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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel do vozového 

simulátoru“ je vytvořit snadné a rychlé generování provozu do scénářů do nově 

implementovaného vizualizačního softwaru pro vozové simulátory. 

Teoretická část se zabývá popisem vozových simulátorů a softwary pro tvorbu scénářů, 

dynamikou a kinematikou chování vozidla a mikroskopickými modely. 

V praktické části je vytvořen mikrosimulační model, který umožňuje generovat provoz 

ve vozových simulátorech. Během práce bylo vyvinuto více modelů, které jsem testovala, 

až se mi nakonec podařilo navrhnout realisticky vypadající model. V závěru je proveden 

a popsán experiment, který ověřuje realističnost vytvořeného modelu provozu.  

Klíčová slova: Unity, scéna, scénář, vozové simulátory, provoz, mikrosimulační modely, 

engine 
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Abstract 

The subject of the bachelor thesis „Design of microsimulation model of traffic to vehicle 

simulator“ is to create easy and fast generation of traffic into scenarios into the newly 

implemented visualization software for driving simulators.  

The theoretical part deals with the description of vehicle simulators and software for creating 

scenarios, dynamics and kinematics of vehicle behavior and microscopic models. 

The microsimulation model that has been created in the practical part allows to generate 

traffic in vehicle simulators. During the process more models has been developed 

and tested, until I finally managed to design a realistic model. The experiment that has been 

carried and described at the end proves the reliability of the created traffic model. 

Key words: Unity, scene, scenario, driving simulators, traffic, microsimulation models, 

engine 
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1 Seznam použitých zkratek 

SSZ Světelné signalizační zařízení 

FD ČVUT Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického 

HMD Head-mounted display 

LDWS Lane Departure Warning System 

ABS Anti-lock Braking System 

ASR Anti-slip Regulation 

ESC Electronic Stability Control 

IPAS Intelligent Parking Assist System 

TPMS Tire Pressure Monitoring System 

LDWS Lane Departure Warning System 

ACC Adaptive Cruise Control 

BAS Brake-Assistant System 

GHZ Gazis-Herman-Rothery model 

3D trojdimenzionální 
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2 Úvod 

První automobil, který vznikl před více než 120 lety, má se současnými vozidly jen málo 

co společné. V dnešní době jsou konvenční vozidla propojena sítí elektronických součástek 

a některé z nich obsahují automatické systémy, které zvládají vozidlo automaticky řídit. 

S rostoucí hustotou vozidel a jejich implementací do prostoru chodců vzniká mnoho nehod, 

jejichž počet je snaha snižovat. Nejvíce znepokojivé jsou nehody s úmrtím, a proto je snaha, 

aby nedocházelo při dopravních nehodách k úmrtím či jiným následkům na zdraví.  

Celosvětovým cílem je dospět k tzv. vizi 0. Vize 0 je snaha o nulovou úmrtnost v budoucnosti 

z důsledků dopravních nehod. V současné době pomáhají nehodám předejít asistenční 

a varovné systémy. Tyto systémy jsou zabudované v autě a pomáhají řidiči při ovládání 

vozidla. Díky těmto systémům se řidič může lépe věnovat samotné jízdě a při nepozornosti 

ho tyto systémy varují o nebezpečné situaci. Funkce a spolehlivost asistenčních a varovných 

systémů je však nutné stále zdokonalovat, čímž se může přispět k cíli Vize 0. [1] 

Vozové simulátory jsou vhodným nástrojem pro toto testování. Vozidlový simulátor je 

zařízení, ve kterém se simuluje jízda ve skutečném světě. Výhodou této metody je to, 

že prostředí je pro člověka zcela bezpečné a nemůže se mu nic stát. Proto se vozidlové 

simulátory využívají také pro trénování řidičů. Ve vozidlových simulátorech lze daný 

experiment opakovat a daný experiment probíhá vždy za stejných podmínek. Vyhodnocení 

z experimentů je lehké díky snadnému zaznamenávání důležitých parametrů. Tyto 

parametry jsou následně použity pro vyhodnocení, při kterém lze snadno zjistit například 

směr pohledu řidiče, na co se zaměřoval, reakční doby řidiče, jak se řidič zachoval v dané 

dopravní situaci,…  

Chování řidiče a celkový vjem z jízdy ve vozidlových simulátorech je velmi ovlivněn 

prostředím, které řidič v simulaci vidí a které je simulováno na projekční plochy. Bohužel 

vizualizace ve vozidlových simulátorech za posledních 15 let nedošla k velkému pokroku 

a v porovnání s vizualizacemi v hrách je pokrok nulový. 

Z toho důvodu jsem se rozhodla využít herní engine pro tvorbu scény do vozidlového 

simulátoru. Herní enginy se využívají k vývoji her a mají v současné době nejlepší 

vizualizační úroveň vykreslování. S implementací herního enginu do vozidlového simulátoru 

vzniká jeden zásadní problém. Současné herní enginy nedisponují metodami pro tvorbu 

realistického provozu. Tvorba provozu v hrách je většinou tajemstvím firmy, která tyto 

metody neposkytuje.  

Provoz je důležitou součástí skutečného světa a řidič v simulátoru se bude cítit více jako 

ve skutečném světě, pokud bude simulace obsahovat provoz. Z toho důvodu jsem 
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se rozhodla vyřešit tento nedostatek a vytvořit a naimplementovat realistický provoz 

do herního enginu Unity do vozidlových simulátorů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3 Doprava a nehodovost 

Doprava je v současném světě stále se rozvíjející oblast. Nejrozšířenějším druhem dopravy 

je doprava silniční. V současné době se po komunikacích pohybuje vysoký počet vozidel 

a kapacita komunikací přestává stačit. K dopravním nehodám dochází kvůli vysokému počtu 

vozidel, nepozornosti řidičů, chybnému rozhodnutí. 

Policie poskytuje data o nehodách již od roku 1961. Z grafu vyplývá, že nejhorší období 

z hlediska nehod bylo na přelomu tisíciletí, a to z důvodu velkého rozmachu automobilismu 

a nízké pasivní a aktivní bezpečnosti vozidel. Zvyšující se počet dopravních nehod a počet 

usmrcených osob byl jedním z impulzů pro rozvoj asistenčních a varovných systémů. Tyto 

systémy se snaží řidiči usnadnit jízdu a pomáhají mu v nebezpečných situacích. 

Pokud se podíváme na nehodovost z roku 2018 detailněji, tak se stalo 104 764 dopravních 

nehod, což je více nehod než za rok 2017. Bylo usmrceno přes 500 osob a skoro 2 500 osob 

bylo těžce zraněno. Rok 2018 byl z hlediska počtu usmrcených osob třetí nejnižší. Nevíce 

usmrcených osob bylo v roce 2017. Hmotná škoda při dopravních nehodách v roce 2018 

překročila částku 6 500 milionů Kč. 

Vyhodnocení statistiky v dopravě se v průběhu času měnilo a poslední největší změna 

ve vyhodnocování pochází z roku 2009. Tato změna je i dobře viditelná na grafu vývoje 

dopravních nehod (Obrázek 1). Jedná se zejména o pokles počtu dopravních nehod a počet 

usmrcených osob. To je zapříčiněno změnou legislativy, kdy se od roku 2009 počítají 

usmrcené osoby nehodou pouze v případě, když zemřou do 24 h po nehodě a povinností 

hlásit dopravní nehody, pokud vzniklá hmotná škoda přesáhne 100 000Kč. 
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Obrázek 1: Vývoj počtu nehod a jejich následků 

Statistika nehodovosti také zaznamenává příčiny nehody. Z této statistiky vyplývá, že nejvíce 

dopravních nehod zavinili řidiči motorového vozidla. Jedná se o 82,7% ze všech dopravních 

nehod. Nejčastějším zaviněním dopravní nehody byl nesprávný způsob jízdy (67 % nehod). 

Došlo celkem k 17 266 nehod v situaci kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. Druhou 

nejčastější příčinou je nesprávné otáčení a couvání. [2] 

Tabulka 1: Příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel 

 

Všem těmto druhům nehod se snaží zabránit asistenční a varovné systémy. Ty napomáhají 

řidiči při řízení. Řidič se proto může lépe soustředit na jízdu. V případě chyby, nepozornosti, 

únavy či mikrospánku ho mohou pomocné systémy včas varovat a může se tak předejít 

nehodě. Mezi nejčastější asistenční systémy, s kterými se nyní setkáváme jsou adaptivní 

tempomat (ACC), Anti-lock Braking System (ABS), Anti-slip Regulation (ASR), Electronic 

Stability Control (ESC), elektronický asistenční brzdný systém (BAS), parkovací systémy 

(Intelligent Parking Assist System), asistence při změně jízdního pruhu, detekce vozidla 

v mrtvém bodu, systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) a další. Mezi varovné 
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systémy patří varovný systém při vyjetí z pruhu (LDWS), upozornění při překročení rychlosti, 

systémy varování před překážkami a srážkami, monitorování řidiče. [3] 

Výborným nástrojem pro testování a vývoj nových asistenčních a varovných systému jsou 

vozidlové simulátory. Pomocí tohoto nástroje lze zjistit jejich funkčnost, přínos a kooperaci 

s řidičem. Také lze vozidlové simulátory využít k výcviku a trénování řidičů, což je další 

oblast využití vozových simulátorů, kterou lze předcházet dopravním nehodám. To je 

důvodem pro využití vozidlových simulátorů, které jsou tak důležitým nástrojem. 
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4 Vozidlové simulátory 

Vozidlový simulátor je nástroj pro bezpečné zkoumání chování řidičů a testování vozidel. 

