rast prináša veľa nových 

pracovných príležitostí, zlepšenie dopravných služieb, rast konkurencie a zníženie ceny. Okrem pozitív 

prináša cestná doprava aj negatíva. Často sa riešenia hľadajú ťažko, pretože niektoré situácie sa 

neodohrávajú pravidelne a len veľmi ťažko sa dajú odpozorovať z reálneho sveta, ako sú napríklad 

nehody. Malá nehoda na diaľnici môže spôsobiť kilometrové kolóny. Vodiči sú uväznení často 

v nepriaznivom počasí a sú odkázaní čakať na odstránenie dopravnej nehody.  

 Neustále narastajúce nároky na rýchlosť, bezpečnosť, nízke ekologické zaťaženie a iné nároky 

nás nútia hľadať nové riešenia problémov. Rovnako ako v iných oblastiach má simulácia veľký význam 

aj v doprave. Je možné  ňou lacno nasimulovať dopravné zápchy a zrážky, teroristické útoky či mieru 

znečistenia. Týmto spôsobom sa dá nájsť lacné riešenie a znížiť nehodovosť, zachrániť ľudské životy, 

ako aj zabrániť znečisteniu prírody a svojho okolia.  

 Cieľom práce je zoznámenie s problematikou simulácie dopravy, popísanie vlastností 

mikroskopických simulátorov založených na celulárnom automate, návrh a implementácia 

mikrosimulačného modelu, rôznych kruhových objazdov, tiež implementácia rôzneho správania 

vodičov na kruhových objazdoch a získanie charakteristiky cestnej dopravy.  

 V prvej kapitole je popísaná motivácia práce, v ďalšej časti nasleduje popis simulácie, 

simulačných modelov a ich princípov. Nasledujúca kapitola je venovaná podrobnému popisu návrhu 

simulátoru a postupov riešenia problémov pri implementácii. Po nej nasleduje časť popisujúca výsledky 

simulátora pri rôznych nastaveniach parametrov a topológií. V záverečnej kapitole sú zhrnuté výsledky 

a možnosti ďalšieho rozšírenia práce. 
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2 Simulácia dopravy 

V mnohých situáciách je jedinou možnosťou simulácia. Pri napodobňovaní vlastností reálneho sveta 

slúži na hľadanie optimálneho riešenia. V niektorých prípadoch nie je možné získať výsledky 

experimentálne. Simulácia využíva abstraktný model, ktorý zjednodušene opisuje skutočnosť. Jednou 

z hlavných výhod je, že sa simulácia môže viackrát za sebou spúšťať s inými vstupnými parametrami 

[6, 9, 10]. Často šetrí ľudské alebo finančné zdroje.  

 

2.1 Model 

Model je systém napodobňujúci iný systém s cieľom získania informácií o  ňom [5]. Model väčšinou 

opisuje časť reality, ktorú potrebujeme modelom napodobniť. Vytvára sa na základe teoretických či 

fyzikálnych modelov, alebo z empirických výsledkov nameraných pri experimentoch. 

 

2.1.1 Modelovanie dopravy 

Modelovanie dopravy pomocou výpočtových techník predstavuje účinnú pracovnú metódu 

mnohonásobne rozširujúcu možnosti riešenia zložitých úloh a problémov. Dopravné modelovanie však 

nezahŕňa len simuláciu cestnej premávky, ale zahŕňa aj širokú škálu pomocných nástrojov, od 

jednoduchých jednoúčelových aplikácií, po komplexné nástroje umožňujúce vykonávať zložité analýzy 

dopravných sietí [13]. 

 

2.1.2 Makroskopický model 

 Využíva sa vo fyzike a v biológii, kde sa vytvárajú modely kvapalín. Auto nie je chápané ako jednotlivá 

bunka modelu, ale ako celok. Miera abstrakcie je vyššia v porovnaní s mikroskopickými modelmi. 

Model simuluje hlavne hustotu  dopravy, toky áut v dopravnej špičke, hustotu dopravy a jej zmeny v 

čase. Hlavné využitie nachádza pri veľkých dopravných sieťach. Nevýhodou modelu je, že získané dáta 

sú často veľmi všeobecné [1]. 

 

2.1.3 Mikroskopický model 

Priblíženie k realite je značne väčšie ako pri makroskopickom modeli. Je viac diferencovaný a 

jednotlivé prvky modelu na seba vzájomne pôsobia. Autá v modeli nie sú vnímané ako celok. Majú 

rôzne výkony motorov a majú rôzne rozmery. Simuluje sa aj správanie vodičov, najmä miera agresivity. 

Simulácia berie do úvahy poveternostné podmienky alebo vlastnosti vozovky, ktoré sa môžu meniť. 

Tieto vlastnosti zjavne ovplyvňujú veľkosť zrýchlenia, ale aj samotnú brzdnú dráhu. Modely sú drahšie 
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z hľadiska vývoja, ale ich využitie sa stáva všeobecnejšie a účelnejšie. Výsledky samotnej simulácie sa 

dajú verifikovať s realitou. Vstupné dáta sú získavané z fyzikálnych vzťahov alebo z empirických 

hodnôt z reálne nameraných pokusov. Nevýhodou modelu je, že kvôli jeho komplikovanosti má veľmi 

veľké výpočtové nároky. Toto negatívum  sa ale veľmi rýchlym vývojom nárastu výkonu počítačových 

zdrojov zmierňuje, a tým vytvára podmienky pre využitie mikroskopického modelu v praxi [1]. 

 

Mikroskopické dopravné modely založené na celulárnom automate 

Celulárnym automatom sa ako prvý zaoberal J.v. Neumann [11]. Cieľom jeho bádania bola snaha 

vytvoriť výpočtový systém, ktorý by bol schopný vytvárať svoje vlastné kópie. Objavenie abstraktnej 

metódy na báze celulárneho automatu (CA) preniklo do mnohých vied, nielen do biológie a fyziky, ale 

aj do  chémie či informatiky.  

Celulárny automat je súhrnné pomenovanie pre určitý typ fyzikálneho modelu reálnej situácie, 

či už v podobe reálneho prístroja, alebo počítačového algoritmu. Slúži k časovej, ale i k priestorovo 

diskrétnej (nespojitej) idealizácie (ideálny model) fyzikálnych systémov, kde hodnoty veličín 

nadobúdajú iba diskrétne hodnoty v čase.  

 Celulárny automat sa skladá z buniek, ktoré môžu mať rôzne tvary, napríklad štvorec, obdĺžnik, 

viacuholník alebo kváder [12]. 

 

   

Obr. 1: Bunky CA rôznych tvarov. Prevzaté z [12]. 

 

Dve navzájom prepojené susedné bunky sa nazývajú susedia (neighbourhood). Bunky sa nachádzajú v 

určitých stavoch. Tieto stavy sa na začiatku inicializujú na hodnotu nula alebo sa dávajú do 

počiatočného stavu. Následne po každom uplynutí časovej jednoty sa stavy v bunkách aktualizujú podľa 

vopred stanovených pravidiel. 

 Celulárne automaty sú v porovnaní s Car-following models, popísaných nižšie v kapitole, 

jednoduchšie. Vďaka jednoduchosti na výpočtové zdroje sú vhodné aj na simuláciu veľkých cestných 

sietí v reálnom čase [12]. 
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Popis dopravného modelu simulovaného pomocou CA 

Cesta je rozdelená na bunky.  Každá bunka si nesie informáciu o tom, či je vozidlom obsadená, alebo 

nie. Bunka môže obsahovať maximálne jedno vozidlo. Následne sa celá cesta aktualizuje. Aktualizácia 

bunky prebieha v štyroch krokoch [4]: 

1. zrýchlenie: všetky vozidlá, ktoré nedosiahli maximálnu rýchlosť, si ju zvýšia o jednu 

jednotku. 

2. vyhnúť sa zrážke: všetky vozidlá si kontrolujú či medzera medzi nimi a vozidlom pred 

nim je menšie ako aktuálna rýchlosť. Ak áno znížia svoju rýchlosť na veľkosť medzery.  

3. náhodnosť dejov: rýchlosť všetkých vozidiel, ktoré majú rýchlosť aspoň 1, sa zníži 

o jednu hodnotu podľa pravdepodobnosti. 

4. aktualizujeme: každé vozidlo sa aktualizuje na svoju novú pozíciu. 

 

 Náhodnosť dejov berie do úvahy náhodné situácie, kedy sa môže vyskytnúť neočakávaná 

udalosť vplývajúca na automobil (zľadovatená cesta zhoršuje brzdné vlastnosti). Veľkosť bunky sa 

udáva 7,5 metra. Simulačný krok, čiže časová dĺžka, po ktorej sa zobrazí zmena simulácie, je jedna 

sekunda [4]. 

 

Car-following models 

Car-following models je časovo kontinuálny model. Všetky modely popisujúce automobily majú 

rovnakú rovnicu  popisu, ktorá je diferenciálna. Táto rovnica popisuje pohyb vozidiel s rýchlosťou 

vvozidla a pozíciou xvozidla. Predpokladáme, že vstupné podnety vodiča sú obmedzené iba na vlastnú 

rýchlosť. Rýchlosť vedúceho automobilu je vvozidla -1 a vzdialenosť je svozidla, ktorá sa udáva ako 

vzdialenosť od predného nárazníku k ďalšiemu vozidlu. Funkcia akcelerácie, ktorá je rovnaká pre každé 

vozidlo, vyzerá takto: 

xvozdila (t) = vvozidla (t) = F (vvozidla (t), svozidla (t), vvozidla-1 (t)   (2.1) 

 

Ak sa vezme do úvahy, že pohyb vozidla nezávisí iba na vvozidla-1, tak sa celá rovnica musí 

upraviť a je potrebné do nej zahrnúť vplyv ďalších vozidiel [2]. 

 

Intelligent Driver Model 

Najznámejší medzi Car-following modelmi je Intelligent Driver Model. Umožňuje nastavovať nové 

parametre modelu: plynulé brzdné spomalenie, akceleráciu, požadovaný čas na posun vozidla vpred, 

minimálnu vzdialenosť medzi vozidlami a požadovanú rýchlosť vozidla po prázdnej ceste [2]. 
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Pohyb po ceste v celulárnom automate 

Jeden jazdný pruh (Single-lane edge): autá sa v ňom pohybujú za sebou. Ak bunka pred autom nie je 

voľná (je obsadená iným autom), auto do bunky nevstúpi. Až po uvoľnení bunky sa auto môže opäť 

uviesť do pohybu. Tak môže byť implementovaná vlastnosť auta, otočiť sa na konci cesty a prejsť do 

protismeru [4]. 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Príklad jednoprúdovej cesty. 

 

 

Viac jazdných pruhov (Multi-lane edge): v situácii, keď máme viac pruhov, nastávajú komplikácie kvôli 

možnostiam preraďovania sa áut medzi nimi. V takejto situácii môže v celulárnom automate dokonca 

vzniknúť zablokovanie (deadlock) celej cesty. Autá si navzájom blokujú cestu [4, 6].  

