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Názov práce: Metodika určování propustnosti kolejišť železničních stanic s podporou počítačové 
simulace

Posudok som vypracoval na základe menovania oponentem dizertačnej práce, ktoré mi bolo od 
předsedu komisie pre obhajobu dizertačnej práce, doc. Ing. Tomáša Brandejského, Dr., doručené 
listom zo dňa 31. augusta 2020.

1. Štruktúra a obsah práce, metody spracovania práce

Práca je členená na desať kapitol. V úvodnej časti sa autor venuje motivácii a stanoveniu základných 
cielov práce, avšak bez uvedenia čiastkových cielov. Po stručnom uvedení základných pojmov autor 
v tretej kapitole prezentuje prehlád aktuálně využívaných metod posudzovania kapacity železničných 
stanic. Problematike modelovania prevádzky železničných dopravných systémov a róznym 
možnostiam modelovania riešenia konfliktov a rozhodovania v simulačných modeloch sú věnované 
ďalšie dve kapitoly. V tejto časti práce autor okrem aktuálně v praxi využívaných simulačných 
nástrojov pre modelovanie železničnej prevádzky prezentuje aj ním vytvořený simulačný nástroj 
MesoRail. Problematike reflektívnych vnořených simulácií sa autor detailně venuje v šiestej kapitole 
práce, pričom uvádza i základné algoritmy a identifikuje potenciálně problémy tohto přístupu.

Samotnému návrhu metodiky na určovanie priepustnosti kolájísk železničných stanic je věnovaná 
rozsiahla siedma kapitola. Podrobnějším popisom vlastného simulačného nástroja MesoRail 
s podporou vykonávania reflektívnych vnořených simulácií sa dizertant zaoberá v ósmej kapitole 
práce. Posledná obsahová kapitola prezentuje případová štúdiu využitia navrhovanej metodiky na 
příklade menšej železničnej stanice, pričom podrobné prezentuje jednotlivé kroky metodiky 
a analyzuje dosiahnuté výsledky. Práca obsahuje rozsiahlu přílohu s podrobnými výsledkami 
experimentov.

Zvolené metody spracovania práce je možné považovat' za adekvátně.
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Po formálnej stránke je práca na dobrej úrovni, zvýšenu pozornost’ by bolo vhodné věnovat' 
zalomeniu textu (formátovanie zoznamov, předložky na konci riadkov a pod.).

2. Aktuálnost' témy dizertačnej práce

Práca sa zaoberá aktuálnou problematikou určovania kapacity železničných stanic s využitím 
moderných metod. Mnohé dnes využívané metodiky identifikácie kapacity a priepustnosti stanic sú 
založené na analytických výpočtových modeloch, sú zastarané a neodrážajú nové možnosti 
technického vybavenia železničných uzlov, či technologie prevádzky. V súvislosti s pokrokom v oblasti 
modelovania prevádzky železničných uzlov, ku ktorému došlo v posledných rokoch, je výskům a vývoj 
nových metod analýzy kapacit stanic, či priepustnosti koíajísk možné považovat za žiadúci a velmi 
aktuálny.

3. Hodnotenie výsledkov dizertačnej práce

Autor si pre dizertačnú prácu stanovil cieí vytvořit' metodiku pre určovanie kapacity železničných 
stanic založenú na využití počítačovej simulácie, špecificky s využitím techniky reflektívnych 
vnořených simulácií. Prezentovaná metodika je autorom formulovaná skůr vo všeobecnej rovině 
využitia techniky vnořených simulácií, čo je určité přínosné, no je to možné vnímat' aj ako odchýlenie 
sa od původně stanoveného, velmi ambiciózně formulovaného cielá -  metodika posudzuje iba jeden 
parameter vplývajúci na kapacitu železničných stanic. Autor v práci však sám poznamenává, že 
stanovenie kapacity železničných stanic je komplexný problém, a předpokládá sa, že metodika bude 
využívaná v kombinácii s dalšími postupmi zisťovania kapacity stanic. Funkčnost' navrhnutej metodiky 
autor dokumentuje s využitím prípadovej štúdie železničnej stanice spolu s prifahlými traťami 
a stanicami. Simulačně experimenty boli vykonávané s využitím výkonného výpočtového klastra.