Jedná se o virtuální interaktivní simulaci, která je promítána okolo řidiče. Hlavní výhodou 

vozidlových simulátorů jsou bezpečné podmínky testování, při kterých se řidiči nemůžou 

zranit. Vozidlové simulátory mají významné uplatnění v celé řadě oblastí – výroba 

automobilů, vývoj nových systémů a výzkum interakce řidičů s vozidlem. Také se využívá 

při výcviku řidičů (např. autoškoly) a trénování řidičů (reakce na různé dopravní situace, 

odlišné klimatické podmínky, stav vozovky atd). Na obrázku níže můžeme vidět ukázky 

vozidlových simulátorů (Obrázek 2). 

  

Obrázek 2: Ukázky vozidlových simulátorů 

Vozidlové simulátory se z hlediska konstrukce dělí na lehké a plnohodnotné (Obrázek 2) 

(Obrázek 3). 

Lehké simulátory (Obrázek 3 - č. 1 a 4) se skládají z kokpitu vozidla nebo pouze z jeho části. 

Jejich největší výhodou je jednoduché přestavění dle konkrétního experimentu a jejich 

dovybavení různými zařízeními. Hlavní nevýhoda lehkých simulátorů je, že se řidič nemusí 

cítit jako v opravdovém vozidle. 

Plnohodnotné simulátory (Obrázek 3 - č. 2, 3, 5 a 6) jsou tvořeny celým vozidlem. Řidič 

se v nich cítí více jako v reálném vozidle, a to je jeden z hlavních faktorů ovlivňující přesnost 

výsledků experimentu. Nevýhodou plnohodnotných simulátorů je, že je s nimi špatná 

manipulace. Těžko se přesouvají a hůře se přestavují pro potřeby konkrétního experimentu. 



14 
 

 

Obrázek 3: Rozdělení vozidlových simulátorů 

Důležitým faktorem je, aby se řidič v simulátoru cítil jako ve skutečném vozidle. Hlavním 

přínosem vozidlových simulátorů je testování podpůrných systémů pro řidiče jako 

např. testování adaptivního tempomatu a jeho ovládání nebo možnosti metod upozornění 

řidiče při nebezpečných situací. Experimenty jsou také často zaměřené na pokles pozornosti 

při řízení, a to z toho důvodu, že vzniká mnoho nehod v případě, kdy se řidič plně nevěnuje 

jízdě. Aby se tyto situace daly simulovat, je třeba vytvořit virtuální prostředí. [4] 

4.1 Virtuální prostředí 

Virtuální prostředí je takové prostředí, které vidí řidič v simulátoru. Je tvořené pomocí 

počítačové grafiky. Je důležité, aby virtuální prostředí co nejvíce připomínalo reálné 

prostředí. Chování řidiče závisí na tom, jestli se v simulátoru cítí jako ve skutečném provozu. 

Čím více bude virtuální prostředí připomínat reálné, tím se značně zvýší důvěryhodnost 

výsledků měření z experimentů. 

Virtuální scénář je soubor událostí, které se odehrávají v době simulace. Může se jednat 

o události, na které má řidič přímo reagovat – srnka vyběhne z lesa přímo před řidiče, 

nebo o události spojené s realističtějším vnímáním simulace – pohybující se chodci, zapnuté 

SSZ, spadnutí závor před kolejemi, projíždějící vlak. Tyto situace jsou do scény přidávány 

pomocí animací. 

Virtuální scéna je statické virtuální prostředí. Určitá scéna je vytvořena často pro konkrétní 

scénář. Jestli se chce něco testovat, ví se jak a je vymyšlený scénář, co by se mělo stát, 

je zapotřebí vytvořit scénu, do které se daný scénář aplikuje. Vytvoření realisticky vypadající 

scény je zdlouhavý proces.  
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Ve scéně jsou všechny objekty tvořeny pomocí trojúhelníkové reprezentace. Počtem 

trojúhelníků se zvýší detaily objektů, ale na druhou stranu se také zvýší náročnost 

na vykreslování. Musí se dbát zejména o realistický vzhled, ale zároveň nesmí daná scéna 

být příliš složitá na vykreslování, protože se jedná o vykreslování v reálném čase a kdyby 

byla příliš složitá, trvalo by vykreslení dlouho. Doba vykreslení nového snímku má vliv 

na plynulost simulace a je zapotřebí, aby frekvence generování nových snímků nepoklesla 

pod hodnotu 50 Hz. Proto je zapotřebí najít kompromis mezi složitostí a realističností 

pro vytvoření kvalitního scénáře. [5] 

4.2 Experimenty na vozidlových simulátorech 

Vozidlové simulátory slouží pro zkoumání chování řidiče v různých situací. Může se jednat 

o únavu, zátěž, rizikové situace, omamné látky,… Zjišťuje se jeho pozornost, agresivní 

chování, nepřiměřená reakce. Díky experimentům lze zvyšovat bezpečnost dopravy 

na základě poznatků o chování řidičů. Experimenty lze rozdělit do čtyř hlavní skupin. 

Experimenty zaměřené na schopnost řidiče využívat asistenční systémy vozidla a vybavení 

kokpitu, experimenty zaměřené na analýzu vizuálního pole řidičů, experimenty týkající 

se změny úrovně pozornosti (zvýší se reakční doba), experimenty vztahující se k odolnosti 

řidičů vůči negativním vlivům, které na ně ve vozidle působí (zvláště mechanické působení) 

[4]. 

Vyhodnocená data z experimentu mohou být subjektivní nebo objektivní. Subjektivní data 

se získávají od řidiče samotného, a to jeho dotazováním ohledně jízdy buď v průběhu, 

nebo po ní. Za objektivní data se považují data ze simulátoru – rychlost, zrychlení, úhel 

natočení volantu, trajektorie jízdy, poloha pedálů, zařazený rychlostní stupeň, otáčky 

motoru,… Dalším zdrojem objektivních dat může být samotná testovaná osoba - řidič. 

Pomocí různých měřicích systémů a zařízení zjišťujeme reakční časy, pohyby hlavy, EEG, 

pohyby mimických svalů, pohyby očí a to, kam se během jízdy řidič díval 

a na co se zaměřoval. Příkladem může být přístroj EyeTracking, kdy červený kříž 

znázorňuje, kam se řidič při jízdě díval a na co se zaměřoval (Obrázek 4). [5] 
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Obrázek 4: Měření pohybu očí za pomoci EyeTrackingu 

4.3 Současné softwary pro tvorbu scénářů 

V současné době existuje několik přístupů/softwarů pro tvorbu scénářů pro vozidlové 

simulátory. Každý z přístupů má své výhody a nevýhody. V následujících odstavcích jsou 

popsány nejčastější metody tvorby scénářů. 

4.3.1 Specializované programy pro tvorbu scénářů – Vires 

Velmi používaným softwarem pro tvoření scénářů je Vires. Jedná se o specializovaný 

software pro tvorbu simulací do vozidlových simulátorů. Ke svým potřebám ho využívá 

koncern Volkswagen, do něhož spadají společnosti Škoda Auto, Audi, Bentley 

nebo Lamborghini. Software lze použít jak na silniční, tak železniční provoz. Často 

se využívá k vyvíjení Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), což jsou inteligentní 

asistenční systémy přímo zasahující do řízení [6] 

Vires má výborně propracovaný fyzikální model chování vozidel a také provoz vozidel 

na komunikacích, který lze v programu jednoduše editovat. Pro tvorbu provozu 

na komunikaci je nejpodstatnější vytvoření silniční sítě. Poté se navolí možné trasy, 

po kterých vozidla mohou jezdit, jejich intenzity nebo například skladba vozidel  
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Hlavní nevýhodou Vires je, že je vytvořen pouze pro vozidlové simulátory a simulaci jízdy 

ve vozidle. Proto nelze využít například pro simulace chování chodců a vozidel či jiný druh 

real-time simulace1. Další nevýhodou Vires je velmi vysoká pořizovací cena softwaru. [6] 

Na rozdíl od dobře propracovaného chování vozidel vzhled prostředí nepůsobí v programu 

realisticky (Obrázek 5). Tento fakt může mít zásadní význam pro chování řidiče v simulátoru. 

 

Obrázek 5: Ukázka prostředí ve Vires 

4.3.2 Vlastní navržený koncept softwaru - Software FD ČVUT 

Další možností tvorby scénářů do vozidlových simulátorů je vývoj vlastního softwaru. Tyto 

softwary jsou od základu naprogramovány některou z počítačových knihoven jako například 

OpenGL Touto cestou se rozhodla jít FD ČVUT, která si vyvinula vlastní software pro tvorbu 

experimentů do vozidlových simulátorů. 