 

 

 

 

 

Obr. 3: Príklad viac pruhovej cesty. 

 

Chyby nastávajúce pri celulárnom automate 

V modeli nastávajú problémy s presnosťou zrýchlenia. Ak má veľkosť bunky byť 7,5 metra a automobil 

sa presúva do ďalšej bunky, jeho zrýchlenie je nereálne veľké. Riešením tohto problému je zjemniť 

model natoľko, aby hodnoty boli čo najbližšie k realite. Zjemňovanie sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi. 

Prvá možnosť je zmenšenie veľkosti buniek. Autu musí byť umožnené zabrať viacero buniek za sebou, 

na ktorých sa bude nachádzať. Druhou možnosťou je zväčšiť simulačný čas. Táto alternatíva sa 

nevyužíva, pretože to vedie k veľkým časovým skokom [4]. 
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3 Dopravné pravidlá cestnej premávky 

Pravidlá určujú správanie účastníkov cestnej premávky na cestných komunikáciách. 

Kruhový objazd je špeciálny typ križovatky. Táto križovatka má pravidlá riadenia cestnej 

premávky, a preto musí byť označená dopravným značením [8].  

 

3.1 Výhody kruhových objazdov 

Kruhové objazdy sú riešením problému neustáleho zvyšovania požiadaviek na cestnú dopravu. Hlavnou 

výhodou je to, že dokáže v rovnakom čase obslúžiť väčší počet áut v porovnaní so  svetelnou 

križovatkou [15]. Okružná križovatka nám však prináša aj iné výhody z pohľadu viacerých užívateľov, 

nielen účastníkov cestnej premávky. Z dôvodu rýchlejšej obsluhy dopravy znižuje spotrebu paliva a 

emisie, ktoré sa pri státí áut na semaforovej križovatke môžu nebezpečne hromadiť. Tieto emisie 

negatívne pôsobia nielen na účastníkov cestnej premávky, ale aj na obyvateľov v blízkosti takejto 

križovatky. Výhodou  je aj zvýšenie bezpečnosti vodičov, ktorí v kruhovom objazde musia dávať pozor 

iba na chodcov a na automobily prichádzajúce zľava. S týmto súvisí i bezpečnosť chodcov. Z hľadiska 

rozlohy križovatky je dráha, ktorú musí chodec prejsť, keď sa chce dostať do daného bodu v okružnej 

križovatke menšia, ako pri klasickej svetelnej križovatke. Zo psychologického hľadiska je nebezpečná 

agresivita vodičov narastajúca predovšetkým z dôvodu čakania, ktoré je väčšie u svetelných 

križovatiek. Tvar kruhového objazdu umožňuje využiť ho aj ako bod bezpečného otáčania sa 

dopravných prostriedkov (napr. konečná zastávka mestskej hromadnej dopravy, kde sa autobus otáča a 

ide smerom naspäť). Nevýhodou pri najmenších kruhových objazdoch je, že nákladná doprava 

nedokáže svoju jazdu prispôsobiť tak, aby neobmedzila funkčnosť niektorých pruhov pri prechode.  

 

3.2 Rozdelenie okružných križovatiek 

Okružné križovatky sa dajú rozdeliť podľa viacerých kritérií. Tieto kritériá môžu byť v rôznych 

krajinách odlišne rozdelené v závislosti od nárokov na okružné križovatky. V niektorých vyspelých 

krajinách, ako je napríklad Nemecko, je rozdelenie okružných križovatiek značne viac rozčlenené 

a špecifikované [14].  

Podľa veľkosti vonkajšieho priemeru:  

 veľké okružné križovatky (nad 40m),  

 malé okružné križovatky (25m - 40m),  

 mini okružné križovatky (14m - 24m). 

Podľa maximálnej rýchlosti  jazdy v okružnej križovatke:  
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 extravilánová okružná križovatka:  

o  turbo,  

o  dvojpruhová,  

o  jednopruhová.  

 intravilánová okružná križovatka:  

o  turbo,  

o  dvojpruhová,  

o  jednopruhová,  

o  kompaktná.  

 mini okružná križovatka.  

 

3.2.1 Pravidlá pri prechode kruhovým objazdom 

Kruhové objazdy rozdeľujeme z hľadiska počtu pruhov na dva základné typy, a to na jednoprúdový a 

dvojprúdový kruhový objazd. Zohľadňujeme typy štandardných kruhových objazdov, ktoré sú riadené 

dopravným značením tak, aby mali prednosť vodiči vo vnútri okružnej križovatky. Jazda v 

jednoprúdovom kruhovom objazde sa delí na autá v kruhovom objazde a autá vchádzajúce do 

kruhového objazdu. Vodiči áut vchádzajúci do kruhového objazdu sa riadia dopravným značením, ktoré 

ustanovuje vodičovi nachádzajúcemu sa v kruhovom objazde, dať prednosť v jazde. V situácií, keď je 

okružná križovatka natoľko prázdna, že pri vjazde do nej neohrozia vodiči iných vodičov cestnej 

premávky,  môžu bezpečne vojsť do kruhového objazdu. Autá v jednoprúdovom kruhovom objazde 

majú prednosť na výjazdoch a nemôžu byť ohrozené.  

 Kruhové objazdy s dvoma a viac jazdnými pruhmi majú odvodené dopravné pravidlá od 

okružných križovatiek s jedným jazdným pruhom. Pre autá vchádzajúce do križovatky sa nič nemení. 

Vodiči musia dávať pozor na autá prichádzajúce zľava. Problém nastáva pri autách jazdiacich v 

kruhovom objazde pri preraďovaní medzi dvoma a viacerými jazdnými pruhmi. Pravidlá sú však 

rovnaké, ako pri preraďovaní na bežnej viacprúdovej ceste. Pri situácii, keď sa jedno auto snaží preradiť 

do druhého jazdného pruhu, má prednosť pred všetkými autami, ktoré sú za ním. Vodiči sú povinní 

autu, ktoré sa preraďuje, dať prednosť [8, 14, 15].  

 

3.2.2 Správanie sa vodičov z pohľadu simulačného návrhu 

Správanie sa vodičov v simulácii je odvodené od pravidiel cestnej premávky. Tieto pravidlá sú upravené 

pre potreby simulácie. Nesmie však prísť k porušeniu pravidiel cestnej premávky.  Z pohľadu simulácie 

rozdelíme rozhodovanie  vodiča na vstup do kruhového objazdu a reakcie v kruhovom objazde.  
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 Rozhodovací mechanizmus riadi správanie vodičov vstupujúcich do kruhového objazdu, ktorý 

je zostavený z pravidiel cestnej premávky. Vstupujúce autá sa dostávajú do miesta, kde prebieha 

rozhodovanie v križovatke. Toto miesto pomenujeme zastavovacia značka (Stop Line). V tomto bode 

sa spúšťa rozhodovací mechanizmus, ktorý určí vozidlu, či má ísť ďalej alebo má zastaviť. Ak sa auto 

zastaví, spôsobí tak zastavenie celého pruhu, čiže aj áut za ním. O tom, či automobil môže vstúpiť do 

križovatky, rozhodovací mechanizmus určuje na základe vzdialeností áut v kruhovom objazde a 

konfliktnej značky (Conflict Marker). Značka ukazuje začiatok miesta, kde vznikne nehoda, ak sa doň 

dostanú obe autá. Do rozhodovania môžu vstupovať aj vlastnosti automobilov: rýchlosť jednotlivých 

áut, zrýchlenie, u niektorých simulácií sa berie do úvahy aj správanie vodičov. Na základe vstupných 

dát sa rozhodne o tom, či auto môže vstúpiť do okružnej križovatky, alebo má zastaviť, či dokonca 

čakať [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Ilustračný obrázok vjazdy automobilu do kruhového objazdu. Prevzaté z [8]. 

 

Správanie na kruhovom objazde sa mení aj počas jeho vyťaženia a tvorenia zápchy. V takomto 

stave sa do modelu vkladá ďalšia konfliktná značka (Conflict Marker), podľa ktorej sa riadenie dopravy 

bude v čase zápchy koordinovať. 
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Obr. 5: Zobrazenie zastavovacích značiek (Stop Line, červená farba) a konfliktných značiek  

(Conflict Marker, zelená farba) v kruhovom objazde. Prevzaté z [8]. 

 

Pri kruhovom objazde s viacerými pruhmi sa pridávajú ďalšie zastavovacie značky, ktoré určujú 

začiatok miesta s možnou zrážkou. Z toho vyplýva, že kruhový objazd je s dvoma jazdnými pruhmi 4 

krát nebezpečnejší na eventuálne miesta zrážok ako kruhový objazd s jedným jazdným pruhom vid. 

obr. 6.. Konfliktné línie vznikajú kvôli preraďovaniu medzi pruhmi. Spolu s nárastom konfliktných 

značiek sa pridávajú aj zastavovacie značky (Stop Line) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Zobrazenie značiek v dvojprúdovom kruhovom objazde. Prevzaté z [8]. 
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3.3 Výpočtové charakteristiky 

Základné veličiny  stavu dopravnej situácie popisujú tieto základné charakteristiky, ktoré sa používajú 

nielen pri modelovanom systéme, ale aj v realite: 

 Rýchlosť (speed) označovaná ako v, jej hodnota sa udáva v metroch za sekundu. Jednotka 

určuje vzdialenosť prekonanú za jednotku času. V CA sa udáva počet buniek za jednotku 

simulačného času. 

 Hustota (density) označovaná ako k, je definovaná ako počet vozidiel na jednotku plochy 

vozovky. Hustota cestnej premávky je ohraničená dvomi hodnotami, kritická hustota (critical 

density kc) a hustota zápchy (jam density kj). Kritická hustota určuje, pri akej hustote dopravy 

sa dosiahne maximálny prietok. Pri ďalšom náraste dopravnej hustoty sa vytvárajú zápchy a 

vzniká tak znižovanie prietoku. Hustota zápchy určuje, pri akej hustote dopravy sa prietok 

dostane na hodnotu 0, čiže vytvorí sa zápcha, viď. obr.7 [16].  

 

Obr. 7: Obrázok znázorňuje vzťah medzi prietokom a hustotou. Prevzaté z [16].  

 

Prietok (flow) prietok (q) je počet vozidiel okolo referenčného bodu za jednotku času, a je  meraný vo 

vozidlách za hodinu. Inverzný tok je postup (h), čo predstavuje dobu, ktorá uplynie medzi vozidlom 

okolo referenčného bodu v priestore a i+1 vozidlom. Počas vytvárania zápchy sa h blíži k nekonečnu. 