Napriek limitovaným možnostiam aplikácie metodiky (vzhfadom na jej náročnost' na technické 
vybavenie a obmedzenú množinu sledovaných parametrov) považujem autorom v práci 
prezentované poznatky za hodnotné a přínosné. Autor s využitím prípadovej štúdie vyhodnotil vplyv 
parametrov modelu (například dlžky výhfadu alebo úrovní vnorenia) na kvalitu dosiahnutých 
výsledkov a času potřebného na úspěšné vykonanie simulačného experimentu. Velmi zaujímavé 
výsledky sú obsiahnuté i v prílohe práce.

Dizertant pre podporu navrhovanej metodiky vyvinul komplexný simulačný nástroj MesoRail so 
všeobecnou podporou vykonávania reflektívnych vnořených simulácií. Simulačný nástroj umožňuje 
modelovat' prevádzku železničných stanic a priťahlých traťových úsekov na mezoskopickej úrovni 
podrobnosti. Základné funkcie nástroja autor úspěšně validoval porovnáním s inými simulačnými 
modelmi. MesoRail umožňuje pre riešenie problémov využit' okrem štandardných metod i techniku 
vnořených simulácií, ktorú je možné modifikovat' s využitím sady parametrov.

Simulačný nástroj MesoRail spolu so všeobecnou podporou vykonávania reflektívnych vnořených 
simulácií považujem za další cenný přínos pre oblast' modelovania železničných systémov.



4. Otázky a pripomienky

V rámci obhajoby prosím autora o vyjadrenie sa k nasledovným pripomienkam a otázkám:

1. Dosiahnuté výsledky autor porovnal so simulačným nástrojom Villon, no zaujímavejšie by 
bolo porovnanie s výsledkami dosiahnutými aplikáciou aktuálně využívaných postupov podlá 
SŽDC SM124 (separátna simulácia). Bolo by možné takéto porovnanie doplnit?

2. Uvažoval autor o využití diskového priestoru na ukladanie stavu simulačného modelu počas 
vnořených simulácií, čím by bolo možné znížiť pamáťové nároky na vykonanie simulačného 
běhu?

3. Prosím o vysvetlenie dodatočného pripočítania hodnoty replt vo vztahu (4) na straně 58.
4. Akým spósobom je implementovaná komunikácia medzi jednotlivými agentmi v simulačnom 

modeli (na straně 648 sa uvádza, že agenti si zasielajú správy i to, že si priamo vyvolávajú 
metody)?

5. Je aj agenta TrainGeneratorAgent zodpovědného za modelovanie vstupného toku možné 
považovat' za reaktívneho, tak ako je to uvedené v kapitole 8.3?

6. V kapitole 8.6.1 sa uvádza postup priebežnej identifikácie meškania vlakov. Je využitie 
znalosti přesného meškania pre rozhodovanie v simulátore, vzhládom k tomu, že
v skutočnosti dispečer takouto informáciou pravděpodobně nedisponuje, přípustné?

7. Aké sú pamáťové nároky simulačného modelu využitého v prípadovej štúdii bez využitia RNS?
8. Akým spósobom autor riešil problematiku extrémnych pamáťových nárokov? Využíval 

štandardný Java garbage collector alebo experimentoval aj s inými možnosťami?
9. Prosím o vysvetlenie hodnoty 3,125 vo vztahu (6) na straně (81).
10. Ako si autor vysvětluje úbytok meškania pri nákladných vlakov (uvedené například v tabutke 

9)?

5. Hodnotenie publikačnej činnosti dizertanta

Publikačně výstupy autora sú na dostatočnej úrovni. Autor výsledky svojej práce publikoval na
mnohých konferenciách v zahraničí i v domácom časopise.

6. Závěrečné hodnotenie

Dizertačná práca podlá mójho názoru splňa podmienky tvorivej vedeckej práce na udelenie titulu
Ph.D., a pretoju odporúčam na obhajobu.

VŽiline, 9.10.2020 Norbert Adamko