Hlavní výhodou je otevřenost platformy, do které uživatelé vidí a mohou případně 

doprogramovat nové funkce. Nevýhodou však je malá komunita lidí, kteří se v softwaru 

vyzná a dokáže rozšiřovat funkcionalitu. 

Díky tomu nedochází k častému vývoji nových verzí softwaru a kvůli tomu je software FD 

pro vizualizaci postaven na základech, které vznikly před 20 lety, a proto celá vizualizace 

působí nevěrohodně (Obrázek 6). 

                                                
1 Real-time simulace probíhá v reálném čase. Není možné simulaci předem vypočítat, protože se neví, 
jak se řidič zachová, a z toho důvodu se jedná o velmi náročný typ simulace na výpočetní techniku. 
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Obrázek 6: Ukázka prostředí v softwaru FD ČVUT 

4.3.3 Herní enginy 

Nejpropracovanější vizualizační úroveň mají tzv. herní eginy. Herní enginy se využívají 

zejména při tvorbě počítačových her. Obecně se herní enginy vyznačují nejlepším 

provedením vizualizační vykreslovací úrovně (Obrázek 7). Je to dáno tím, že je herní 

průmysl obecně velmi bohatá oblast, a proto dochází ke stálému vývoji v oblasti vizualizace 

a optimalizace. Navíc je stále rozšiřována funkcionalita pomocí vývojářského týmu a také 

pomocí velké komunity uživatelů. Herní enginy jsou často kompatibilní s různými zařízeními 

jako jsou 3D brýle, Kinect a další. Díky tomu lze tyto softwary snadno také využít 

pro vizualizaci vozidlových simulátorů. Existují 3 nejrozšířenějsí herní enginy – Unreal 

engine, CryEgine, Unity. 

 

Obrázek 7: Ukázka vizualizace herního enginu 
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Unreal engine byl vyvinut americkou firmou Epic Games a první verze byla uvedena v roce 

1998. Nevýhodou tohoto enginu je jeho náročnost na hardwarové vybavení. Používání 

enginu je zdarma, ale v případě výdělku nad 100 000 USD se odevzdává 5% z celkového 

výdělku poskytovateli softwaru. Ukázku vizualizace prostředí lze vidět na obrázku níže 

(Obrázek 8). [7] 

 

Obrázek 8:Ukázka Unreal engine 

CryEngine je vytvořený německým studiem Crytek. První vydání softwaru proběhlo v roce 

2002. Engine podporuje různé operační systémy (Microsoft Windows, Linux, Mac OS). 

Cryengine je také velmi náročný na hardwarové vybavení. Používání enginu je stejné 

jako u Unreal enginu – je zdarma, ale v případě výdělku se odevzdává 5% z celkového 

výdělku poskytovateli softwaru. Ukázku z prostředí enginu lze vidět níže (Obrázek 9). [8] 

 

Obrázek 9: Ukázka Cryengine 
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Posledním zmíněným softwarem je herní engine Unity. První verze Unity byla vydána v roce 

2005. Vyvíjí ho společnost Unity Technologies. Je možné ho spustit na operačních 

systémech Microsoft Windows, Mac OS, Linux. Firma nabízí placenou i bezplatnou verzi. 

U bezplatné verze je podmínka při používání enginu nemít výdělek vyšší než 100 000 dolarů 

ročně. Software je také zadarmo pro ty, kdo chtějí pochopit fungování herních enginů 

a zkusit si vyvinout vlastní aplikace. Pokud však chtějí firmy použít software pro komerční 

využití s výnosem vyšším než 100 000 USD, pak jsou nuceny zaplatit licenční poplatek 2650 

USD na 2 roky. Ukázka z prostředí Unity jde vidět níže na obrázku (Obrázek 10). [9] 

 

Obrázek 10: Ukázka z bakalářské práce v Unity 

4.3.4 Výběr herního enginu 

Ve své práci jsem se vytvořla autonomní provoz do vozidlových simulátorů. Rozhodla jsem 

se využít herní engine Unity. Hlavním důvodem pro tento výběr bylo to, že Unity nabízí 

bezplatnou verzi a není tolik náročný na výpočetní hardware. Dalším důvodem, proč jsem 

si tento engine vybrala, bylo to, že FD ČVUT chce přejít na používání tohoto softwaru, 

a tak jsem chtěla tento přechod podpořit. 

Ve vozidlových simulátorech jde především o to, aby se řidič cítil jako v reálném světě. 

V programu Unity lze velmi snadno vytvářet realistické prostředí, ale pro snadnou 

implementaci do vozidlového simulátoru a využití tohoto softwaru pro experimenty chybí 

metody tvorby provozu. Ve skutečném světě po komunikaci většinou řidič nejede sám, 

ale potkává vozidla. Z toho důvodu jsem se rozhodla tento problém vyřešit a vyvinout provoz 

do herního enginu Unity. 
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Aby mohla být vytvořena realistická simulace jízdy vozidla, musí se dodržet základní 

poznatky z kinematiky a dynamiky chování vozidla. Jednotlivá vozidla dohromady tvoří 

provoz. Proto se nejdříve zaměřím na konkrétní vozidlo a jeho dynamiku a kinematiku. 

Následně prozkoumám chování vozidel vůči sobě, čímž se zaobírají mikrosimulační modely. 
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5 Dynamika a kinematika jízdy vozidla 

5.1 Dynamika jízdy vozidla 

Dynamika jízdy vozidla zkoumá, proč se vozidlo pohybuje a jaké síly při jízdě na vozidlo 

působí. Dynamiku můžeme rozdělit na: 

• podélnou dynamiku (rozjezd, brzdění) 

• příčnou dynamiku (průjezd směrovým obloukem) 

• svislou dynamiku (tlumení, pérování) [10] 

5.1.1 Podélná dynamika 

Podélná dynamika se zabývá silami působícími ve směru jízdy vozidla. Na podélnou 

dynamiku mají velký vliv jízdní odpory. Celkový jízdní odpor Fo je dán součtem všech 

jízdních odporů. Aby se vozidlo dokázalo rozjet, je nutné tyto odpory překonat. O to se stará 

motor vozidla a jeho převodová soustava (spojka, převodovka, hřídele, kola). (Vzorec 1) [10] 

𝐹𝑜 = 𝑂𝑓 + 𝑂𝑣 + 𝑂𝑠 + 𝑂𝑧     (1) 

𝐹𝑜 … celkový jízdní odpor, tj. potřebná hnací síla na kolech vozidla [N] 

𝑂𝑓 … odpor valivý [N] 

𝑂𝑣 … odpor vzduchu [N] 

𝑂𝑠 … odpor stoupání [N] 

𝑂𝑧 … odpor zrychlení [N] 

5.1.1.1 Odpor valivý 

Odpor valivý vzniká deformací pneumatiky a vozovky. Tento odpor působí na vozidlo stále 

a není závislý na rychlosti vozidla. (Vzorec 2) [10] 

𝑂𝑓 = 𝐹𝑁 ∗ 𝑓      (2) 

𝐹𝑁 … normálová síla, 𝐹𝑁 = 𝐺 ∗ cos 𝛼 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos 𝛼 

  𝑚 … hmotnost vozidla [kg] 

  𝑔 … tíhové zrychlení [m/s2], 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2 

𝛼 … úhel stoupání [°] 

𝑓 … součinitel valivého odporu kola [-], pro asfalt je 𝑓 = 0,01 𝑎ž 0,02 



23 
 

5.1.1.2 Odpor vzduchu 

Odpor vzduchu vzniká prouděním vzduchu kolem vozidla. Část vzduchu proudí kolem horní 

části karoserie a část se musí protlačit prostorem mezi spodní částí vozidla a povrchem 

vozovky. Proudnice se za vozidlem neuzavírají a tím vzniká vzdušný odpor. [10] 

Odpor vzduchu je jako jediný závislý na rychlosti vozidla, a to dokonce kvadraticky. Proto 

se při vyšších rychlostech jedná o hlavní složku celkového odporu. (Vzorec 3) [10] 

𝑂𝑣 =
1

2
∗ 𝑆𝑥 ∗ 𝑐𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣2     (3) 

𝑆𝑥 … čelní plocha vozidla [m2] 

𝑐𝑥 … součinitel vzdušného odporu [-], pro osobní automobily je 𝑐𝑥 = 0,3 − 0,4 

𝜌 … hustota vzduchu [kg/m2] 

𝑣 … rychlost vozidla [m/s] 

5.1.1.3 Odpor stoupání 

Vzniká při jízdě po nakloněné rovině (do svahu, ze svahu). Odpor stoupání je závislý na tíze 

vozidla a úhlu stoupání. Znaménko + je pro jízdu do svahu. Znaménko – je pro jízdu 

ze svahu. (Vzorec 4) [10] 

𝑂𝑠 = ± 𝐺 ∗ sin 𝛼     (4) 

𝐺 … tíhová síla [N], 𝐺 = 𝑚 ∗ 𝑔 

𝛼 … úhel stoupání [°], tj. úhel, který svírá rovina vozovky s vodorovnou 

rovinou 

Pro praktické využití se místo úhlu stoupání používá sklon svahu (Vzorec 5): 

𝑠 =
ℎ

𝑙
= 𝑡𝑔𝛼      (5) 

𝑠 … sklon svahu [-] 

ℎ … výška svahu [m] 

𝑙 … vodorovná délka úseku [m] 
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Obrázek 11: Odpor stoupání 

5.1.1.4 Odpor zrychlení 

Při zrychlování vozidla působí proti směru jeho jízdy setrvačná síla známá jako odpor 

zrychlení. Odpor zrychlení má dvě složky – odpor zrychlení translačních částí a odpor 

zrychlení rotačních částí. Tento odpor zajišťuje zrychlování vozidla. Pokud výkon motoru 

není celý spotřebován ostatními odpory, je jeho zbylá část využita pro zrychlení vozidla. 