Pri zápche zostáva h konštantné. 
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           (3.1) 

 

Vzťah určuje prietok (q) okolo pevného bodu počas intervalu (T), m je priemerné množstvo 

áut, ktoré sa posunuli vpred [8, 14]. 
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4  Návrh a implementácia 

Simulátor dokáže vytvárať dopravné siete s viacerými typmi kruhových objazdov, v ktorých dokáže 

simulovať reálny pohyb automobilov. Aplikácia pracuje v dvoch módoch „Creator“ a „Simulator“. V 

„Creatore“ sa vytvára dopravná sieť kruhového objazdu. „Simulátor“ simuluje reálny dopravný tok 

cestnej premávky. 

Simulátor je vytvorený v programovacom jazyku Java JDK 1.7. [17]. Ako vývojové prostredie 

bolo zvolené Netbeans IDE 7.2.1.[18]. Na obr. C.1 v prílohe je zobrazený model navrhnutého systému 

s atribútmi a metódami.  

 

4.1 Trieda Car 

Trieda Car reprezentuje grafický objekt auta. Dôležité atribúty sú: 

 acceleration - akcelerácia vozidla, s ktorou zrýchľuje na ceste, 

 deceleration - záporná akcelerácia, s ktorou vozidlo brzdí, 

 actualPossitionCar – bunka, v ktorej sa vozidlo aktuálne nachádza, 

 takeOnePoints - počet buniek, ktoré auto zaberie na ceste, 

 takeOnePointList - list buniek, v ktorých sa auto aktuálne nachádza, 

 actSpeed - aktuálna rýchlosť auta, 

 maxSpeed - maximálna rýchlosť auta, 

 crashed - príznak havarovania vozidla do iného vozidla, 

 colorCar - farba vozidla. Hodnota farby je generovaná do svetlých odtieňov. 

Pohyb auta po ceste zaobstaráva trieda DriverCar, o ktorej si povieme viac v sekcii 4.20.1. Významné 

metódy triedy Car: 

 draw: vykresľuje auto na ceste. Ak auto zaberá svojou plochou jednu bunku, metóda vykresľuje 

auto ako kruh s príslušnou farbou auta. V prípade, že auto zaberie viac než jednu bunku, tak sa 

použije prvá a posledná bunka obsadená autom, vybratá zo zoznamu takeOnePointList. Medzi 

týmito bunkami sa vykresľuje čiara s príslušnou farbou auta. Ak je detekovaná kolízia auta s 

iným autom, tak sa vykreslí auto na červeno.  

 

4.2 Trieda DriverCar 

Trieda nastavuje pozíciu auta v grafickej scéne. Reprezentuje vodiča riadiaceho auto. Každý vodič má 

svoje vlastné auto, ktorým pohybuje po grafickej scéne. Vodič sa pozerá pred seba na cestu tvorenú z 
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buniek a reaguje na prekážky spomalením alebo zrýchlením. Atribúty vodiča sú: 

 roadSituations: definuje prekážku na ceste, 

 car: reprezentuje auto, ktoré ovláda vodič, 

 simulation: referencia na vlákno simulácie, 

 removable: príznak odstránenia auta z grafickej scény. Autu je nastavený tento príznak, ak 

vodič narazí na bunku, ktorej hodnota typePointway sa rovná ENDL. Tieto bunky sa 

nachádzajú na koncoch ciest, 

 visibility: určuje vzdialenosť cesty, ktorú vodič vidí,  

 safeDistance: parameter reakčnej vzdialenosti vodiča. Hodnota, pomocou ktorej sa vypočítava 

bezpečná vzdialenosť na reakciu prekážky pri aktuálnej rýchlosti auta. Ak vodič dodržiava čo 

najmenšiu bezpečnú vzdialenosť, bude jeho hodnota safeDistance nižšia ako u vodiča, ktorý 

dodržiava väčšiu bezpečnú vzdialenosť. Pri nízkej hodnote safeDistance vodič nemusí dokázať 

zabrzdiť a narazí,                                               

 rememberRoundList: dátová štruktúra uchováva bunky cesty, ktoré metóda kontroluje, 

 lengthOnePartWay: určuje, akú veľkosť má jedna bunka, 

 oldOrbit: zvyšok po zaokrúhlení dráhy, ktorú auto neprešlo. Auto prejde na ďalšiu bunku až 

vtedy, keď prejde vzdialenosť rovnú, alebo väčšiu ako je veľkosť bunky,                                                 

 nextPossition: určuje, o koľko buniek sa auto posunie dopredu,                                                

 nextPointWay: predstavuje aktuálnu bunku, ktorú vodič kontroluje,                                        

 factorTrent: určuje hodnotu koeficientu trenia. Nadobúda hodnoty 0.1 - 1.0. Používa sa pri 

výpočte brzdnej dráhy vodiča, 

 timeSeeBack: čas od poslednej kontroly vedľajšej cesty,                                                 

 random: odkaz na triedu využívaný na generovanie náhodných čísiel,                                

 spendTime: uchováva čas od vygenerovania auta po jeho prejdenie na koniec cesty, 

 metrics: inštancia triedy Metrics meria priemernú, maximálnu a minimálnu rýchlosť auta počas 

simulácie a zobrazuje sa v pravom paneli simulátoru. 

Metódy triedy DriverCar: 

 driving: je hlavná metóda triedy, ktorá prehľadáva bunky cesty pred sebou, vyhodnocuje, či auto 

zrýchli alebo spomalí. Viac informácií v sekcii 4.20, 

 freeNeighboringLine: Metóda skontroluje, či sa auto nachádza na dvojpruhovej ceste pomocou 

premennej bunky controlOnePoint, ktorá obsahuje odkaz na vedľajší pruh. V prípade, že 

premenná je prázdna, ide o jednodruhovú cestu a metóda vracia hodnotu null, ak premenná nie 

je prázdna, obsahuje odkaz na bunku vo vedľajšej ceste. Metóda 
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getNearistOnePointRoundAbout získava najbližšiu bunku vo vedľajšej ceste. Od tejto bunky sa 

cyklicky prehľadávajú nasledujúce bunky. Overuje sa, či je cesta prázdna na bezpečnú 

vzdialenosť vypočítanú z maximálnej rýchlosti prehľadávanej cesty. Ak je cesta voľná, metóda 

vráti najbližšiu bunku k aktuálnej pozícii auta, 

 freeNeighboringLineRoundAbout: princíp je rovnaký ako u metódy freeNeighboringLine, s tým 

rozdielom, že sa kontroluje vedľajšia cesta v kruhovom objazde a nie mimo neho, 

 goNeightboardWay: metóda overuje, či sa auto môže preradiť do iného jazdného pruhu 

pomocou metód getNearistOnePointRoundAbout, freeNeighboringLineRoundAbout v 

závislosti od miesta, kde sa momentálne auto nachádza. Overuje, či sa bunka nachádza v 

dvojpruhovej ceste, alebo po dvojpruhovom kruhovom objazde. Ak tieto metódy vrátia 

referenciu na bunku, funkcia zavolá metódu driving, ktorá presunie auto na vedľajšiu cestu. 

Metóda goNeightboardWay skončí s návratovou hodnotou true. V opačnom prípade skončí s 

hodnotou false, 

 goToRoundabout: metóda overuje možnosť auta vstúpiť do kruhového objazdu. Kontroluje sa 

vzdialenosť áut v smere a v protismere, ako je znázornené na obr. 8. Počet skontrolovaných 

buniek sa vypočítava metódou calculatedActSafeDistance. Ak metóda detekuje cestu v 

kruhovom objazde voľnú, vráti hodnotu true, inak false, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Kontrola cesty v kruhovom objazde pred vstupom vozidla. 

 

 controledSecondLine controlOneLineRounadabout: metódy prehľadávajú bunky cesty. V 

prípade, že detekujú voľnú cestu, vrátia hodnotu true, ak nie, tak false, 
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 goFromRoundabout: metóda detekuje možnosť vyjdenia z kruhového objazdu. Vracia hodnotu 

true, ak vozidlo môže vyjsť z kruhového objazdu, v opačnom prípade false. Zvolí metódu 

freeNeighboringLineRoundAbout, 

 seeWay: metóda prehľadáva presný počet buniek. Skontrolované bunky sú uložené do globálnej 

dátovej štruktúry rememberRoundList. Ak pri prehľadávaní narazí na bunku, ktorá je obsadená 

autom, predčasne ukončí prehľadávanie. Metóda vracia počet buniek, ktoré boli skontrolované, 

 takePointWays a removeAllTakePointWays: metódy aktualizujú zaberanie buniek autom pri 

pohybe po ceste, 

 isRemovabel: detekuje príznak, že sa má auto odstrániť zo simulácie, 

 decideCorrectWay: za pomoci metódy nextInt vyhodnotí jednu bunku z listu nasledujúcich 

buniek, 

 getVisibleLenght: vypočíta novú aktuálnu hodnotu viditeľnosti vodiča pomocou bunky zadanej 

v argumente metódy, 

 acceleration: vypočítava novú aktuálnu rýchlosť auta, dráhu, ktorú prejde auto za jeden krok 

simulácie. Berie do úvahy možné prekážky na ceste: 

o ISFREE: reprezentuje voľnú cestu. 

o ISNOTFREE: detekuje bunku zabratú iným autom. 

o SPEEDLIMIT: detekuje nižšiu maximálnu rýchlosť aktuálne prehľadávanej bunky, 

ako je aktuálna rýchlosť auta. 

o ENDROUND: detekuje koniec cesty. 

Zrýchlenie auta sa delí na zrýchlenie, kedy auto nezrýchli na najvyššiu rýchlosť auta  

s = v0 * timeStepDouble + 0.5 * speedV * timeStepDouble;   (4.1) 

kde parameter s je výsledná dráha, ktorú auto prejde pri zrýchľovaní, v0 je aktuálna rýchlosť auta, 

timeStepDouble označuje čas simulačného kroku, speedV rýchlosť zrýchlenia a zrýchlenie, kedy auto 

zrýchli na maximálnu rýchlosť, a zvyšný čas simulačného kroku si ju udržuje. 

      v0 * timeAcceleration + 0.5 * a * Math.pow(timeAcceleration, 2) +  vMax *  

(timeStepDouble - timeAcceleration);     (4.2) 

Parameter a je akcelerácia auta, timeAcceleration označuje čas akcelerácie auta, timeStepDouble  je 

čas udržovania maximálnej rýchlosti.  

