
Optimalizované plánování
vlakotvorných procesù

EMAN podporuje sestavu 
dlouhodobého a støednìdobého plánu 
železnièního nákladního dopravce. 
Využívá pøehledné grafické prostøedí a 
vestavìné optimalizaèní metody.
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Ekonomika, modelování a analýza plánu nákladní dopravy
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“
Pøehledné tvorba výlukových opatøení v nákladní dopravì
Rychlá analýza a jednoduché „ocenìní“ vlakotvorby, porovnání 
variant

Aplikace umožòuje
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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 (SPONA =  jízdní øád nákladní 
dopravy, UDIV = ústøední dirigování vozù, X-RAIL = podpora 
mezinárodních spojù jednotlivých zásilek, PRIS/VLASTA = 
systém pro øízení práce stanice, atd.).
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