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 چكیده

سازی  دینامیک  های کارآمد در شبیه دهیم که در آن  احتمال گذار را اصالح کردیم. مدل بکار برده شده یکی از مدل ای خودکاری را ارائه می در این مقاله، مدل یاخته

ان بدست آمده نش افراد است. تصحیح احتمال گذار را برای جریان دوطرفه افراد در یک راهرو بکار برده ایم. شرایط مرزی باز در نظر گرفته شده است. نتایجحرکت 

 دهد. راهرو را کاهش می ینامیک حرکت افراد را تحت تاثیر قرار میدهد و به ویژه زمان میانگین سپری شده توسط ذرات درمی دهد که تصحیح احتمال گذار د
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Abstract  

 

In this paper, we propose the Floor Field Cellular Automata model with correction of transition probability to 

neighbor cells. This model is one of the models in simulating pedestrian dynamics. We have used this correction 

to bidirectional flow of pedestrian in a corridor w. The open boundary condition has been applied. It is found that 

this correction affects pedestrian dynamics especially traveling time w in the corridor.   
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 مقدمه 

اخیر، مطالعه درباره حرکت افراد به دلیل ساختار های {{در سال

پیچیده و کاربردهای فراوانش، نظر فیزیکدانان و مهندسین را به 

سازی، دونوع مدل برای  از نقطه نظر مدل  خود جلب کرده است.