Na vypočítanie dráhy sa používa čas kroku simulácie.  

 deceleration: neberie do úvahy možné prekážky. Vypočíta sa dráha, ktorú prejde auto počas 

brzdenia za dobu jedného simulačného kroku, respektíve nová aktuálna rýchlosť auta. Nastávajú 
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dve situácie. Auto brzdí, ale nestihne počas simulačného kroku úplne zabrzdiť [3], 

s = v0 * timeStepDouble - 0.5 * speedV * timeStepDouble;   (4.3) 

 zabrzdí úplne a zvyšný čas auto stojí na mieste, 

s =  v0 * (timeDeceleration) - 0.5 * a * factorTrent * Math.pow((timeDeceleration), 2);  (4.4) 

 setLengths: vypočítava počet buniek, ktoré prejde auto po ceste počas jedného simulačného 

kroku, 

 jumpNextPosition: presúva auto na inú bunku cesty. Kontroluje, či vypočítaná dráha z metód 

deceleration, alebo acceleration nie je väčšia, ako dráha, ktorú vodič preskúmal. Zvyšná dráha 

sa prehľadá s metódou seeWay, ktorá detekuje zrážku auta, 

 calculatedActSafeDistance: vypočítava bezpečnú vzdialenosť, ktorú vodič potrebuje na 

zastavenie auta z aktuálnej rýchlosti. Akcelerácia sa prepočítava s hodnotou globálnej 

premennej safeDistance. 

a = car.getDeceleration() * 100 / safeDistance;      (4.5) 

 Parameter a je akcelerácia auta, car.getDeceleration() záporná akcelerácia auta pri brzdení. 

safeDistance je parameter bezpečnej vzdialenosti, 

 s = v0*v0/a + 0.5 * a * Math.pow((v0/a), 2);                (4.6) 

Parameter s je výsledná hodnota aktuálnej bezpečnej vzdialenosti, v0 značí aktuálnu rýchlosť auta. 

Ostatné metódy nastavujú alebo vracajú hodnoty atribútov triedy. 

 

4.3 Trieda Frame 

Trieda Frame je hlavné okno, ktorého časti sa môžu meniť podľa toho, či užívateľ pracuje v 

„Simulation“, alebo v „Creator“ vid. obr. B.1.  

 

4.4 Trieda Generator 

Trieda generuje objekty DriverCar. Atributy triedy sú: 

 firstOnePoint: aktuálna pozícia generátoru, 

 trafficFlow: tok dopravy generovaný generátorom, 

 restCars: premenná slúži na uchovanie áut, ktoré sa pripravujú na vygenerovanie,   

 Acceleration, deceleration, maxSpeed, lengthCar, lengthOnePartWay: parametre nastavujúce 

vygenerované auto, 
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 accelerationDivergence, accelerationDivergenceInt, actSpeedDivergence, 

actSpeedDivergenceInt, decelerationDivergence, decelerationDivergenceInt, 

maxSpeedDivergence, maxSpeedDivergenceInt, lengthCarDivergence, 

lengthCarDivergenceInt: hodnoty divergencie premenných pre Gaussov generátor [7], 

 safeDist, visibility: globálne premenne nastavujúce parametre objektu DrievCar. 

 safeDistDivergence, safeDistDivergenceInt, visibilityDivergence, visibilityDivergenceInt: 

hodnoty divergencie potrebné pre Gaussov generátor [7], 

 unmodefed: príznak nezmeniteľnosti generátoru pri pripojení k inému grafickému objektu, 

 generationOnePoint: bunka štartovej pozície vygenerovaných áut,     

 random: referenica na triedy MyRandom, 

 metrics: referencia na triedu Metrics. Uchováva hodnoty aktuálnej rýchlosti áut počas simulácie, 

dobu strávenú v simulátore, 

 connectedObject: objekt, ku ktorému je pripojený generátor. 

Najdôležitejšie metódy generátoru: 

 draw: metóda vykresľuje generátor v grafickej scéne, 

 generDrivers: metóda generuje autá do grafickej scény,  

 createDriverCar: metóda generujúca vodiča s autom,  

 connectTo: prepája generátor s cestou alebo výjazdom z kruhového objazdu. Jedna inštancia 

generátoru sa pripojí vždy iba na jednu líniu cesty, na ktorú počas simulácie generátor generuje 

autá,  

 identifyObject: zisťuje typ triedy objektu, 

 saveNode: ukladá hodnoty generátoru do xml súboru. Viac v sekcii. 4.23, 

 loadNode: načítava hodnoty a inicializuje parametre generátoru. Viac v sekcii. 4.23. 

Ostatné metody pracujú s globálnymi premennými generátoru. 

 

4.5 Trieda GraphicNode 

Táto trieda je rodičom všetkých grafických objektov použitých v simulátore. Umožňuje manipuláciu s 

grafickými objektmi. Hlavné atribúty triedy sú: 

 p: určuje pozíciu objektu v grafickej scéne, 

 r: polomer objektu, 

 selected a greenSelected: príznak označenia objektu v grafickej scéne, 

 removeObject: príznak odobratia objektu z grafickej scény, 

 boundary: referencia slúžiaca na vymedzenie plochy zabranej objektom, 
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 unmodefed: príznak nemodifikovateľnosti objektu. 

Hlavné metódy: 

 getPossition: nastavuje pozíciu objektu v grafickej scéne, 

 updatePossition: nastavuje posunutie objektu v grafickej scéne, 

 setBoundary: nastavuje plochu, ktorú objekt v grafickej scéne zaberá, 

 draw: vykreslenie objektu do grafickej scény. Metóda bola prepísaná každému objektu podľa 

potreby. 

 

4.6 Trieda GraphicScene 

Zaobstaráva komunikáciu medzi objektami. Slúži ako pracovná plocha pre vytváranie grafickej scény 

a zobrazenie priebehu simulácie. Medzi hlavné atribúty patri:   

 sizeCell: predstavuje veľkosť bunky, 

 selectionBounds; štvorec slúžiaci na označovanie objektov, 

 nodeList: list grafických objektov v scéne, 

 selectedNodeList: list označených objektov v scéne. Objekt môže byť iba v jednom z listov 

nodeList alebo selectedNodeList. Pri zrušení označenia sa objekt vráti do dátovej štruktúry 

nodeList, 

 nodeListGreenSelected: nezávislá dátová štruktúra od nodeLinst a selectedNodeList slúžiaca na 

informačné zobrazenie objektu označeného na zeleno,  

 generatorList: špeciálny list pre ukladanie inštancií objektu Generátor,      

 driverList: dátová štruktúra pre ukladanie inštancií triedy DriverCar, 

 Simulator: vlákno zabezpečujúce reálny beh simulácie,     

 roundSetings, exitSetings, simulationSettings, waySettings, generatorSettings: formuláre 

slúžiace na zadanie inicializačných hodnôt pre objekty grafickej scény, 

 metrics: inštancia zobrazuje namerané dáta zo simulácie, 

 actObject: aktuálny objekt grafickej scény, 

 newWay: objekt novo vytvorenej cesty, 

 actRoundInterface: rozhranie pre manipuláciu s kruhovým objazdom,  

 simulation: príznak pracovania grafickej scény v režime simulation, 

 change: príznak zmeny grafickej scény od posledného uloženia. 

Trieda vytvára grafické objekty a zabezpečuje prepojenie medzi nimi. Týmto spôsobom sa vytvárajú 

celé siete navzájom prepojených objektov. V móde simulation je obmedzená možnosť manipulácie 

objektov grafickej scény. Pri vytváraní objektu sa zobrazujú v ľavom paneli nastavenia príslušného 
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objektu. S týmito parametrami sa následne objekt vytvorí. Vid. obr. B.2. Dôležité metódy: 

 initialSettingPanel: metóda zabezpečuje inicializáciu príslušnému formuláru označeného 

objektu z grafickej scény, 

 paintComponent: metóda zabezpečuje vykreslenie objektov do grafickej scény. Postupne 

prechádza listy s objektami a volí nad nimi metódu draw, 

 createPointWay: vytvára sieť buniek u jednotlivých grafických objektov z grafickej scény, 

 startSim, stopSim, suspendSim, resumeSim: metódy ovládajú simulačné vlákno. startSim 

inicializuje vlákno pre beh simulácie, 

 controlSelectOne: metóda detekuje nájdenie pozície, na ktorej sa nachádza grafický objekt, 

následné nastavenie a inicializácia príslušného formuláru k objektu zobrazujúcom informácie o 

grafickom objekte, 

 getFirstObject: metóda vracia prvý grafický objekt nájdený pod pozíciou zadanou v argumente 

metódy, 

 getObject: vracia objekt nájdený pod zadanou pozíciou,   

 createRoundWay: vytvára inštanciu objektu kruhového objazdu, 

 loadRoundSettings: metóda aplikuje zmeny v nastaveniach kruhového objazdu do východov z 

kruhového objazdu,  

 createWay: metóda vytvára objekt triedy DuplexWay, ktorý reprezentuje cestu,  

 createDuplexWay: metóda pre špeciálne vytvorenie objektu cesty,  

 createGenerator: vytvára inštanciu triedy Generátor, 

 mousePressed: nastavuje počiatočnú pozíciu novovytvorených objektov, označuje už vytvorené 

objekty a spája grafické objekty, 

 mouseReleased: nastavuje konečnú pozíciu cesty, pripojenie generátoru k inému objektu, 

 mouseDragged: umožňuje pohyb označených objektov po scéne, 

 mouseMoved: označuje objekty, ktoré informujú o správnej polohe objektu na pripojenie, 

 numberExitRoundChanged: nastaví správny počet východov kruhového objazdu. 

 

4.7 Trieda OnePoint 

Trieda reprezentuje jednu bunku cesty. Bunky sa medzi sebou prepájajú a slúžia na pohyb áut po 

grafickej scéne. Atribúty triedy sú: 

 nextPW: dátová štruktúra obsahujúca inštancie objektu NeighborPoint. List označuje 

nasledujúce bunky, do ktorých sa môžeme dostať,  

 prevPW: list buniek, z ktorých  sa dá dostať do tejto bunky, 
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 possition: aktuálna pozícia bunky v grafickej scéne,  

 speedLimit: maximálna rýchlosť v bunke, 

 factorTrent: hodnota koeficientu trenia, 

 visibility: viditeľnosť v bunke, 

 car: inštancia triedy auta, ktorá sa nachádza v bunke, 

 controlOnePoint: odkaz na bunku v inej ceste. Slúži na preraďovanie áut medzi jazdnými 

pruhmi, 

 drew: príznak vykreslenia bunky. 

Bunka je základná stavebná jednotka cesty. Základné metódy triedy OnePoint sú: 

 add, addNext: pridávanie novej bunky do listu nasledujúcich buniek. Pridáva novú bunku iba v 

tom prípade, ak sa ešte nenachádza v zozname,  

 addPrev: pridávanie novej bunky do zoznamu predošlých. Pridáva novú bunku iba v tom 

prípade, ak sa ešte nenachádza v zozname, 

 setProbability: nastavuje percentuálnu hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa dostaneme do 

ďalšej bunky. Mechanizmus zaobstaráva, že súčet všetkých pravdepodobností sa rovná hodnote 

100, 

 nextPoint: vracia prvú bunku zo zoznamu nasledujúcich buniek, 

 setTypePoint, getTypePointWay: metódy pracujú s typom bunky, 

 findPointWay: vyhľadáva prvú bunku v zozname nasledujúcich s príslušným typom, 

 getFirstFirst: vracia prvú bunku, ktorá má prázdny zoznam predchádzajúcich buniek,  

 setCar, getCar, isFree: nastavenie/ vrátenie/ detekcia auta, 

 getNearistOnePoint: vracia najbližšiu bunku zo skupiny buniek, na ktorú odkazuje 

controlOnePoint z aktuálnej pozície. Metóda sa posúva po bunkách, až pokiaľ nepríde k bunke 

s najmenšou vzdialenosťou k aktuálnej bunke, 

 getNearistOnePointRoundAbout: vracia bunku s najbližšou vzdialenosťou v pruhu, na ktorý 

ukazuje controlOnePoint v kruhovom objazde. 

