
Editace, modelování a analýza
v železnièní nákladní dopravì

EMAN podporuje sestavu 
dlouhodobého a støednìdobého plánu 
železnièního nákladního dopravce. 
Využívá pøehledné grafické prostøedí 
a vestavìné optimalizaèní metody.

EMAN



Charakteristika produktu
EMAN umožòuje v grafickém prostøedí vytváøení rùzných variant 
technologie pøepravy jednotlivých druhù zásilek až na 
manipulaèní místa na základì podrobných dat o dopravní síti. 
Výsledky a dopady editace vlakotvorby je možné ihned prohlížet, 
analyzovat a porovnávat s daty o proudech zásilek z archivu 
vozových proudù. Významným nástrojem jsou automaty na 
pøiøazení relaèních vlakù k relacím šikmé tabulky, obsluhovacích 
vlakù k svozu a rozvozu (smìrování) a celá øada kontrol a testù. 
Systém obsahuje nástroje na definici pøechodu vozù z vlaku na 
vlak v každém dopravním bodu vèetnì nástrojù na sestavení 
náplní vlakù. Výsledkem jsou komplexní podkladová data 
jízdního øádu a plánu vlakotvorby pro další systémy (operativní 
øízení, systém pro místenkování vozù na vlacích, jízdní øád 
nákladní dopravy, mezinárodní spoje, systém pro øízení práce 
vlakotvorné stanice apod.).
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Provozní a ekonomická analýza plánu nákladní dopravy, 
vèetnì jeho modelování
Editor vlakotvorby a spojù v nákladní dopravì
Provázání vlakù, vlakotvorby, proudù a dopravní sítì do 
jednoho celku
Snadná editace technologie pøepravy
Pøehledná orientace v grafu dopravní sítì
Jednoduchá definice geografických cest a kontrola parametrù
Hromadné plnìní potøebných vlastností nákladních vlakù
Automatické pøiøazení vlakù k relacím šikmé tabulky 
a svozu / rozvozu
Øada testù a kontrol provázanosti dat vlakù, vlakotvorby 
a sítì
Pøechody vozù v jednotlivých stanicích
Pøehledné zobrazení proudù vozù a výkonù stanic
Pøehledné zobrazení plánu výluk na celé dopravní síti
Trend výkonù v jednotlivých dnech bìžného týdne
Nastavení hranic geografických oblastí a výpoèet jejich 
„úèinnosti”
Pøehledná tvorba výlukových opatøení v nákladní dopravì
Rychlá analýza a jednoduché „ocenìní" vlakotvorby, porovnání 
variant

Aplikace umožòuje
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>
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>

V grafickém prostøedí vytváøení rùzných variant technologie 
pøepravy jednotlivých druhù zásilek z každé stanice výchozí do 
každé stanice cílové na základì podrobných dat o dopravní 
síti. Výsledky práce a možné dopady lze ihned prohlížet 
a vyhodnocovat s daty o proudech zásilek z archivu vozových 
proudù
Základem pro systematickou práci nad návrhem vlakotvorby 
je pøehlednì provázaná celá øada údajù (bází dat) vztahujících 
se k technologii železnièní dopravy a jejímu plánování, 
se snadnými a pohodlnými pøechody mezi nástroji
Mohutným nástrojem jsou automaty na pøiøazení relaèních 
vlakù k relacím šikmé tabulky, obsluhovacím vlakù k definici 
svozu a rozvozu (smìrování) a celá øada kontrol a testù. 
Systém obsahuje nástroje na definici pøechodu vozù z vlaku 
na vlak v každém dopravním bodu i nástroje na sestavení 
náplní vlakù. Klíèový pøínos pøedstavuje také systém kontroly 
konzistence dat v jednotlivých modulech i v globálním 
kontextu. Užiteèné jsou také funkce pro øazení a filtry údajù 
v tabulkách podle hodnot, nebo exporty do tabulek formátu 
XLS
Výsledkem jsou komplexní data plánu železnièního 
nákladního dopravce pro další systémy 
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Výhody èi pøínosy
>

>

>

>

Pro management dopravce
možnost pøesného sledování a vyhodnocování systému 
vlakotvorby v reálném èase v závislosti na kompletnosti 
dostupných informací, usnadnìní identifikace slabých míst a 
následná možnost pøijetí nápravných opatøení, popø. 
optimalizace systému vlakotvorby, porovnání plánu s realitou
Pro zákazníky dopravce
vazba na vyhledání spojení – pøesné vyhledání spojení pøi 
pøepravì zásilky z konkrétního odesílacího místa do místa 
urèení, vè. identifikace spojù a doby pøepravy
Pro plánování dopravy
tvorba modelu systému vlakotvorby v sí•ovém prostøedí, 
tvorba jednotlivých vlakù, pøiøazení relací a skupin vozù na 
vlak, rezervace kapacity infrastruktury a objednávka vlakových 
tras pøímo z EMAN, plánování vlakotvorby pøi omezení 
infrastruktury (výluky, mimoøádnosti)
Pro zamìstnance dopravce
pøístup k aktuálním datùm o vlakotvorbì (vlakotvorné 
pomùcky), vazba na turnusování hnacích vozidel, 
lokomotivních a vlakových èet (plánování kapacit), podklady 
pro tvorbu analýz (napø. vozové proudy)
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