(Vzorec 6,7) [10] 

𝑂𝑧 = 𝜗 ∗ 𝑚 ∗ 𝑎      (6) 

𝜗 … poměr hmotnosti rotačních ku hmotnosti translačních částí 

𝜗 = 1 +
𝐽𝑐

𝑚
(

2

𝐷𝑘
)

2
      (7) 

  𝐽𝑐 … celkový moment setrvačnosti rotačních částí [kg*m2] 

  𝐷𝑘 … průměr kola [m] 

𝑚 … hmotnost vozidla [kg]. 

𝑎 … zrychlení [m/s2]. 

5.1.2 Příčná dynamika 

Příčná dynamika se zabývá silami působícími kolmo a vodorovně s vozovkou na směr jízdy 

vozidla. Příčná dynamika řeší průjezd vozidla směrovým obloukem. Při průjezdu na vozidlo 
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působí odstředivá/dostředivá síla 𝐹𝑜 , odstředivé/dostředivé zrychlení 𝑎𝑜, boční síla větru N. 

[10] 

• odstředivá/dostředivá síla – 𝐹𝑜 (Vzorec 8): 

𝐹𝑜 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑜 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑅
     (8) 

𝑅 … poloměr křivosti oblouku [m] 

• odstředivé/dostředivé zrychlení 𝑎𝑜(Vzorec 9): 

𝑎𝑜 = 𝑣 ∗ 𝜀̇      (9) 

𝜀̇ … úhlová rychlost stáčení vozidla [1/s] 

• boční síla větru N (Vzorec 10): 

𝑁 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑆𝑦 ∗ 𝑐𝑦 ∗ 𝑣2    (10) 

𝑆𝑦 … boční plocha vozidla [m2] 

𝑐𝑦 … boční součinitel vzdušného odporu [-]. 

5.1.3 Svislá dynamika 

Svislá dynamika se zabývá silami působícímim ve svislém směru od vozovky. Na to má vliv 

gravitační síla G. (Vzorec 11) [10] 

𝐺 = 𝑚 ∗ 𝑔.      (11) 

Svislá dynamika řeší tlumení a pérování vozidla z důvodu jeho rozkmitání. K němu dochází 

jízdou po nerovném povrchu vozovky. Kmitání je třeba tlumit pomocí tlumičů, které mění 

frekvenci kmitání. Pomocí pérování dochází ke zmírnění otřesů v autě a šetří se tak 

mechanické části vozidla a zvyšuje se pohodlí cestujících. [10] 

5.2 Kinematika jízdy vozidla 

Pro simulaci ve vozidlových simulátorech je zásadní kinematika jízdy vozidla. Při simulaci 

není zapotřebí počítat všechny síly a momenty, které na vozidlo působí, ale je zásadní, 

aby pohyb vozidla vypadal realisticky. 

Kinematika vozidla je dána základními vzorci popisující rychlost a zrychlení. Princip real-time 

simulací provozu vozidel je takový, že je známá aktuální rychlost vozidla a na základě doby 

vykreslení dalšího snímku je dopočtena nová poloha a natočení vozidla. Při simulaci 

ve vozidlových simulátorech je důležité najít takové hodnoty rychlosti a zrychlení, které 

odpovídají skutečným. 
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Pro simulaci provozu jsem proto vyhledala odpovídající rychlost a zrychlení, s kterými 

se vozidla pohybují po komunikacích. Pro zrychlení vozidel je důležitá mezní hodnota 

tzv. komfortního zrychlení, která je stanovena na 1,5m/s2. Jakmile je tato hodnota 

překročena, řidič a posádka na sobě cítí velké změny akcelerace a není to příjemné. 

Zrychlení vozidla je ovlivněno při vyšších rychlostech, kdy výkon motoru neumožňuje vyvíjet 

takové zrychlení, a proto vozidlo zrychluje s nižší hodnotou akcelerace. [5] 

Zpomalení vozidel je dáno adhezí vozovky, typem pneumatik a účinností brzd. Maximální 

zpomalení je u osobních vozidel udávané okolo 9 m/s2. Toto maximální zpomalení 

je využíváno při kritických situacích. V ostatních případech vozidlo zpomaluje opět 

s hodnotou komfortního zrychlení (zpomalení). [5] 

Pro pochopení veličin rychlost a zrychlení si je popíšeme pomocí fyzikálních vzorců. 

• Rychlost 𝑣 je derivace dráhy za čas. Je to vektorová veličina udávající velikost a 

směr. Popisuje, jakým způsobem se mění poloha tělesa v čase. (Vzorec 12) [11] 

𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
       (12) 

𝑠 … dráha [m] 

𝑡 … čas [s] 

• Zrychlení 𝑎 je druhou derivací dráhy za čas nebo první derivací rychlosti za čas. Je to 

vektorová veličina určující velikost a směr. Popisuje, jakým způsobem se mění 

rychlost tělesa v čase. (Vzorec 13) [12] 

𝑎 =
𝑑2𝑠

𝑑𝑡2 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
      (13) 

𝑠 … dráha [m] 

𝑣 … rychlost [m/s] 

𝑡 … čas [s] 
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6 Mikroskopické modely 

Mikroskopické modely popisují individuální charakteristiky každého vozidla. Jen málokdy 

se objevuje na vozovce jen samotné 1 vozidlo. Více vozidel na komunikaci mezi sebou musí 

interagovat, a proto musí být popsáno jejich vzájemné chování v provozu. 

Mikroskopické modely mohou být deterministické nebo stochastické. Deterministické modely 

používají matematický aparát. Tento způsob je často použitelný pouze za jednoduchých 

situací provozu. Základní skupiny modelů jsou: 

• Časoprostorové znázornění modelů 

• Modely odstupu vozidel 

• Car following modely 

• Modely front 

Modely odstupu vozidel se dělí na model konstantní vzdálenosti vozidel (délková mezera), 

minimální bezpečný odstup vozidel a potřebný odstup vozidel. Potřebný odstup vozidel 

se nevyužívá tolik, jako první dva zmíněné modely [13]. 

6.1 Model konstantního odstupu vozidel 

Nejjednodušším dopravním proudem je takový, ve kterém jsou všechna vozidla stejně 

dlouhá, jedou volně se stejnou rychlostí a stejnou délkovou mezerou od sebe nezávisle 

na rychlosti vozidla (Obrázek 12). Tato myšlenka byla použita pro první zobrazování 

dopravního proudu. Od reálného provozu je velmi daleko, a to z toho důvodu, 

že ve skutečném světě nejsou všechna vozidla stejně dlouhá a že si každé vozidlo udržuje 

jiný odstup od vozidla před ním – je rozdílná délková mezera. [13] 

 

Obrázek 12: Model konstantního odstupu vozidel 
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6.2 Model minimálního bezpečného odstupu 

Reálnější myšlenka je, že vozidla si udržují proměnnou vzdálenost od vozidla před nimi 

v závislosti na rychlosti. Tím se zabývá model minimálního bezpečného odstupu (Obrázek 

13). Požadovaná minimální délková mezera závisí na řidiči, technických parametrech vozidla 

a kvalitě povrchu. [13] 

 

Obrázek 13: Model minimálního bezpečného odstupu 

6.3 Car following modely 

Car following modely fungují na principu, že řidič následuje vozidlo před sebou. Jedná se 

o nejrozšířenější typ mikroskopických modelů. Tento model byl vyvinut v 50. letech 20. 

století.  

Základním principem je stanovení závislosti zrychlení vozidla na okolních podmínkách. 

Dřívější car following modely byly založeny na předpokladu stabilního chování vozidel 

v provozu. Později byla zavedena nestabilita - faktor časového zpoždění tzv. time-lag. Faktor 

time-lag odpovídá: 

• časovému zpoždění reakce řidiče na zrychlení, zpomalení, výkyvy rychlostí 

předchozích vozidel 

• zrychlení pronásledujícího vozidla závisí na relativní rychlosti pronásledujícího 

vozidla s předchozím. 

• zrychlení pronásledujícího vozidla je nepřímo (exponenciálně) úměrné délkové 

mezeře 

Ze zkoumání interakce vozidel mezi sebou byly vytvořeny 2 skupiny modelů. Model založený 

na rychlostních charakteristikách a model založený na vzdálenosti mezi jednotlivými vozidly. 