 

4.8 Trieda NeighborPoint 

Trieda predstavuje pohľad bunky na iné bunky v jej okolí. Určuje, s akou pravdepodobnosťou sa 

presunie auto z aktuálnej bunky do inej bunky. Atribúty triedy sú: 

 onePoint: inštancia bunky, 

 probability: pravdepodobnosť v percentách, s akou sa auto dostane do bunky. 

Triede boli implementované metódy pre manipuláciu s atribútmi. 



23 

4.9 Trieda MyRandom 

Táto trieda obsahuje generátory náhodných čísiel. Dedí od triedy Random. Hlavné metódy triedy sú: 

 nextInt: metóda vracia hodnoty celých čísiel od 0 - maxvalue zadané v argumente metódy, 

 normalDistribution: generátor normálneho rozloženia [7]. Metóda využíva nextGaussian na 

generovanie náhodných čísiel. 

 

4.10 Trieda RoundOneLine 

Trieda reprezentuje kruhový objazd s jedným pruhom cesty. Atribúty triedy sú: 

 unmodefed: nemodifikovateľnosť objektu,  

 numberExits: počet výjazdov z kruhového objazdu, 

 lengthOnePartWay: predstavuje veľkosť cesty v grafickej scéne, 

 pointWay: inštancia ukazujúca na skupinu buniek tvoriacu vnútornú cestu kruhového objazdu, 

 factorTrent, speedLimit, visibility: činiteľ šmykového trenia/ maximálna rýchlosť/ viditeľnosť 

v kruhovom objazde a na jeho východoch, 

 exitList: dátová štruktúra obsahujúca inštancie východov z kruhového objazdu. 

Na kruhový objazd sa pripájajú výjazdy. Metódy triedy sú:  

 draw: zabezpečuje vykresľovanie kruhového objazdu pomocou grafických primitív do scény. 

Metóde pomáha paintNewOneRound, ktorá nastavuje farbu a šírku cesty, 

 createPointWay: vytvára bunky cesty, po ktorých sa bude auto pohybovať. Pre ich vytvorenie 

používa metódu createOneLinePointWay. Odkaz na skupiny buniek kruhového objazdu sa 

predáva východom kruhového objazdu, ktoré podľa neho navrhnú svoju štruktúru buniek,  

 createOneLinePointWay: metóda vytvárajúca sieť buniek kruhového objazdu pomocou 

uhlového posunu v tvare kruhu. Uhlový posun sa vypočítava ako podiel buniek, ktoré sa zmestia 

na dĺžku obvodu kruhu,  

 createExits: napĺňa zoznam východov z kruhového objazdu. Každý novovytvorený kruhový 

výjazd je inicializovaný a je mu priradená začiatočná pozícia na obvode kruhového objazdu. V 

prípade, že je vytvorených viac kruhových výjazdov ako je požadované, metóda odoberie 

výjazdy v opačnom poradí, ako boli vložené do zoznamu,  

 createOneExit: vytvorí jeden východ z kruhového objazdu, 

 removeOneExits: odoberie jeden východ z kruhového objazdu, 

 saveNode: metóda slúži na uloženie dát kruhového objazdu a kruhových výjazdov do xml 

súboru, 
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 loadNode: metóda načítava dáta o kruhovom objazde z xml súboru.  

 

4.11 Trieda RoundTwoLine  

Trieda dedí od triedy RoundOneLine. Trieda reprezentuje dvojpruhový kruhový objazd. Východy, ktoré 

sa pripájajú na kruhový objazd, sú tiež dvojprúdové. Základné atribúty sú: 

 indoorPointWay: predstavuje skupinu buniek vnútorného pruhu kruhového objazdu, 

Dva pruhy kruhového objazdu sa navzájom prepájajú z dôvodu možného preraďovania auta medzi 

pruhmi. Toto prepojenie zabezpečuje metóda setControlOnePoint. Najdôležitejšie metódy: 

 paintNewOneRound: vykresľuje dva pruhy kruhového objazdu, 

 createPointWay: vytvára dve skupiny buniek. Pre každý pruh cesty zvlášť. Odkaz na tieto 

skupiny buniek sa uchovávajú v pointWay a indoorPointWay, 

 createExits a createOneExit: pracuje rovnako ako pri triede RoundOneLine s tým rozdielom, že 

vytvára dvojpruhové výjazdy, 

 setControlOnePoint: prepája oba pruhy kruhového objazdu, 

 saveNode, loadNode:práca s xml súborom. 

Ostatné metódy pracujú na rovnakom princípe ako trieda RoundOneLine. 

 

4.12 Trieda ExitOneLineRound 

Trieda reprezentuje jednopruhový výjazd pripájaného k jednopruhovému kruhovému objazdu. 

Základné atribúty sú: 

 roundOneLine: odkaz na inštanciu triedy kruhového objazdu, na ktorý je výjazd pripojený, 

 probability: pravdepodobnosť vyjdenia z kruhového objazdu týmto východom, 

 factorTrent: súčiniteľ šmykového trenia vo výjazde [3], 

 pointWayExit: súbor buniek pruhu kruhového objazdu. Slúži na presné pripojenie a vytvorenie 

výjazdu, 

 centerRound: pozícia stredu kruhového objazdu, 

 neithersPoint: najbližší bod pruhu kruhového objazdu k pozícii výjazdu, 

 paramRoundR: polomer kruhového objazdu, 

 speedLimit: maximálna povolená rýchlosť vo výjazde, 

 exStartIn: bunka začiatku pruhu vchádzajúceho do kruhového objazdu, 

 exStartOut: bunka začiatku pruhu vychádzajúceho z kruhového objazdu, 

 exEndIn: bunka konca pruhu vchádzajúceho do kruhového objazdu, 
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 exEndOut: bunka konca pruhu vychádzajúceho z kruhového objazdu, 

 pomStartOP, pomEndO: pomocné bunky pre nastavenie správnych buniek výjazdu, 

 exStartInObject: objekt pripojený k výjazdu kruhového objazdu. 

Kruhový výjazd je možné pripojiť ľubovoľne na obvod kruhového objazdu, čím sa umožňuje 

vypočítavanie pozície z buniek pruhu kruhového objazdu, ako je zobrazené na obr. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Poradie nájdenia pozícií buniek pre vytvorenie výjazdu. 

 

Metódy kruhového objazdu: 

 draw: slúži na vykresľovanie výjazdu do grafickej scény pomocou metódy drawNewExit, 

zobrazenie označenia kruhového objazdu, 

 drawNewExit: pomocou grafických primitív vykresľuje výjazd, 

 entrace: metóda vyhľadáva najbližšiu bunku k aktuálnej pozícii výjazdu a podľa nej nachádza 

bunky exStartOut a exEndIn. Pomocou parametrického vyjadrenia priamky určuje nezávisle od 

polomeru kruhu dva body exEndOut, exStartIn. Nad týmito bodmi sa volá metóda 

drowExitRound, ktorá pri jednom zavolaní vytvorí pruh vystupujúci z kruhového objazdu a pri 

ďalšom pruh vstupujúci do kruhového objazdu, 

 drowExitRound: zisťuje stred kružnice a pre vytvorenie buniek volá metódu arc2D, 

 arc2D: pomocou uhlových posuvov po obvode kružnice vytvára bunky cesty, 

 setRadius: metóda získava pomocou parametrického vyjadrenia priamky uhol medzi dvoma 

bodmi v súradnicovej sústave, 

 createPartsRoundWay: vytvára inštanciu bunky so správnymi parametrami,  

 getNearestOnePoint: metóda vyhľadávajúca najbližšiu bunku kruhového objazdu k pozícii 

v grafickej scéne. Prehľadáva všetky bunky pruhu kruhového objazdu, 
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 getPointUprightLine: metóda využívajúca normálový vektor priamky pre získanie pozície bodu, 

 createPointWay: vytvára sieť buniek kruhového objazdu. 

 

4.13 Trieda ExitTwoLineRound 

Dedí triedu ExitOneLineRound. Reprezentuje výjazd z kruhového objazdu s dvoma pruhmi cesty. 

Trieda používa pre vytvorenie výjazdu metódu pointIndoorWayExit. Vytvorenie výjazdu prebieha tým 

istým spôsobom ako pri vytvorení jednopruhového výjazdu. Rozdiel spočíva v  tom, že sa musia 

vytvoriť prípojné body aj k vnútornej línii pruhu. Atribúty triedy sú nasledujúce: 

 ExitOneLineRound: súbor buniek vnútorného pruhu kruhového objazdu. Slúži na presné 

pripojenie a vytvorenie dvojpruhového výjazdu, 

 exStartInIndoorObject: objekt pripojený k vnútornej línii vjazdu, 

 exStartInIndoor: bunka označujúca začiatok vnútorného pruhu vjazdu, 

 exStartOutIndoor: bunka označujúca začiatok vnútorného pruhu výjazdu, 

 exEndInIndoor: bunka označujúca koniec vnútorného pruhu vjazdu, 

 exEndOutIndoor: bunka označujúca koniec vnútorného pruhu výjazdu, 

 všetky ostatné atribúty dedí trieda z rodičovskej triedy. Dôležité metódy: 

 entrace: vytvára dvojpruhový výjazd z kruhového objazdu. Funguje rovnako ako pri 

jednopruhovom objazde s tým rozdielom, že sa všetky výpočty musia previesť aj pre pripojenie 

výjazdu k vnútornému pruhu kruhového objazdu.  

 Všetky ostatné metódy pracujú rovnako ako u triedy ExitOneLineRound. 

 

4.14 Trieda SaveLoad 

Trieda slúži na ukladanie a načítavanie vytvorených cestných sietí v „Creatore“ aplikácie. Na 

ukladanie sa využíva štruktúrovaný zápis dát do xml súboru. Hlavné atribúty triedy sú: 

 nameDir: reprezentácia súboru a adresárovej cesty, 

 namePath: reprezentácia iba adresárovej cesty, 

 graphicScene: inštancia grafickej scény. Pri ukladaní sa z nej čítajú objekty v grafickej scéne 

a pri načítavaní uložených dát sa novovytvorené objekty vkladajú do nej, 

 connectionObjectList: dátová štruktúra slúžiaca na pripojenie grafických objektov po načítaní 

z xml súboru. 

