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História vývoja simulačných nástrojov 

• 50 rokov skúseností 

• Simulačné nástroje z oblasti dopravy a logistiky 

• 20 rokov vývoja simulačného nástroja RBsim 
alias VirtuOS alias Villon 

– Podnet SBB, 1993 

– Cieľ: Detailný nástroj na modelovanie činnosti 
zriaďovacích staníc 
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Model zriaďovacej stanice 
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Simulačný nástroj Villon 

• Simulačný nástroj na tvorbu všeobecných a 
detailných simulačných modelov činnosti 
dopravných logistických terminálov a pre 
experimentovanie s týmito modelmi. 

• Mikroskopické modelovanie rôznych typov 
dopravných logistických terminálov 
– Zriaďovacie stanice  –  Kontajnerové terminály 

– Osobné stanice   –  Cestná doprava 

– Vlečky    –  Skladovacie systémy 

– Depá    –  Obslužné systémy 
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Perspektívy vývoja sim. nástrojov 

• Zvyšovanie kvality modelovania (validity modelov) 

• Rozširovanie modelovacích schopností 

• Simulačné modely prostredníctvom internetu 

(Cloud-based simulation) 

• On-line simulácia 

• ... 
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Zvyšovanie kvality modelovania 

• Menej prvkov systému je zanedbaných 

• Presnejšie modelovanie 

• Zvyšovanie „inteligencie“ simulačných modelov  

• Zvyšovanie úrovne detailov  vyššia náročnosť 
modelovania 

 

• Kvalitnejšie zobrazovanie priebehu vykonávania 
simulačných modelov (kredibilita) 
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Rozširovanie modelovacích schopností 
nástrojov 

• Integrovanie ďalších módov dopravy, 
modelovanie interakcií 
– Cestná doprava 

– Pohyb po voľnej ploche (manipulačné prostriedky) 

– Pohyb chodcov/personálu  v uzloch 

 

• Modelovanie ďalších typov procesov 
– Manipulačné procesy (vlečky, sklady, CT, letiská) 

– Skladovacie procesy (sklady, kontajnerové terminály) 
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Cestná doprava 
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Modelovanie kontajnerových terminálov 

• Modelovanie pohybu zákazníkov systému 
– Koľajové vozidlá, Cestné vozidlá, Lode 

 

• Modelovanie manipulačných činností a 
prostriedkov 
– Portálový žeriav, Reach-stacker, Vyskozdvižný 

vozík, atď. 
 

• Modelovanie skladovacieho subsystému 
– Skladovanie a presuny kontajnerov 
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Kontajnerové terminály 
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• Krízové situácie (evakuácia cestujúcich so železničnej stanice) 

• Riešenie kolízií na nástupištiach (príchod dvoch 

vyťažených vlakov v rovnaký čas) 

• Modelovanie pohybu ľudí a identifikácia 
najvhodnejších ciest 

• Modelovanie pohybu pracovníkov terminálu 
(posunovači, manipulačný pracovníci) 

• Modelovanie interakcie s inými módmi dopravy 
(prechody cez cestu) 
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Modelovanie pohybu a správania sa ľudí 



Modelovanie pohybu a správania sa ľudí 
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Cloud/Web based simulácia 

• Simulačné modely spúšťané v „cloude“ 

• Zvyšovanie výkonu 

• Výhoda mobility (nie je potrebné vykonávať inštaláciu 

softvéru) 

• Zvyčajne spúšťané v internetovom prehliadači 

 

• Využiteľné nielen pre dizajnérov simulačných 
modelov (simulantov) 
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Villon Viewer 

• Súčasť každej simulačnej štúdie 

• Umožňuje zákazníkom/vlastníkom 
modelovaných systémov samostatne spúšťať a 
vyhodnocovať výsledky simulačných 
experimentov 

• Bez možnosti modifikácie dát 

• Dôležitý nástroj verifikácie modelov 
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Web-based prehliadač modelov 

• Určené pre zákazníkov/vlastníkov 
modelovaných terminálov 

• Spúšťanie modelov prostredníctvom 
internetového prehliadača bez nutnosti 
inštalácie akejkoľvek aplikácie 

• Podpora vyhodnocovania výsledkov 

• Dostupné kedykoľvek, odkiaľkoľvek a na 
čomkoľvek (vrátane mobilných telefónov) 
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On-line simulácia 

• Simulačné nástroje sú zvyčajne využívané pre 
stredne až dlhodobé plánovanie 

• On-line simulačné modely 

– Podpora operatívneho riadenia prevádzky 

– Zobrazovanie aktuálneho stavu 

– Možnosť simulačných „výletov do budúcnosti“ 

– Spojenie s dispozičnými systémami a senzormi 
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Budúcnosť simulačných nástrojov 
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