Rychlostními charakteristikami se myslí akcelerace a brzdění. Bezpečný odstup provádí řidič 

prostřednictvím regulace rychlosti, kterou mění jen v případě, když se změní rychlost vozidla 
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před ním. U modelu založeného na vzdálenosti mezi jednotlivými vozidly si pronásledující 

vozidlo hlídá vzdálenost od vozidla před ním a mění svou rychlost v případě, když zjistí 

změnu vzdálenosti mezi vozidly. [13] 

6.3.1 Gazis-Herman-Rothery model 

Gazis-Herman-Rothery model, zkráceně GHZ model, je zobecněný car following model. 

Je jedním z nejprozkoumanějším modelem. První základy byly formulovány roku 1958. 

Pro zrychlení i-tého vozidla v čase t platí (Vzorec 14): 

𝑎𝑖(t) = c ∗ 𝑣𝑖
𝑚(𝑡) ∗

∆𝑣(𝑡−𝑇)

∆𝑥(𝑡−𝑇)
     (14) 

𝑎𝑖(𝑡) … zrychlení i-tého vozidla v čase [m/s2] 

𝑣𝑖(𝑡) … rychlostí i-tého vozidla v čase [m/s] 

∆𝑣 … relativní rychlost pronásledující vozidla s vozidlem před ním [-] 

∆𝑥 … odstup pronásledujícího vozidla od vozidla před ním v čase t-T [s] 

𝑡 … sledovaný čas [s] 

𝑇 … reakční doba řidiče [s] 

𝑚, 𝑐, 𝑙 … konstanty 

Konstanty (konkrétní parametry) musí být kalibrovány pro každý modelovaný systém, 

což je nedostatkem modelu. Jejich nalezení vyžaduje spoustu experimentů, měření 

a ověřování. Pro různé modelové situace mohou vyjít parametry zcela odlišně. [13] 

6.3.2 Model bezpečné vzdálenosti 

Model bezpečné vzdálenosti byl vyvinut v roce 1959. Jeho přístup je odlišný od dříve 

zmiňovaného GHR modelu. Jeho principem je dodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. 

(Vzorec 15) 

∆𝑥(t − T) = α ∗ 𝑣𝑖−1
2 (𝑡 − 𝑇) + β1 ∗ 𝑣𝑖

2(𝑡)  + β ∗ 𝑣𝑖(𝑡) + b0   (15) 

𝑣𝑖 … rychlost i-tého vozidla [m/s] 

∆𝑥 … odstup pronásledujícího vozidla od vozidla před ním v čase t-T [s] 

𝑡 … sledovaný čas [s] 

𝑇 … reakční doba řidiče [s] 

α, β1, β, b0  … konstanty 
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Konstanty musí být kalibrovány pro konkrétní modelovaný systém. Zjištění těchto konstant je 

poměrně snadná záležitost. Výhoda modelu je reálně vypadající jízda 2 a více vozidel. 

V softwaru AIMSUN se využívá tzv. Gippsův model, což je jedna z nejznámějších aplikací 

modelu bezpečné vzdálenosti. [13] [14] 

6.3.3 Psycho-fyzikální modely 

U psycho-fyzikálních modelů se zkoumá vzdálenost mezi vozidly a změny rychlosti. 

Pronásledující vozidlo provede změnu své jízdy v případě, kdy dosáhne určité hranice 

vyjádřené změnou rychlosti a vzdálenosti mezi rychlostmi. Nejznámějším představitelem 

psycho-fyzikálních modelů je tzv. Wiedemannův model [13]. 

6.3.3.1 Wiedemann 

Wiedemmanův model je významný mikrosimulační model. Tento model se využívá 

v programu VISSIM, který se používá k simulovanému provozu vozidel na komunikacích. 

Wiedemannův model popisuje chování vozidla s druhým vozidlem v závislosti na rozdílu 

jejich rychlostí a rozdílu jejich vzdálenosti od sebe (Obrázek 14). Na základě těchto 

parametrů se vyhodnotí, v jaké oblasti se vozidlo nachází a co má dělat. 

 

Obrázek 14: Wiedemannův model 

 



31 
 

• Oblast reakce 

V oblasti reakce řidič začíná reagovat na situaci vozidel před ním. Nejčastěji dochází k tomu, 

že sundá nohu z plynu, popř. začne lehce brzdit, a tím začne vozidlo zpomalovat a dostane 

se tak do stavu následování. Při pomalé reakci se může stát, že se vozidlo dostane 

do oblasti brzdění, kde už řidič musí brzdit s vyšší účinností, aby nedošlo ke kolizi. 

• Oblast následování 

Jestliže se vozidlo ocitne v oblasti následování, znamená to, že pronásledující vozidlo 

přizpůsobí svou jízdu vozidlu před sebou. Jejich rychlosti budou víceméně shodné. Jestliže 

první vozidlo zpomalí, je nuceno zpomalit i pronásledující vozidlo. Jestli první vozidlo začne 

zrychlovat, může začít zrychlovat i pronásledující vozidlo. Vozidla se tak drží v této oblasti 

následování, dokud se výrazněji nezmění jejich vzájemná rychlost. Jestliže první vozidlo 

zrychlí takovým způsobem, že rozdíl rychlostí překročí určitou hranici, pak pronásledující 

vozidlo na něm není závislé. 

• Brzdná oblast 

Vozidlo se ocitlo příliš blízko vozidla před ním, a proto musí začít brzdit, aby nedošlo ke kolizi 

obou vozidel. Vozidlo brzdí s větší účinností brzd než případně v oblasti reakce. 

• Kolizní oblast 

Kolizní oblast nastává, když vzdálenost vozidel je natolik malá a kritická vzhledem 

k rychlostem vozidel, že dojde ke kolizi vozidel. 

• Oblast neovlivněné jízdy 

V této oblasti vozidlo není ovlivněno vozidlem, které jede před ním. V této oblasti se může 

vozidlo pohybovat, jak chce, bez ohledu na vozidlo před ním, které je dostatečně vzdálené. 

V této oblasti dochází k tomu, že vozidlo zrychluje na maximální povolenou rychlost. [13] [14] 

Pro svoji praktickou část návrhu mikrosimulačního modelu chování vozidel jsem se nechala 

inspirovat Wiedemannovým modelem. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Návrh mikrosimulačního modelu 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit provoz do vozidlových simulátorů. K tomu jsem 

si vybrala engine Unity. Rozhodla jsem se využít právě tento engine z toho důvodu, 

že je pro mé potřeby zdarma a není tak náročný na hardwarové vybavení jako ostatní 

již dříve zmiňované herní enginy (Cryenigne, Unreal engine). Dalším důvodem, proč jsem 

si tento software vybrala bylo to, že je snaha na FD ČVUT o jeho používání ve vozidlových 

simulátorech. V současné době je hlavní překážkou jeho implementace do vozových 

simulátorů, protože v něm nebyl vyřešen autonomní provoz vozidel, a proto jsem se tento 

problém rozhodla vyřešit. 

V programu jsem objevila funkci pro vedení objektu po zadané trase určitou rychlostí. Tuto 

funkci jsem se rozhodla využít pro tvorbu mikrosimulačního modelu. Napadlo mě, 

že nejjednodušší bude určovat a měnit objektu/vozidlu rychlost, s jakou se po křivce bude 

pohybovat. Připravila jsem si testovací scénu, na které jsem testovala navržení mých modelů 

(Obrázek 15). První model, který mě napadl vytvořit byl zjednodušený Wiedemannův model. 

 

Obrázek 15: Ukázka scény v Unity 

7.1 Model na základě Wiedemannova modelu 

V teoretické části jsem popsala pravý Wiedemannův model. Byla snaha, co nejlépe 

vystihnout chování vzhledem k němu. Jelikož jsou potřeba pro real-time simulace 

jednoduché modely, tak jsem Wiedemannův model zjednodušila. Kolizní oblast jsem vůbec 

neřešila, protože jsem se snažila namodelovat funkční provoz bez kolizí. Oblast reakce 

jsem změnila na oblast brzdění s malou účinností brzd. Brzdná oblast posloužila jako oblast 

pro kritické brzdění, tj. brzdění s velkou účinností brzd zabraňující srážce. Dále došlo 
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k zjednodušení křivek určující hranice jednotlivých oblastí. Ve všech případech byly křivky 

linearizovány (Obrázek 16).  

 

Obrázek 16: Upravený Wiedemannův model 

Po vyzkoušení a otestování upraveného Wiedemannového modelu jsem měla problémy 

s oblastí následování a problém s brzděním vozidel. V oblasti následování jsem sledovala 

problém, že se velmi často měnili stavy vozidla. Vozidla náhle brzdila a zrychlovala 

a nedokázali se „udržet“ v oblasti následování. Jízda vozidel nebyla plynulá 

a často se i při poklidné jízdě měnilo, kdy vozidlo brzdí a kdy akceleruje. Při vyšších 

rychlostech pronásledující vozidlo reagovalo na zpomalení vozidla před ním příliš pozdě 

a tím pádem brzdila nereálně příliš prudce a až na poslední chvíli, aby zabránila kolizi. 