Trieda ukladajúca a načítajúca xml súbory pomocou triedy JFileChooser, vďaka ktorej užívateľ 

pracuje v štandardnom okne súborového systému. Hlavné metódy triedy sú: 
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 Save: metóda vytvára objekt typu JFileChooser pre ukladanie súboru. Volá metódu 

writeXMLFile pre uloženie dát do xml.súboru, 

 Load: volá metodu readXmlFile pre načítanie dát z xml súboru, 

 writeXMLFile: metóda vytvára nový xml dokument a postupne ho plní dátami. Načíta si 

z grafickej scény všetky objekty, nad ktorými volá metódu saveNode. Takýmto spôsobom 

postupne načítava dáta zo všetkých grafických objektov. Na záver metóda spracované dáta uloží 

do súboru, 

  readXmlFile: metóda načítava súbor typu xml, ktorý rozparsováva na elementy. Podľa hodnôt 

elementov sa vytvárajú objekty, 

 readRound, readWay, readGenerator: spracovávajú načítavanie jednotlivých objektov grafickej 

scény, 

 connectedObjects: metóda pracuje s listom objektov typu ConnectionIdentify, pomocou ktorého 

spája jednotlivé objekty. Trieda ConnectionIdentify je opísaná nižšie. 

 

4.15 Trieda ConnectionIdentify 

Trieda slúži na uloženie informácií o objektoch pre ich následne spájanie po načítaní z xml súboru. 

Atribúty triedy sú: 

 idMy: hodnota objektu, 

 idConnectionOnject hodnota objektu, s ktorým bol objekt pripojený, 

 objMy: inštancia objektu, 

 typeConnection: špeciálny parameter využívaný pre pripojenie cesty. Môže nadobúdať hodnoty 

WAY_START, WAY_END, NOTHING. 

 

4.16 Trieda Simulation 

Trieda reprezentuje vlákno simulácie, v ktorom sa opakujú deje posunutia, odstránenia a generovania 

áut v grafickej scéne. Hlavné atribúty sú:  

 lengthSimulation: dĺžka simulácie, 

 speedSimulation: rýchlosť simulácie, 

 speedSimulationTwo: hodnota zrýchlenia simulácie, 

 actTime: aktuálny čas simulácie, 

 startTime: začiatočný čas simulácie, 

 timeDiff: zmena času v kroku, 
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 DELAY: dĺžka jedného simulačného kroku, 

 graphicScene: inštancia grafickej scény.  

Simulácia môže mať časový limit. Po jeho vypršaní sa simulácia automaticky zastaví pomocou 

metódy looptTimeLimit. Simulácia môže bežať aj neobmedzene, pokiaľ nie je zastavená užívateľom. 

V tom prípade sa volá metóda loopNoTimeLimit v metóde run. Hlavné metódy triedy sú: 

 run: hlavná trieda vlákna, ktorá sa spustí po spustení vlákna. V nej  môže zavolať metóda 

looptTimeLimit, loopNoTimeLimit, v závislosti od toho, či simulácia má alebo nemá časový 

limit, 

 loopNoTimeLimit: cyklicky volá metódu move, pre konštantné volanie metódy v čase sa meria 

čas od začatia jednej iterácie, až po ukončenie metódy move. Tento čas sa ukladá v globálnej 

premennej timeDiff. Čas čakania sa následne vypočíta ako rozdiel jedného kroku a času 

timeDiff. Ak je čas timeDiff  väčší ako čas jedného kroku DELAY, uspáva sa vlákno na jednu 

jednotku a cyklus beží ďalej, 

 looptTimeLimit. Pracuje na rovnakom princípe ako metóda loopNoTimeLimit, s tým rozdielom, 

že cyklus nie je nekonečný, ale kontroluje čas dĺžky simulácie a aktuálny čas simulácie, 

 Move: metóda prehľadáva zoznam vodičov a volá nad nimi metódu driving s časom jedného 

simulačného kroku. Ak má nejaký vodič príznak zrušenia, odstráni ho zo zoznamu. Následne 

prehľadáva zoznam generátorov. Nad každým generátorom zavolá metódu generDrivers, 

 startSim: kontroluje, či všetky objekty grafickej scény majú vytvorenú sieť buniek zavolaním 

metódy createPointWay. Následne spustí vlákno simulácie, 

 stopSim: zastaví vlákno simulácie a odstráni inštancie vodičov zo zoznamu, 

 suspendSim: zastaví simuláciu, 

 resumeSim: opätovne spustí vlákno simulácie, 

 setSpeedSimulation: upravuje čas kroku a hodnotu zrýchlenia simulácie, 

 createPointWay: kontroluje, či všetky objekty grafickej scény majú vytvorenú mapu buniek, 

 loadSimulationSettingPanel: načítava nastavenia z formuláru. 

 

4.17 Trieda Way 

Trieda reprezentujúca jeden pruh cesty. 

 startObject: objekt pripojený na začiatok cesty, 

 endObject: objekt pripojený na koniec cesty, 

 pointWay: odkaz na vygenerovanú skupinu buniek, 

 speedLimit: maximálna rýchlosť na ceste, 
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 factorTrent: súčiniteľ šmykového trenia, 

 startPoint: začiatočná bunka cesty, 

 endPoint: koncová bunka cesty, 

 visibility: viditeľnosť na ceste, 

 typeConnect: typ pripojenia k ceste. 

Medzi hlavné metódy patrí: 

 setBoundary: vyhľadáva najmenšiu a najväčšiu súradnicovú sústavu priamky pre vykreslenie 

plochy, v ktorej sa nachádza cesta, 

 setEndPossition: nastavuje pozíciu koncovej bunke, 

 setTemporarilyStartPossition: nastavuje dočasnú štartovnú pozíciu cesty, 

 setTemporarilyEndPossition: nastavuje dočasnú koncovú pozíciu cesty, 

 draw: vykresľuje cestu do grafickej scény pomocou metódy createNewLine, 

 drawWays: vytvára sieť buniek  cesty. Na základe začiatočnej a koncovej pozície si zistí dĺžku 

cesty. Podľa dĺžky cesty zistí iteračný krok, pomocou ktorého sa bude posúvať z jednej strany 

cesty do druhej a vytvárať bunky cesty, 

 connectTo: metóda slúžiaca na pripojenie cesty k inému objektu. 

 

4.18 Trieda DuplexWay 

Reprezentuje cestu jednoprúdovú oboma smermi, alebo dvojprúdovú oboma smermi. Trieda dedí triedu 

GraphicNode. Jednotlivé pruhy cesty sú tvorené z objektov typu Way. Základné atribúty triedy: 

 startObject: objekt pripojený na začiatok cesty, 

 endObject: objekt pripojený na koniec cesty, 

 speedLimit: maximálna rýchlosť cesty, 

 factorTrent: súčiniteľ šmykového trenia, 

 visibility: viditeľnosť na ceste, 

 numberLeftWay: počet pruhov v ľavom smere cesty, 

 numberRightWay: počet pruhov v pravom smere cesty, 

 leftWays: zoznam ciest v ľavom smere cesty, 

 rightWays: zoznam ciest v pravom smere cesty, 

 typeConnect: typ pripojenia k objektu. 

Cesta má dva konce. Začiatok cesty označuje tá časť, kde sa cesta začala vykresľovať a koniec 

cesty je druhá strana. Hlavné metódy triedy: 
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 draw: vykresľuje pruhy cesty do grafickej scény, 

 connectTo: pripojenie cesty k iným objektom, 

 createWay: vytvára inštanciu triedy Way, 

 getPointUprightLine: metóda využíva vlastnosti normálového vektoru priamky pre získanie 

pozície body v grafickej scéne, 

 setEndOnePoint: nastavuje koniec cesty podľa pozície v grafickej scéne, 

 setStartOnePoint: nastavuje začiatok cesty podľa pozície v grafickej scéne, 

 setTemporarilyEndPossition: nastavuje dočasnú pozíciu koncového bodu cestu, 

 setTemporarilyStartPossition: nastavuje začiatočnú pozíciu cesty, 

 setControlOnePoint: nastavuje prepojenie medzi pruhmi rovnakého smeru na ceste, 

 saveNode: uloží parametre cesty do xml súboru, 

 loadNode: načítava informácie o ceste z xml súboru, 

 setUnmodifed: nastavuje cestu nemodifikovateľnú, 

 createPointWay: vytvára sieť buniek cesty. Postupne prechádza zoznamy prúdov ciest a volá 

nad nimi metódu createPointWay.  

 

4.19 Cesta 

Cesta je tvorená z buniek typu OnePoint. Každá bunka má rovnakú veľkosť. Z bunky sa dá ísť dvoma 

smermi – dozadu alebo dopredu. Bunka obsahuje zoznam nasledujúcich buniek obalených v dátovej 

štruktúre NeighborPoint. Súčet pravdepodobností všetkých buniek v zozname je 100. Pravdepodobnosť 

slúži na automatické volenie cesty vodičom. Cesta sa vytvára pomocou vzájomne spájajúcich sa buniek. 

Prvá bunka si vloží odkaz na druhú bunku do zoznamu nasledujúcich buniek. Druhá bunka si vloží prvú 

bunku do zoznamu predchádzajúcich buniek. Viď. obr. 10, 11. 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Bunky pred spojením. 
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Obr. 11: Bunky po spojení vytvárajúce cestu. 

 

Týmto zreťazením je možné pohybovať sa po ceste oboma smermi, čo je využívané napríklad pri 

prehľadávaní cesty. Ak máme dvojpruhovú cestu, môžeme ju prepojiť pomocou atribútu bunky 

controlOnePoint, ktorý slúži ako ukazovateľ na bunku inej cesty. Keď poznáme jednu bunku cesty, 

dokážeme sa po pruhu ľubovoľne pohybovať. Využíva sa to napríklad na preradenie do iného jazdného 

pruhu, alebo na prehľadávanie siete buniek na obsadenosť. Viď. obr. 12. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Hodnota controlOnePoint  bunky 1 ukazuje na bunku 2. Pomocou bunky 2 získame 

najbližšiu bunku k bunke 1, čo predstavuje na obrázku bunka 3. 

 

4.20 Vodič 

Vodič je najdôležitejšia časť simulátora, ktorú reprezentuje samostatná trieda DriverCar. Vodič má 

úlohu pohybovať autom po scéne. Auto a vodič sú oddelené z dôvodu možnej simulácie ich nezávislých 

vlastností. Vodič má parameter visibility. Je to viditeľnosť vodiča na ceste. Jej znížením sa môže 

vzdialenosť viditeľnosti vodiča znížiť. Ďalším parametrom vodiča je safeDistance, ktorou manipuluje. 