های ماکروسکوپی یا  سازی حرکت افراد وجود دارد: مدل شبیه

کروسکوپی. ما در این های می و مدل   [1]ها  رهیافت دینامیک شاره

ایم زیرا این مدل قادر  مقاله بر روی مدل میکروسکوپی تمرکز کرده

های  کنش بین ذرات حتی در موقعیت به توضیح جزئیات برهم

های میکروسکوپی وجود  باشد. انواع مختلفی از مدل پیچیده نیز می

دارد که برخی از آنها شامل معادالت دیفرانسیلی هستند که برهم 

دهند و برخی دیگر قوانینی برای  بین ذرات را توضیح میکنش 

های مبتنی بر قانون  برند که از میان این مدل حرکت افراد به کار می

می توان به مدل نیروهای اجتماع اشاره کرد که در این مدل، مکان 

های اخیر استفاده از  های پیوسته هستند. در سال و زمان کمیت

که در آن کمیات زمان و مکان گسسته ای خودکار،  مدلهای یاخته

ها قادر به بازتولید  اند و این مدل می باشد، رونق بیشتری یافته

این مقاله از . در [4-2] باشند های جریان حرکت افراد می ویژگی

کنیم که  استفاده می Floor Field (FF )[5]ای خودکار  مدل یاخته

ای خودکار است که در  های یاخته ترین مدل از موثرترین و واقعی



های  کنند یکی از ویژگی های شبکه حرکت می آن ذرات در خانه

 این مدل، سادگی آن است. در این پژوهش با افزودن پارامتر پیش

بینی به پارامترهای موجود در بررسی حرکت افراد در یک راهرو 

پرداخته ایم. در راهرو حرکت دوسویه افراد برقرار است و این 

رای جلوگیری از برخورد افراد که در جهات مختلف پارامتر ب

بینی، بر اساس حرکت سایر  باشد. پارمتر پیشجکنند، می حرکت می

آید و اثر این پارامتر بر شار خروجی افراد از  ذرات به دست می

 های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. راهرو در حالت

 توصیف مدل

گیریم که  دو بعدی در نظر میای  برای شبیه سازی یک راهرو، شبکه

توانند یا ها میاین سلولهای کوچک تقسیم شده است.  به سلول

عالوه بر آن . خالی باشند یا فقط توسط یک ذره اشغال شده باشند

دهیم. نسبت می  Floor Fieldها، دو پارامتر به هر کدام از این سلول

است.  (SFF) استاتیکی Floor Fieldها، Floor Fieldیکی از این 

-از خروجی را مشخص میها  سلول ، فاصلهSijاستاتیک هر سلول، 

  بیشتری  SFFی زیاد از خروجی،با فاصلهها  سلولکند، بطوری که 

با گذشت   SFFنسبت به ذرات نزدیک به خروجی دارند. در نتیجه

ثابت جفتیدگی  SFF کند. برای پارامترزمان و حضور افراد تغییر نمی

ks є [0, گیریم که میزان آگاهی ذرات از محل را در نظر می (∞

 کند.خروج را مشخص می

، یک اثر مجازی بجا مانده از Dijهر خانه،  Floor Fieldدینامیک 

ها صفر است حرکت ذرات است که در لحظه اول برای همه خانه

سلولی که ذره آن را ترک  DFFکند ای حرکت میو زمانی که ذره

با گذشت زمان و  DFFیابد. یعنی پارامترکرده یک واحد افزایش می

  kdیک ثابت جفتیدگیDFF کند. برای پارامترحضور افراد تغییر می

 [1و 0]αєی پخش و واپاشی، با احتمال و دو پدیده

دانیم که مسیر مجازی گیریم زیرا میرا در نظر می[1 و0]δє و

تواند به دلیل عبور افراد دیگر از گذشت زمان می با افرادحرکت 

تر شود یا به دلیل عدم حرکت سایر افراد از آن همان مسیر پهن

ها دلیل تعریف دو پدیده پخش و واپاشی مسیر، از بین برود و این

ها توسط معادله پخش با زمان در حضور این پدیده DFFاست، که 

 کند.تغییر می

ایم قوانینی برای حرکت سازی به کار بردهرای شبیهدر مدلی که ب

ایم که این قوانین به صورت موازی به همه ذرات در نظر گرفته

 باشد:شود. این قوانین به صورت زیر میذرات اعمال می

هرسلول بزرگتر از صفر باشد براساس DFF در هرگام زمانی اگر -

 یابد: های پخش و واپاشی تغییر میپارامتر
∂𝐷

∂𝑡
= 𝛼 (

∂2D

∂x2
+

∂2D

∂y2 ) − δ𝐷. 

برای هر ذره به صورت زیر تعریف  iو  jاحتمال گذار به خانه -

 شود:می

𝑝𝑖,𝑗 = 𝑁 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑠𝑆𝑖𝑗) 𝑒𝑥 𝑝(𝑘𝑑𝐷𝑖𝑗) (1 − 𝜑𝑛𝑖𝑗)𝑤𝑖𝑗 

(1) 

نشان می دهیم بطوریکه اگر  nijکه در آن پارامتر اشغال سلول را با 

nijسلول اشغال باشد  = واگر خالی باشد برابر با صفر خواهد  1

ها و موانع است بدین ترتیب برای ی دیوارهنشان دهنده wij بود.

ها و موانع مساوی صفر، در غیر اینصورت برابر با یک دیواره

 𝜑. پارامتر است pijی ضریب نرمالیزه کردن معاله N خواهد بود.

یک در نظر گرفته می شود ولی برای حالتی با ازدحام باال مقدار آن 

می باشد تا احتمال گذار کوچکتری به حرکت به  0.5برابر با 

 منطقه با ازدحام باال به دست بیاید.

پارامتر پیش بینی برای جلوگیری از ایجاد برخورد بین افراد در نظر 

ت ذراتی که در گرفته شده است و با در نظر گرفتن مسیر حرک

نفی غیرمآید که عددی  کنند به دست می جهت مخالف حرکت می

شود که به هر سلول یک پارامتر  صورت تعریف می این است و به

𝐴𝑖𝑗
(𝑘) دهیم که در آن  نسبت می𝑘{1,2,3,4}   به  1جهت و است

به سمت  4به سمت چپ و  3به سمت باال،  2سمت راست، 

هر  ای( را ببینید. بنابراین بر1شکل) در نظر گرفته شده استپایین 



گیریم که  بینی در نظر می چهار مقدار برای پارامتر پیش (i,j)خانه 

 هرکدام مربوط به یکی از راستاهای حرکت است.

 
.ینی برا ی یک خانهب : نمایش پارامتر پیش1شکل  

 

نظر گرفته می بینی در  با یک مثال مقدرای که برای پارامتر پیش

)دایره توپر در شکل  شخصیکنیم. فرض کنید که  شود را بیان می

زده (( قصد دارد در گامهای زمانی بعدی از چهار خانه هاشور 2)

بینی در  ر خانه پارامتر پیشاکند در این صورت برای این چهعبور 

 گیرد. جهت راست مقدار یک و در بقیه جهات مقدار صفر را می

 

 ی در دسترس. پیش بینی برای چهارخانه : مقدار2شکل

  𝐴𝑖𝑗با استفاده از پارامتر 
(𝑘)   پارامتر دیگری به صورت  𝐸𝑖𝑗

(𝑚)
=

∑ 𝐴𝑖𝑗
(𝑘)

𝑚≠𝑘 کنیم با این تعاریف احتمال را به صورت  تعریف می

 زیر تغییر می دهیم:

𝑝𝑖,𝑗 = 𝑁 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑠𝑆𝑖𝑗) 𝑒𝑥 𝑝(𝑘𝑑𝐷𝑖𝑗) (1