Nepovedlo se mi tento problém vyřešit a upravit tak, aby model působil reálně. 

7.2 Model časového odstupu 

Proto mě napadlo navrhnout vlastní model založený na časovém odstupu mezi vozidly. 

Model byl navržen tak, že by vozidla v provozu měla dodržovat bezpečný odstup 2 s. Vozidlu 

je přiřazeno nejbližší vozidlo před ním a dle toho se pronásledující vozidlo chová a reaguje. 

Počítá se, za jak dlouho by při aktuální rychlosti došlo ke kolizi pronásledujícího auta 

s autem před ním. (Vzorec 16) (Obrázek 17) 

𝑡𝑝 =
𝑠

𝑣𝑝
       (16) 

𝑡𝑝 … časový odstup [s] 

𝑣𝑝 … rychlost pronásledujícího vozidla [m/s] 

𝑠 … délka úseku [m] 
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Obrázek 17: Časový odstup pronásledujícího vozidla 

V závislosti na délce časového odstupu jsem vytvořila několik oblastí. Pronásledující vozidlo 

se může nacházet jen v jedné z nich. Pro každou hodnotu časového odstupu bylo 

definováno zrychlení, s kterým se má vozidlo pohybovat (Obrázek 18). Při zastavení vozidel 

bylo nastaveno, že se pronásledované vozidlo nesmí přiblížit k vozidlu před ním 

na vzdálenost menší než 2 m. 

 

Obrázek 18: Oblasti pro pronásledující vozidlo 

Pro snadnou úpravu průběhu brzdění jsem vytvořila křivku, která znázorňuje, jak velká 

brzdicí síla se má v jakém časovém odstupu aplikovat (Obrázek 19). Maximální možné 

brzdění je 8 m/s2, které vychází z reálné hodnoty. Ta se násobí s koeficientem. získaným 

pomocí křivky. Z obrázku (Obrázek 19) je patrné, že v čase 2 s je účinnost brzd nulová, 

ale čím více se přibližujeme k času 0 s, tím je koeficient větší a v čase 0 se použije 
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maximálního možného brzdění a to 8 m/s2. Křivku jsem upravovala na základě chování 

vozidel v Unity. Snažila jsem se dosáhnout toho, aby vozidla brzdila co nejvíce reálně. Křivka 

je tvořena několika body, které lze upravovat. [10] 

 

Obrázek 19: Křivka účinnosti brzd 

7.2.1 Oblasti modelu časového odstupu 

V tomto modelu jsem opět vytvořila oblast pro následování, ale rozhodla jsem se rozdělit tuto 

oblast na 3 oblasti (Follow accelerate, Follow a Follow brake). Je to z toho důvodu, abych 

vozidla udržela déle ve stavu následování a nedocházelo k časté změně mezi brzděním 

a akcelerací. Ve stavu Follow accelerate sice zrychluje, ale s velmi malým zrychlením. 

Ve stavu Follow brake naopak zpomaluje, ale s velmi malou účinností. 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé oblasti časového odstupu, do kterých se vozidlo může 

dostat. 

• Accelerate 

Časový odstup: >6 s 

Pronásledující vozidlo se nachází ve stavu Accelerate, a to znamená, že jeho jízda není 

ovlivněna vozidlem před ním a může zrychlovat až na svoji maximální rychlost s maximálním 

zrychlením. 

• Follow accelerate 

Časový odstup: 4-6 s 

Tento stav je takové „čekání“ na to, jak se zachová první vozidlo a podle toho se určí, s jakou 

účinností bude pronásledující vozidlo akcelerovat. V případě, kdy první vozidlo zrychlí  

a časový odstup mezi vozidly se zvýší na více než 6s, dostane se pronásledující vozidlo 

do stavu Accelerate. Jestli první vozidlo zpomalí, časový odstup se zmenší a pronásledující 

vozidlo změní stav na Follow. Pronásledující vozidlo akceleruje méně než ve stavu 

Accelerate. 
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• Follow 

Časový odstup: 2-4 s 

V tomhle stavu pronásledující vozidlo plně následuje první vozidlo a obě vozidla jedou 

stejnou rychlostí. Hodnotu 2 s jsem zvolila kvůli doporučenému odstupu vozidel od sebe 

ve skutečném světě. 

• Follow brake 

Časový odstup: 1,5-2 s 

Stav Follow brake je obdobný stav jako Follow accelerate s tím rozdílem, že pronásledující 

vozidlo místo akcelerace začíná pomalu, s malou účinností, brzdit. Vyčkává na zachování 

se vozidla před ním. V případě, že vozidlo před ním zpomalí, zmenší se časový odstup 

vozidel a pronásledující vozidlo se dostane do stavu Brake a začne brzdit. Jestliže první 

vozidlo zrychlí, časový odstup se zvětší a pronásledující vozidlo bude v oblasti Follow. 

Ve stavu Follow brake vozidlo brzdí s menší účinností než ve stavu Brake. 

• Brake 

Časový odstup: 1-1,5 s 

Jestliže se vozidla od sebe nacházejí v rozmezí 1-1,5 sekundy, pronásledující vozidlo 

se nachází ve stavu Brake a to znamená, že začíná brzdit. Účinnost brzd je větší 

než ve stavu Follow brake. 

• Force brake 

Časový odstup: <1 s 

Do stavu Force brake se vozidlo dostane, jestliže vozidlo před ním začne prudce brzdit. 

Pronásledující vozidlo brzdí s maximální účinností brzd. Brzdění ve stavu Force brake 

je kritickým brzděním, které zabraňuje kolizi. 
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7.2.2 Pseudokód 

1. PronVozidlo=Vyhledej nejbližší vozidlo před sebou na zadané křivce  

2. MySpeed=Aktuální rychlost daného vozidla    

3. MaxSpeed=Maximální rychlost daného vozidla    

4. Do (Proveď při generování nového snímku)    

5.  FrameTime= Urči dobu generování nového snímku   

6.  Vzdálenost=Urči vzdálenost vozidel    

7.  TimeDist=Na základě MySpeed a vzdálenosti vozidel urči časovou mezeru 

8.  StavVozidla=Na základě TimeDist urči stav vozidla   

9.  Akcelerace=Na základě StavVozidla urči akceleraci/deceleraci vozidla 

10.  MySpeed=MySpeed+Akcelerace*FrameTime   

11.  if (MySpeed>MaxSpeed)     

12.   MySpeed=MaxSpeed     

13.  end if       

14. Loop       

          

7.2.3 Hodnocení modelu 

Na rozdíl od Wiedemannova upraveného modelu se mi zde podařilo vyřešit problém 

s brzděním. Vozidla reagují už včas a zpomalují přiměřeně rychle ke své rychlosti. Oblast 

následování jsem rozdělila na 3 jednotlivé oblasti díky čemuž nedocházelo k časté změně 

mezi brzděním a akcelerací vozidla. Stávala se mi situace, která je při simulacích velice 

častá. Vozidla při zastaveni za sebou a následném rozjetí se chovala jedno jako druhé. 

Každé vozidlo se rozjede se stejně velkou akcelerací, v přesný čas od rozjezdu vozidla 

před ním, zrychluje na stejnou maximální rychlost. Vozidla takto jedoucí za sebou vypadají 

jako jeden stejně se pohybující celek. Tento efekt nepůsobí reálně.  

Důvodem toho je, že každé vozidlo má nastavené stejné výchozí parametry chování. Tyto 

parametry by bylo možné manuálně upravovat, ale tento proces by byl časově náročný. 

Proto jsem se rozhodla model časového odstupu upravit. Zaměřila jsem se na automatické 

přiřazení odlišných hodnot parametrů chování pro jednotlivá vozidla. Na základě toho vznikl 

stochastický model časového odstupu. 

7.3 Stochastický model časového odstupu 

V reálném provozu nefunguje vše vždy přesně tak, jako v simulaci. Každý řidič a vozidlo 

se chová odlišně, a proto musí být odlišné i parametry v modelu, především různý odstup 

vozidel, jiná maximální rychlost, jiné zrychlení. Proto jsem se rozhodla tyto veličiny 

před každým spuštěním simulace náhodně pozměnit. Cílem bylo vytvořit reálnější provoz. 

Chtěla jsem, aby vozidla nepůsobila jako jeden celek. Maximální jízdu, akceleraci 

a hranici pro stav Follow (4 s) jsem vynásobila hodnotou z určitého intervalu hodnot. 
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Každému vozidlu v simulaci je vygenerována jiná hodnota těchto parametrů. Hranice 

pro stav Follow accelerate (6 s) se také změní. Tu ale nenásobím koeficientem, 

ale vypočítám ji na základě vypočteného koeficientu pro hranici Follow, ke kterému přičteme 

2 s. 