Predstavuje to mieru bezpečnej vzdialenosti, ktorá určuje vzdialenosť, pri ktorej vodič reaguje na 

prekážku. Touto vlastnosťou sa dá simulovať spomalená reakčná doba vodiča alebo arogantnosť. 

 

4.20.1 Pohyb auta po ceste 

Pohyb auta zabezpečuje metóda driving, ktorá prehľadáva bunky. Prehľadávanie môže prebiehať 

v dvoch krokoch. Prehľadávanie rememberRoundList a prehliadanie nových buniek. Metóda 

prehľadáva bunky dovtedy, kým vodič nevyčerpá aktuálnu viditeľnosť. Jej počiatočná hodnota je 200 



32 

metrov + viditeľnosť vodiča. Následne po každom skontrolovaní hodnôt bunky sa aktuálna viditeľnosť 

aktualizuje odpočítaním hodnoty viditeľnosti v bunke. Hodnota viditeľnosti v bunke sa vypočíta 

pomocou vzorca: 

(2,0 + viditeľnosťBunky/100) * veľkosťBunky   (4.20.1) 

 

Prehliadanie nových buniek 

Každá bunka ukazuje na iné bunky. Metóda decideCorrectWay vracia ďalšiu bunku, ktorú vodič 

skontroluje. Najprv sa však uloží do listu už skontrolovaných buniek rememberRoundList. Overuje sa, 

či nenasleduje koniec cesty. Ak áno, okamžite sa cyklus ukončuje. Ak nie je koniec cesty, tak sa 

kontroluje: 

 ISNOTFREE: kontrola, či bunka nie je plná. Ak je plná, najprv sa skontroluje hodnota premennej 

timeSeeBack. V prípade hodnoty väčšej ako 5000 ms zavolá metódu goNeightboardWay, ktorá 

zabezpečí preradenie auta do iného jazdného pruhu. Metóda driving sa ukončí. Ak nie je voľný 

vedľajší pruh, tak sa nedá preradiť. Vodič vyhodnotí podľa aktuálnej rýchlosti a parametru 

bezpečnej vzdialenosti, či začne brzdiť alebo zrýchľovať. Hodnotu vypočítava metóda 

calculatedActSafeDistance. Vodič volá metódu deceleration, ktorá predstavuje brzdenie, alebo 

acceleration, ktorá predstavuje zrýchlenie auta. Nie je potrebné ďalšie kontrolovanie cesty 

a metóda skončí posunutím auta na novú bunku. Posun auta zabezpečuje volanie metódy 

jumpNextPosition.  

 SPEEDLIMIT: Pri detekcii bunky s nižšou rýchlosťou ako má aktuálne auto. Porovnáva aktuálnu 

vzdialenosť auta od bunky s nižšou rýchlosťou. V prípade, že aktuálna vzdialenosť je menšia alebo 

rovná bezpečnej vzdialenosti, zavolá sa metóda deceleration, pomocou ktorej sa zníži rýchlosť 

auta. Auto sa posunie na novú bunku a metóda končí. Ak je aktuálna vzdialenosť väčšia, tak sa 

pokračuje v prehľadávaní ďalších buniek. 

 ENTRACEEXIT: Bod, kedy auto vstupuje do kruhového objazdu. Volá sa metóda 

goToRoundabout, ktorá rozhodne, či auto bude brzdiť alebo bude pokračovať do kruhového 

objazdu. V prípade brzdenia sa prehľadávanie ukončuje, auto sa posúva na novú pozíciu. 

 ENDROUNDTWO: Bod, v ktorom auto vychádza z kruhového objazdu. Volá sa metóda 

goFromRoundabout, ktorá rozhodne, či vodič bude brzdiť, alebo bude pokračovať ďalej von 

z kruhového objazdu. V prípade brzdenia sa prehľadávanie ukončuje, auto sa posúva na novú 

pozíciu. 

Ak vodič nedetekuje žiadnu prekážku a hodnota aktuálnej viditeľnosti je nula, volá sa metóda 

acceleration, ktorá počíta novú pozíciu auta. Auto presunie pomocou metódy jumpNextPosition. 
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Prehliadanie zapamätaných buniek 

Na začiatku zavolania metódy driver nemá vodič prázdnu dátovú štruktúru rememberRoundList. 

Postupne prehľadá najprv bunky z tejto štruktúry. Postup prehľadávania je rovnaký ako pri 

prehľadávaní nových buniek, avšak s tým rozdielom, že nasledujúca bunka sa nezískava metódou 

decideCorrectWay, ale zoberie sa zo zoznamu rememberRoundList. Metóda prepočítava aktuálnu 

viditeľnosť vodiča. Pri prehľadávaní nových buniek sa dohľadajú ďalšie bunky, pokiaľ aktuálna 

viditeľnosť vodiča je väčšia ako nula.   

 

4.21 Generátor 

Pomocou hodnoty kroku simulácie a hustoty toku dopravy generuje autá. Počas jedného zavolania 

metódy generátor vytvára iba jednu inštanciu vodiča s autom. Ostatné vygenerované autá sa ukladajú 

do zásobníku. Na generovanie inštancie vodiča s autom sa používa metóda createDriverCar,  

createDriverCar generujúca vodiča s autom. Hodnoty pre inicializáciu entít vodiča a auta sa generujú 

pomocou metódy normalDistribution z triedy Myrandom,  

 

4.22 Spájanie objektov 

Spájanie objektov umožňuje vytvárať zložitú dopravnú sieť. Spájanie zabezpečuje metóda connectTo,  

 

4.22.1 Spojenie objektu s generátorom 

Generátor sa pripája vždy len k jednému jazdnému pruhu cesty. Môže sa pripojiť aj k vjazdovým 

pruhom cesty východov z kruhového objazdu. Generátor si pri pripájaní k pruhom nastavuje referenciu 

na pripájaný objekt. Táto referencia bude štartovacou bunkou pre všetky vygenerované autá daného 

generátora. Po úspešnom pripojení sa nastaví príznak nemodifikovateľnosti objektu. Rovnakým 

spôsobom sa generátor pripája k ceste a aj k východom. Pri pripojení k ceste sa overuje aktuálna pozícia 

generátora. Ak je pozícia generátora bližšie k začiatku cesty, tak sa generátor pripojuje k začiatku cesty 

inak na koniec. 

 

4.22.2 Spojenie objektu s cestou 

Cesta má dve strany pripojenia. Pri pripájaní cesty k výjazdu alebo k ceste sa  pozície začiatku a koncov 

jednotlivých línií načítavajú z objektov. V prípade pripojenia cesty ku generátoru sa jeden z bodov získa 

z neho. Ostatné body sú dogenerované metódou getPointUprightLine, ktorá používa parametrické 

vyjadrenie priamky a vlastnosti normálového vektora. 
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4.23 Ukladanie a načítavanie grafickej scény 

Objekty grafickej scény sa ukladajú do súboru vo formáte xml. Postupne sa nad všetkými objektami 

grafickej scény volá metóda saveNode, ktorú si definuje každý objekt podľa potreby. Metóda uloží dáta 

jednotlivých objektov do elementov, ktoré sa pripájajú k hlavnému elementu. Následne sa vytvorí xml 

súbor, do ktorého sa dáta vpíšu a uložia, ako môžeme vidieť nižšie na ukážke pseudokódu. 

 

private void writeXMLFile() { 

 Document doc = vytvorenie_dokumentu_pre_pracu_s_xml(); 

Element rootElement = doc.vytvotit_Element("root"); 

doc.vlozit_podelement(rootElement);  

Element graphicNodes = doc.vytvotit_Element ("GraphicNodes"); 

rootElement.vlozit_podelement(graphicNodes); 

 List list_objektov_grafickej_sceny = naplnitList(); 

for(GraphicNode node = list_objektov_grafickej_sceny.vrat_dalsi_objekt()){ 

lement novy_element = node.saveNode(doc); 

rootElement.appendChild(novy_element); 

} 

doc.ulozenie_xml_suboru();             

} 

  

Načítanie objektov z xml súboru prebieha v dvoch hlavných krokoch. V prvom kroku sa súbor 

rozpracuje na elementy, pomocou ktorých sa vytvoria inštancie objektov grafickej scény. Nad týmito 

objektami sa volá funkcia loadNode, ktorá inicializuje objekt a uloží záznam o objekte typu 

ConnectionIdentify. V druhom kroku sa prehľadáva zoznam ConnectionIdentify a postupne sa 

vytvárajú prepojenia medzi objektami. Následne je grafická scéna pripravená na spustenie simulácie, 

alebo úpravu v „Creatore“. 
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5 Záver 

V práci boli opísané postupy implementácie simulátoru kruhových objazdov. Podrobnejšie boli 

popísané princípy riešenia problémov nastávajúcich pri tvorbe simulátora. Funkčnosť simulátora bola 

znázornená na príkladoch. Aplikácia umožňuje simulovať štandardné, ale aj navodiť extrémne situácie, 

ktoré by v skutočnosti boli ťažko uskutočniteľné z dôvodu veľkých finančných nárokov alebo ohrozenia 

straty ľudských životov. Pri vývoji programu bolo nutné riešiť niekoľko závažných problémov, ako 

napríklad pohyb auta pri vchádzaní do a z kruhového objazdu, preraďovanie medzi pruhmi, zrýchlenie 

zohľadňujúce rôzne typy prekážok a brzdenie do zastavenia, ako aj spájanie grafických objektov, 

ukladanie a načítanie topológie, návrh a úprava vlákna behu simulácie pre potreby realistického 

simulačného mechanizmu, manipulácia objektov v grafickej scéne, generovanie inštancií vodičov 

s autami. Aplikácia bola navrhnutá s dôrazom na dostatočnú štruktúrovanosť, čím zjednodušuje možný 

následný vývoj, alebo spojenia s inou už existujúcou aplikáciou založenou na celulárnych automatoch. 

Simulovanie cestnej premávky môže znížiť náklady, čas a riziko ohrozenia života človeka. Pri 

neustálom zvyšovaní nárastu rozvoja cestnej dopravy a nárokov, ktoré sú na ňu kladené, je simulácia 

cestnej dopravy vhodným prostriedkom pre hľadanie nových riešení a východísk.  

Práca ma motivovala k zdokonaleniu znalostí programovacieho jazyka Java. Vyskúšal som si 

prácu s tvorbou užívateľského rozhrania v NetBeans IDE GUI Builder. Zdokonalil som sa v objektovom 

programovaní a osvojil som si prácu s grafickou scénou.   

Cieľom práce nebolo zostrojiť model totožný s modelom  reálneho sveta, ale čo najviac sa 

k nemu priblížiť. Do práce som nezahrnul mnoho faktorov, ktoré vplývajú na plynulosť cestnej 

premávky. Pokračovaním v tejto bakalárskej práci by mohlo byť vylepšenie manipulácie s grafickým 

rozhraním, doplnenie približovania v grafickej scéne. Zlepšením štatistík by sa zlepšila možnosť 

validácie simulátoru. 
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Příloha A 

Obsah DVD 

 
/bin/ 

/src/ 

/doc/ 

/tex/ 

bp_xmolna03.pdf 

/README.txt  

Binárny súbor simulátoru 

Zdrojové a projektové súbory pre prostredie NetBeans. 