− 𝜑𝑛𝑖𝑗)𝑤𝑖𝑗exp (−𝑘𝐴𝐸𝑖𝑗
(𝑚)

) 

 75سلول و درازای  15سازی را برای یک راهرو با پهنای  شبیه

که   ایم گام زمانی را در نظر گرفته 3000سلول انجام دادیم و تعداد 

یه را برای به تعادل رسیدن سیستم در نظر های اول تعدادی از گام

ایم. شرایط  گیری کرده اندازهکمیتهای موردنظر را آن، گرفته و پس از 

وج از سیستم ایم و ذرات پس از خر مرزی باز را در مساله بکار برده

شوند. دو دسته  سمت دیگر وارد سیستم می با نرخ ورود مشخصی از

از ذرات در نظر گرفته شده اند که دسته اول از سمت چپ به راست 

 dپارامتر و دسته دوم از راست به چپ در راهرو در حال حرکتند. 

هایی است که پیش روی افراد قرار دارد و  در نمودارها، تعداد خانه

در تمامی  بینی را انجام دهند. شتوانند پی افراد برای این فاصله می

در نظر گرفته شده   0.1ها پارامتر پخش و واپاشی برابر با  سازی شبیه

میانگین سپری شده برای ذرات از نمودار زمان  (3در شکل ) است.

 رسم شده است. 𝑘𝐴لحظه ورود تا لحظه خروج از راهرو برحسب 

 تعداد افراد در راهرو است. Nدر این شکل 

 

 .𝑘𝐴: زمان میانگین سپری شده بر حسب 3شکل

برابر با صفر  𝑘𝐴مشاهده می کنید زمانی که ( 3)همانطور که در شکل 

است یعنی پیش بینی وجود ندارد زمان میانگین سپری شده 

یشترین مقدار را دارد و این به دلیل برخوردهای بیشتر در این ب

مخالف صفر است جریان  𝑘𝐴حالت است. زمانی که مقدار 

هموارتری در راهرو وجود دارد زیرا با پیش بینی از برخوردها 

مقدار  اگر ده کاهش می یابد البتهجلوگیری شده و زمان سپری ش

𝑘𝐴 .از حدی بزرگتر شود زمان نیز افزایش می یابد 

ای  ( نمودار زمان میانگین سپری شده بر حسب فاصله4در شکل )

بینی در آن وجود دارد نمایش داده شده است. در  که امکان پیش

یابد زیرا  ، زمان سپری شده کاهش میdاین شکل با افزایش فاصله 



چه فاصله بیشتر باشد حتی افرادی که با سرعت باالیی در هر 

قادر به تغییر مسیر حرکت  داشتن فضای دید کافی حرکت هستند با

و جلوگیری از برخورد با ذراتی که در جهت مخالف حرکت می 

 باشند. کنند، می

 

.: زمان میانگین سپری شده بر حسب فاصله پیش بینی4شكل   

چگالی ذرات بر زمان میانگین سپری  ( به بررسی اثر5در شکل )

ایم. شده پرداخته  

 

: زمان میانگین سپری شده بر حسب تعداد ذرات به ازای دو مقدار از 5شكل 

𝒌𝑨. 

کنید با افزایش تعداد ذرات در سیستم  همانگونه که مشاهده می 

رکت ذرات به کندی صورت می تعداد برخوردها بیشتر شده و ح

یابد. با این حال  ن سپری شده افزایش میانگیمینابراین زمان گیرد ب

باشد و  باعث کاهش زمان میانگین سپری شده می 𝑘𝐴وجود پارامتر 

𝑘𝐴اختالف بین دو حاالت  = 𝑘𝐴و  0 ≠ در تعداد ذرات  0

. شود بیش از پیش نمایان میکارایی و  چشمگیرتر استبیشتر، 

زمان سپری وجود این پارامتر روند افزایشی شدید  عالوه بر اینها

  را به روندی خطی تبدیل میکند.شده 

  نتیجه گیری

اخیر در تجمع تعداد زیادی از با توجه به اتفاقاتی که در سالهای  

افراد در یک مکان رخ داده و در برخی موارد منجر به تلفات جانی 

حائز اهمیتی نیز گشته است شبیه سازی حرکت افراد موضوع 

است. در این مقاله با تصحیح احتمال گذار، مدل ارائه شده 

دهد که وجود  همخوانی بیشتری با واقعیت دارد و نتایج نشان می

این تصحیح زمان میانگین سپری شده در حرکت دوسویه در راهرو 

-های باال بیشتر می دهد و اثر این تصحیح در چگالی را کاهش می

 باشد.
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