Tabulka 2: Intervaly stochastického modelu 

koef. pro max rychlost <0,9; 1,1> 

koef. pro akceleraci <0,5; 1,3> 

koef. pro hranici Follow <0,75; 1,5> 

 

V následující tabulce jsou porovnány vstupní hodnoty vozidel bez využití a s využitím 

stochastiky. Výhodou stochastického modelu je, že se každé vozidlo bude chovat jinak 

a tím bude provoz vypadat jako v reálném světě. 

Tabulka 3: Porovnání vstupních hodnot vozidel 

  model časového odstupu model stochastického časového odstupu 

1.auto 

max rychlost [m/s] 40 max rychlost [m/s] 42,9 

akcelerace [m/s2] 2 akcelerace [m/s2] 1,7 

hranice Follow [s] 4 hranice Follow [s] 3,2 

2.auto 

max rychlost [m/s] 40 max rychlost [m/s] 39,8 

akcelerace [m/s2] 2 akcelerace [m/s2] 2,2 

hranice Follow [s] 4 hranice Follow [s] 5,8 

3.auto 

max rychlost [m/s] 40 max rychlost [m/s] 39,7 

akcelerace [m/s2] 2 akcelerace [m/s2] 1,4 

hranice Follow [s] 4 hranice Follow [s] 5,4 

 

Vozidlo má možnost akcelerovat pouze do své maximální rychlosti a tu jsem každém vozidlu 

generovala jinou. Znamená to, že jednotlivá vozidla pojedou jinak rychle při dosažení 

své maximální rychlosti, a to způsobí různé odstupy vozidel od sebe. 

Tak jako v reálné situaci každé vozidlo zrychluje jiným zrychlením, tak i v simulaci jsem toho 

docílila. Některá vozidla budou akcelerovat rychleji, jiná pomaleji. Odlišnou rychlostí 

akcelerace se docílí různého odstupu vozidel od sebe. 

Náhodně generovanou hranicí pro stav Follow, repektive i pro stav Follow accelerate 

dosáhnu toho, že začne pronásledující vozidlo následovat vozidlo před ním v různých 

chvílích. Budou vznikat větší či menší odstupy mezi vozidly za jízdy. 
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Tento model jsem se rozhodla použít pro svou bakalářskou práci. Nejlépe vystihoval chování 

reálných vozidel. Vozidla nejedou jako jeden celek. 

Pseudokód je stejný jako v modelu časového odstupu. Jediným rozdílem je, 

že se na začátku inicializují stochastické parametry provozu. Jedná se o náhodně 

vygenerované koeficienty pro maximální rychlost, akceleraci a hranici pro stav Follow. Tyto 

hodnoty zajistí, že se bude každé vozidlo chovat trochu odlišně, a to má za vliv na provoz, 

který tak působí více jako v reálném světě. 
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8 Generování provozu v Unity 

Stejně jako v reálném provozu, tak i v mé simulaci jezdí vozidla v jízdním pruhu. 

Pro generování provozu se využije předdefinovaná funkce Unity, která umí vést objekt 

po zadané křivce. V mém případě se jedná o vozidla jedoucí ve svém jízdním pruhu. 

Pro každý pruh je třeba vytvořit trasu, kterou budou vozidla následovat a pojedou 

po ní (Obrázek 20). Trasu jsem vytvořila pomocí jednotlivě vkládaných bodů, které Unity 

automaticky spojí a vznikne křivka. Na zadanou trasu jsem vygenerovala vozidla s modelem 

chování, který jsem vyvinula. Trasa nemusí vést přímo ve středu jízdního pruhu, vozidla 

si nacházejí bod na trase v určité vzdálenosti od nich a k němu míří. Neznamená to tedy, 

že jezdí přímo po křivce a vždy ve středu jízdního pruhu. Někdy jezdí více u kraje, někdy 

více u středu. To působí více reálně. Na obrázcích níže je znázorněná trasa v mé bakalářské 

práci.  

 

Obrázek 20: Ukázka trasy ve scéně 
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8.1 Metody generování provozu 

Vytvořila jsem pro oba směry trasu v jízdním pruhu, kterou budou vozidla následovat. 

K vytvořené trase je třeba přiřadit vozidla, která dohromady tvoří provoz. Vytvořila jsem dvě 

metody generování provozu 

• Manuálně 

Manuálně lze vkládat vozidla do scény, nejlépe na vytvořenou trasu správným 

směrem, aby se hned po zapnutí simulace rozjela po této trase, kterou jsem jim 

přiřadila. Vozidlo si samo umí najít nejbližší bod na trase, ke kterému míří. Tento 

způsob generování provozu je časově náročný a neefektivní. 

• Automaticky 

Proto jsem vytvořila speciální (v simulaci neviditelný) objekt, který sám generuje 

vozidla se stochastickým chováním (Obrázek 21). Před zapnutím simulace lze 

u tohoto „zdroje provozu“ nastavit intenzitu, skladbu vozidel (autobusy, nákladní 

vozidla, osobní vozidla,…) a počáteční rychlost vozidel. Tento způsob generování 

provozu zabere mnohem méně času pro budoucí uživatele. Touto metodou lze 

snadno měnit parametry scénáře (intenzivní provoz, řídký provoz). 

 

Obrázek 21: Objekt automatického generování provozu 

8.2 Úprava nejvyšší povolené rychlosti 

V reálném provozu se často setkáváme s oblastmi, kde je snížena maximální povolená 

rychlost. Nejčastějším příkladem je přejezd z intravilánu do extravilánu. I v simulacích 

na vozidlových simulátorech se nachází značka upravující nejvyšší povolené rychlosti. 

Autonomní vozidla v simulátoru danou rychlost musí respektovat. Proto jsem vytvořila prvky, 

které upravují během jízdy maximální povolené rychlosti vozidel.  
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8.2.1 Trigger nejvyšší povolené rychlosti 

Vozidlo nedokáže číst značky, proto byly využity triggery. Trigger je virtuální vymezený 

prostor ve virtuálním prostředí, který umožňuje detekovat objekty, které do oblasti vjedou. 

Vytvořila jsem skript, pomocí něhož se může nastavovat nejvyšší povolená rychlost 

na triggeru. Jakmile vozidlo projede triggerem, požadovaná rychlost se vozidlu dočasně 

přiřadí jako jeho maximální rychlost, a tudíž vozidlo nemůže jet rychleji. 

Ovšem kdyby vozidlo vjelo do triggeru a hned se mu změnila rychlost, stalo by se to 

„skokem“ a ne pozvolnou změnou rychlostí. Z toho důvodu je potřeba tyto triggery umísťovat 

dříve na trati, než je umístěna značka určující nejvyšší povolenou rychlost. Nastavila jsem 

triggery tak, aby jakmile vozidlo triggerem projede, začalo zpomalovat s hodnotou 2 m/s2 

(tato hodnota lze případně upravit) až do té doby, než se jeho rychlost dostane na nejvyšší 

povolenou. Těmito triggery lze upravovat také konec omezení rychlosti. 
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9 Experiment ověřující funkčnost 

Pro ověření funkčnosti jsem v herním enginu Unity vytvořila statickou scénu, na které jsem 

postupně testovala navržené modely chování vozidel v provozu. Vytvoření scény v Unity 

je celkem jednoduché a rychlé. Nepostradatelným prvkem je terén, což je v Unity speciální 

objekt.  

Na terén je možno aplikovat různé textury povrchu, tím se docílí zlepšení vizuálního efektu 

pro řidiče v simulátoru. Textury obecně jsou obrázky, které lze přiřadit objektu 

a tím se objektu dodá barva a optické vlastnosti. Při vložení konkrétní textury na část terénu 

daná část terénu změní svůj povrch. Na terén jsem využila několik textur zelené trávy, 

prostředí lesa, spadané listí, jehličí, hlínu, kameny a textury pole. Textura se aplikuje 

v oblasti modrého kola (Obrázek 22), které lze manuálně posouvat, zvětšovat/zmenšovat 

oblast aplikace a lze určovat průsvitnost použité textury.  

 

Obrázek 22: Vkládání textur povrchu 

Další možností, co lze s terénem dělat je, že se dá modelovat a tím vytvářet profil terénu. 

To se dělá za pomocí funkce Unity, která určitou oblast, kterou chceme modelovat (danou 

modrým kolem) zvýší/sníží a tím dojde k vymodelování terénu (Obrázek 23). 

 

Obrázek 23: Modelování terénu 
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Pro dotvoření scény se využívají v programu Unity předpřipravené objekty. Jedná se o 3D 

modely budov, dopravních značek, dopravních staveb atd. Tyto objekty se do scény vkládají 

manuálně. Výhoda softwaru Unity je to, že zadané objekty přichytává přímo na terén.  

 

Obrázek 24: Vkládání objektů (stavby) manuálně 

Nedílnou součástí tvorby prostředí je vytvoření vegetace. Vkládání vegetace (stromů, keřů) 

jednotlivě by bylo velmi zdlouhavé. Proto softwaru Unity disponuje funkcemi pro automatické 

generování vegetace. Stromy, keře i květiny se vkládají do scény pomocí funkce Unity, která 

vygeneruje požadovanou hustotu vegetace do vybrané oblasti (Obrázek 25). Tato metoda 

je mnohem rychlejší a méně pracná než vkládat stromy, keře atd. jednotlivě jako samostatné 

objekty. 