Vygenerovaná dokumentácia zo zdrojových súborov 

Zdrojové texty tejto práce 

PDF súbor s touto prácou 

Návod na spustenie aplikácie a popis obsahu DVD 
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Příloha B 

Manuál k aplikácii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. B.1: Aplikácia v režime „Simulator“. 

 

Položky menu File: 

 Option: nastavenia aplikácie, 

 Save: uloženie dopravnej siete, 

 Load: načítanie dopravnej siete z lokálneho disku, 

 To Creator: Prepnutie do režimu „Creator“. 

 

Vytváranie dopravnej siete s kruhovými objazdmi: 

 Nastavenie práce aplikácie v „Creator“  obr. B.2, 

 Označenie objektu kruhového objazdu kliknutím na „RoundAbout“ LTM, 

 Nastavenie parametrov kruhového objazdu v ľavom paneli, 
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 Nájdenie umiestnenia kruhového objazdu v grafickej scéne a kliknutie LTM, 

 Označenie výjazdu pre potrebu nastavenia novej pozície na obvode kruhového objazdu, 

 Ťahaním stlačeného LTM nad výjazdom, nastavíme správnu pozíciu, 

 Označíme tlačidlo „Generátor“ z horného panelu, 

 Myšou pohybujeme po grafickej scéne nad objektami pripojenia (výjazd z kruhového objazdu, 

cesty ), až pokiaľ sa objekt nevyznačí na zeleno, 

 Stlačíme LTM a generátor sa pripojí k objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.2: Aplikácia v režime „Creator“. 

 

Práca s cestou: 

 Nastavíme si objekt cesty kliknutím na „Way“ LTM, 

 V ľavom paneli si nastavíme parametre cesty, 

 Ak chceme cestu pripojiť k objektu, objekt musí byť po prejdení myši nad objektom zvýraznený 

na zeleno, 

 Kliknutím na LTM a následným ťahaním po grafickej scéne vykreslíme trajektóriu cesty. 
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Spustenie simulácie: 

 Po vykreslení alebo načítaní dopravnej siete s generátormi môžeme prejsť do módu 

„Simulation“, obr. B.1 pomocou kliknutia LTM na „To Simulation“ v hornom menu, 

 Nastavíme parametre simulácie v ľavom paneli, 

 Kliknutím LTM na „Start“ sa simulácia spustí. 

 

Zastavenie simulácie: 

 Simulácia sa zastaví stlačením LTM na „Stop“. Výsledky simulácie v pravom okne ostávajú 

zobrazené, až kým sa simulácia opäť nespustí. 

 

Pozastavenie simulácie: 

 Počas behu simulácie klikneme LTM na „Suspend“, 

 Pre pokračovanie je treba kliknúť LTM na „Resume“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.3: Položky menu File. 
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Použitie simulátora 

 

Na obr. B.4 vidíme jednoduchý kruhový objazd s polomerom 40 metrov. Kruhový objazd má 

maximálnu povolenú rýchlosť 10 m/s, t.j. okolo 36km/h. Rátame so šmykovým trením vozovky 

s hodnotou 1, čo približne zodpovedá betónovej ceste. Viditeľnosť na kruhovom objazde je na maxime. 

Vidíme, že nedochádza k žiadnym kolíziám. Vodiči majú nastavenú hodnotu safeDistance okolo 120%. 

Autá na vjazde do kruhového objazdu v prípade potreby čakajú, kým sa vytvorí bezpečná medzera na 

pripojenie do kruhového objazdu. Počas simulácie sa nám zobrazujú informačné údaje o autách 

v simulátore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.4: Jednoduchý kruhový objazd s dvoma výjazdmi. 

 

Na ďalšom obr. B.5 vidíme zníženie viditeľnosti vodiča. Aj napriek zníženej viditeľnosti autá 

do seba nenarážajú a udržujú plynulý priebeh premávky. 
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 Obr. B.5: Jednoduchý kruhový objazd so zníženou viditeľnosťou vodičov. 

 

Na nasledujúcom obr. B.6 vidíme kruhový objazd, v ktorom sme jednému z generátorov znížili 

hodnotu safeDistance u vodičov. Na obrázku je vidieť červené autá, ktoré predstavujú zrážky. Jasne 

vidieť, že bezpečná vzdialenosť u vodičov je dôležitý prvok pre bezpečnú jazdu po kruhových 

objazdoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.6: Jednopruhový kruhový objazd so vodiči s nízkou hodnotou safeDistanve. 
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Obrázok B.7 zobrazuje kruhový objazd s hodnotou šmykového trenia 0,1. Táto hodnota 

predstavuje najnižšiu možnú hodnotu šmykového trenia na ceste [3]. Zodpovedá poľadovici pri teplote 

-1 °C. Na obrázku vidieť červené autá zobrazujúce zrážky áut s inými autami. Je to spôsobené tým, že 

schopnosť brzdenia je znížená. V reálnej situácii vodiči prispôsobujú jazdu stavu vozovky znížením 

rýchlosti a zväčšením bezpečnej vzdialenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.7: Kruhový objazd s nízkym šmykovým trením. 

 

Ďalší obr. B.8 zobrazuje zvýšenie bezpečnostnej vzdialenosti na maximum. Vidíme, že počet 

kolízií áut sa znížil na minimum. 
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Obr. B.8: Jednopruhový kruhový objazd s vodičmi s maximálnou hodnotou safeDistance. 

 

Nasledujúci obr. B.9 a B.10 znázorňuje zložitejšiu dopravnú sieť kruhových objazdov rôznych 

veľkostí, ktoré sú vzájomne prepojené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.9: Tri jednopruhové objazdy spojené do seba s rôzne nastavenými polohami výjazdov. 
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Obr. B.10: Štyri kruhové objazdy s dvoma jazdnými pruhmi. 
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Příloha C 

Obrázky 
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Obr. C.1: Znázornenie modelu tried simulátora. 
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Příloha D 

 

Výpočet kapacity okružných križovatiek  

Výpočet kapacity umožňuje verifikovať správanie simulátora na základe vstupných parametrov. 

Posudzovanie výkonnosti okružných križovatiek je špecifické pre každú krajinu na svete. Ovplyvňuje 

to viacero faktorov, napríklad finančná situácia krajiny, vyspelosť, rozloha, zaľudnenie či reliéf krajiny. 

Metódy na výpočet okružných križovatiek sú jedinečne vytvorené v danej krajine, alebo sú odvodené z 

iných krajín a prispôsobené podmienkam. 

Výpočet sa delí na dve rôzne teórie:  

1. teória časových medzier: hlavným výpočtovým parametrom je časový odstup, ktorý 

pozostáva z kritických, následných a teoretických rozdelení časových odstupov v 

dopravnom prúde. 

2. empirické vzťahy: sú založené na skúsenostiach z reálne nameraných hodnôt a reálnych 

situácií v čase, pričom sa zameriavajú na vyčerpanie kapacity križovatky.  

 V Slovenskej republike sa používajú zatiaľ dva princípy výpočtu kapacity kruhových objazdov. 

TP 04/2004 a  TP 01/2006 [14]. 

 Pre posúdenie výkonu okružnej križovatky sa používajú mikroskopické simulácie, ktoré nie sú 

rozhodujúcim faktorom pre výber okružnej križovatky. Slúžia iba na simuláciu reálnej prevádzky, čím 

môžu pomôcť vybrať správny model okružnej križovatky. Výsledky modelovania závisia od vstupných 

dát, konkrétne od tvaru okružnej križovatky, dopravných obmedzeniach, zaťažení, umiestnení, zloženia 

dopravných pruhov, ktoré sa zadávajú už na začiatku simulácie.  

 Pri vytváraní modelu križovatky je dôležité určiť nielen samotný tvar križovatky a s tým 

spojený počet pruhov, ale aj jednotlivé zaťaženie pruhov na vstupe, ako aj na výstupe. Tieto parametre 

môžu byť rozhodujúce pri výsledkoch simulácie, ale aj pri vybraní správnej okružnej križovatky [8, 

14]. 

 

TP 01/2006 

Vychádza z metódy U z roku 1997. Súčasne sa táto metóda nachádza aj v nemeckej príručke HBS z 

roku 2001. Metóda pracuje na princípe časových medzier [14]. Hodnota základnej kapacity závisí od: 

 počtu jazdných pruhov na vjazde,  

 počtu jazdných pruhov na okruhu, 

 intenzity dopravy na okruhu pred posudzovaním vjazdov a časových medzier. 
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Časové medzery sú: 

 kritická tg, 

 následná tf, 

 minimálna medzi vozidlami na okruhu tmin. 

Vzťah pre výpočet kapacity: 

K zi= 3600⋅ 1−
tmin− Mokr

nk

nk

⋅
nz

t f

⋅ e
− M

ork
t

g

t f

2
− t

min

[ j.v./h]   ( D.1) 

Kzi  základná kapacita vjazdu i , 

Mokr  intenzita dopravy na okruhu , 

nk  počet pruhov na okruhu, 

nz  počet pruhov na vjazde, 

tg  kritická časová medzera, 

tf  následná časová medzera, 

tmin  minimálna časová medzera medzi dvoma vozidlami na okruhu. 

 

TP 04/2004 

Vychádza zo švajčiarskej empirickej metódy výpočtu podľa BODY v z roku 1991. Môže sa využiť pre 

malé až stredne veľké kruhové objazdy s viacerými pruhmi. 

Hodnota základnej kapacity závisí od: 

1. intenzity na okruhu pred posudzovaním vjazdom 

2. intenzity na výjazde z okružnej križovatky 

3. geometrie križovatky – konkrétne od počtu jazdných pruhov a od vzdialenosti 

kolíznych bodov na okruhovom objazde. 

Vzťah pre výpočet kapacity: 

Kmax= 1500−
8
9
⋅ Beta . M o Alfa⋅ M a [ j.v /h]    ( D.2) 

Kmax  maximálna kapacita vjazdu, 

Mo  intenzita dopravy na okruhu medzi výjazdom a posudzovaným vjazdom, 

Ma  intenzita vozidiel na výjazde, 

Alfa  koeficient posudzujúci tvar križovatky a vzdialenosť medzi kolíznymi bodmi vjazdu 

  a výjazdu, 

Beta  koeficient posudzujúci vplyv hustoty dopravy na okruh s rôznym počtom jazdných 
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  pruhov [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. D.1: Obrázok s naznačením vzťahov Alfa a Beta koeficientov v kruhovom objazde. 

 Prevzaté z [14]. 

 