 

Obrázek 25: Vkládání stromů 

Tímto způsobem jsem vytvořila statickou scénu, ve které jsem testovala mnou navržené 

modely chování vozidel při implementaci v provozu.  
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Také jsem na této scéně otestovala všechny mnou vytvořené funkce. Ve scéně jsem 

vytvořila oblast vesnice, ve které jsem testovala změnu maximální povolené rychlosti. 

Provedla jsem simulaci jak s provozem, který byl vytvořen manuálně (vložená vozidla 

na trasu), tak se speciálním prvkem pro automatickou generaci. 

Během obou simulacích se nevyskytovaly žádné problémy a vozidla se chovala realisticky. 

Vozidla se následovala s bezpečnou časovou mezerou a při ověření chování zastavení 

a rozjezdu více vozidel za sebou, se vozidla nepohybovala jako jeden celek. To bylo 

zajištěno stochastickým modelem, který vytváří vozidla s jedinečnými parametry. 

Tímto modelem provozu jsem splnila cíl práce a podpořila jsem použitelnost programu Unity 

pro simulace ve vozidlových simulátorech. Největším přínosem je realističnost vytvořených 

scénářů, které velmi připomínají skutečné prostředí. Navíc lze vytvořené scénáře díky 

komptabilitě s dalšími zařízeními, využívat nejen ve vozidlových simulátorech, ale také 

do simulací v HMD – 3D brýle. Momentálně například probíhá experiment pomocí HMD 

analyzující chování chodců v dopravě.  

První použití softwaru Unity pro vozidlový simulátor proběhlo v rámci Muzejní noci 2019 

(Obrázek 26), kdy simulátor s novým enginem navštívilo přes 200 lidí. Testovaní řidiči 

si velmi pochvalovali realističnost prostředí. 

 

Obrázek 26: Prototyp simulátoru 
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10 Závěr 

Mým cílem bylo vytvoření mikrosimulačního modelu chování provozu do vozového 

simulátoru. Mikrosimulační model chování vozidel jsem se snažila naprogramovat do herního 

enginu, abych podpořila realističnost vizualizací ve vozidlových simulátorech. 

Nejdříve jsem objasnila přínos vozidlových simulátorů. V současné době se po komunikacích 

pohybuje vysoký počet vozidel a kapacita komunikací přestává stačit. Kvůli vysokému počtu 

vozidel, nepozornosti řidičů, chybnému rozhodnutí dochází k dopravním nehodám. Proto 

probíhá vývoj v oblasti asistenčních a varovných systémů, interakce řidiče s vozidlem 

a výcviku řidičů.  

Pro všechny tyto účely jsou vhodným nástrojem vozidlové simulátory. Tyto simulátory 

využívají možnosti bezpečného testování za stálých podmínek. Další výhodou je možnost 

snadného vyhodnocení chování řidiče a vozidla. 

U simulátorů je velice důležité navodit řidiči takové prostředí, aby se cítil jako v reálném 

světě. Je zapotřebí vytvořit virtuální scénu, kterou bude řidič v rámci simulace obklopen 

a bude se v ní odehrávat scénář. U této virtuální scény je snaha, aby působila co nejvíce 

jako ve skutečném světě.  

V dnešní době existuje několik softwarů pro tvorbu scén. Může se jednat o specializované 

programu jako je např. Vires, který je používán pro vozidlové simulátory v koncernu 

Volkswagen. Bohužel tyto softwary jsou velmi drahé. Další možností je vytvoření vlastního 

softwaru, u kterého je největší výhoda, že autoři znají algoritmus softwaru od základu 

a mohou si tak snadněji doprogramovat další funkce. Na druhou stranu se při této možnosti 

jedná o malou komunitu lidí, kteří do softwaru dokáží naprogramovat nové funkce a často 

chybí průběžný vývoj softwaru. Poslední možností je použít herní enginy, které nejsou 

vyvinuté speciálně pro vozové simulátory. 

Hlavní výhoda herních enginů je ta, že mají nejlepší vizualizační kvalitu vykreslování. Je to 

proto, že herní enginy slouží k vývoji her a herní průmysl je v současné době velmi bohatý. 

Proto dochází k neustálému vývoji a optimalizaci herních enginů tak, aby vizualizace v nich 

působila co nejvíce realisticky a uspokojila nároky hráčů. Z toho důvodu mě napadlo využít 

herní engin pro vizualizaci v simulátoru. Problém, který jsem se rozhodla vyřešit, byla tvorba 

realistického provozu do vozidlového simulátoru, který v herních enginech není vyvinut.  

Abych mohla splnit cíl práce, bylo nutné porozumět chování vozidel a provozu v reálném 

světě. K tomu bylo zapotřebí nejprve objasnit chování jednotlivého vozidla, kde jsem popsala 

dynamické a kinematické vlastnosti chování vozidla. A následně jsem popsala mikroskopické 

modely, které se běžně využívají pro simulaci provozu. 
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V mé praktické části jsem se pokoušela vyvinout model chování vozidel, který by nejlépe 

odpovídal reálu. Nejdříve jsem se pokoušela implementovat model založený 

na Wiedemannově modelu. Ten jsem si ke svým potřebám nejprve zjednodušila – 

zredukovala jsem počet oblastí a hranice mezi oblastmi zlinearizovala. Po jeho otestování 

jsem zjistila, že mi při vyšších rychlostech vozidla reagují na brzdění příliš pozdě a z toho 

důvodu pak také velmi prudce brzdí. Proto jsem navrhla svůj vlastní model založený 

na časovém odstupu vozidel od sebe. 

Časový model odstupu vozidel je vytvořen v závislosti na časové mezeře mezi vozidly. Celý 

model je založen na myšlence, že by vozidla měla dodržovat bezpečný časový odstup 2 s. 

Díky využití časové mezery jsem vyřešila problém s opožděnou reakcí vozidel při brzdění ve 

vyšších rychlostech. Abych snadno mohla upravovat brzdný účinek a tím chování vozidel 

při zpomalování, napadlo mě vytvořit křivku, která definuje, jak velká brzdicí síla se vyvine 

při daném časovém odstupu. Tento model bohužel opět nebyl vyhovující. Problém jsem 

vypozorovala v tom, že se provoz v určitých situací choval jako jeden velký celek jedoucí 

stejně rychle, se stejnou vzdáleností vozidel od sebe. Tak však ve skutečném světě vozidla 

nejezdí. Proto jsem se rozhodla upravit tento model a navrhla jsem stochastický model 

časového odstupu. 

Stochastický model časového odstupu funguje na stejném principu jako model časového 

odstupu. Jediný rozdíl je, že se na začátku každému vozidlu automaticky vygenerují hodnoty 

parametrů zaručující stochastiku. Vygenerují se náhodné koeficienty pro každé vozidlo, které 

upravují maximální rychlost, akceleraci a hranici pro časovou oblast následování. Tím je 

zaručeno, že se každé vozidlo chová odlišně, stejně jako v reálném provozu. 

Dále bylo potřeba zajistit úpravu nejvyšší povolené rychlosti během simulace. Změna této 

rychlosti se upravuje například při vjezdu do vesnice nebo pomocí dopravních značek. 

Musela jsem zajistit, aby autonomní provoz tuto rychlost respektoval. Dosáhla jsem toho 

pomocí speciálního triggeru, který umožňuje upravovat maximální rychlost jednotlivých 

vozidel. 

Ke konci své práce jsem popsala navržené metody generování provozu v Unity. Vozidla lze 

do simulace vkládat buď manuálně, každé vozidlo zvlášť, anebo automaticky pomocí mého 

speciálního objektu, který vozidla automaticky generuje. Při automatické metodě uživatel 

umístí zdroj, odkud se vozidla generují a na základě zvolených parametrů vytváří provoz. 

Parametry, které uživatel může upravovat jsou intenzita provozu, skladba vozidel, počáteční 

rychlost vozidel. 
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V závěru své práce jsem ověřila model chování vozidel a metodu tvorby provozu. Vytvořila 

jsem scénu, ve které jsem ověřila obě metody generování provozu a chování vozidel. 

Vozidla se během simulace pohybovala realisticky a všechny mnou navržené prvky 

fungovaly (změna nejvyšší povolené rychlosti, generátor provozu). 

Má bakalářská práce podporuje přechod FD na nový engine pro vozidlové simulátory, 

pomocí kterého lze vytvářet realistické real-time simulace. Realističnost vizualizací 

je v současné době jedním z největších nedostatků softwarů pro generování vizualizací 

do vozidlových simulátorů. Má bakalářská práce také přispěla k vývoji prototypu simulátoru, 

kde vizualizace byla vykreslována za pomoci softwaru Unity. Tento simulátor byl prvně 

představen na Muzejní noci 2019. 

Mnou navržený model chování provozu bych ráda zdokonalovala a chtěla bych na něm 

pokračovat v rámci své diplomové práce. Ráda bych vyřešila situace, ve kterých 

by se vozidla dokázala automaticky předjíždět a řešit situace na křižovatkách. 
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