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چکیده
امروزه پیاده روي به  عنوان يکي از شیوه هاي حمل  و نقل که اثرات قابل توجهي در بهبود شاخص هاي ترافیکي و سالمت کالن 
ترافیکي که  پیاده روي، طراحي تسهیالت  توسعه  سرانه  قرار گرفته است. طرح هاي  توجه مسئوالن شهري  دارد در کانون  شهرها 
و  آتي  برآورد حرکت هاي  و  تخمین  رفتار،  اين حوزه مستلزم شناخت  در  گونه ساماندهي  و هر  دارند  تداخل  عابرپیاده  با جريان 
شبیه سازي تردد عابر پیاده است. از اين رو در مطالعه پیش  رو متناسب با مدل ساخته شده براي تردد عابران  پیاده در شهر تهران، 
شبیه سازي با استفاده از نرم افزارPtv.Viswalk صورت گرفته است. نتايج حاصل از شبیه سازي با استفاده از پارامترهاي پايه  نرم افزار، 
پارامترهاي بهینه شده  تهران و پارامترهاي شبیه سازي خبره بر اساس معیارهاي کارآيي با يکديگر مقايسه شده اند. تحلیل حساسیت 
پارامترهاي مدل نیروي اجتماعي يکي ديگر از مواردي است که در اين مطالعه به آن پرداخته شده است. نتايج تحقیق پیش  رو حاکي 

از آن است که خروجي شبیه سازي وابستگي شديدي به برخي از پارامترهاي مدل دارد که مي بايست با حساسیت باال تغییر يابند.

کلید واژه: عابرپیاده، شبیه سازي، مدل نیروي اجتماعي 

1- مقدمه

نقلي  حمل  و  مدهاي  از  يکي  موتوري  غیر  نقل  و  حمل  
تفريحي  داراي دو هدف  است که عمدتاً  فردي  نیروي  بر  متکي 
از  ترکیبي  يا  فعالیت ها(  و  کاالها  به  )دسترسي  جايي  به  جا  و 
حوزه  اين  در  رايج  گونه هاي  از  يکي  پیاده روي  که  است  دو  هر 
مي باشد. امروزه اغلب اين احساس به وجود مي آيد که عابر پیاده 
برنامه ريزي  از يک  ناشي  اجراي عملیات ساخت و سازي که  در 
ايفا  را  اهمیتي  بي  و  فرعی  نقش  است،  مبناي حرکت سواره  بر 
کاربري هاي  سطوح  تخصیص  در  شرايط،  اين  وجود  مي کند. 
مي دهد.   نشان  هست  که  چه  آن   از  غیر  را  واقعیت ها  عمومي، 
داليل بسیار زيادي براي انجام سفرهاي درون شهري از طريق 
مد پیاده روي وجود دارد که از جمله  آن ها مي توان کم هزينه بودن 
اين مد نسبت به ساير مدهاي حمل و نقلي،  لذت بخش بودن 
آن، امکان ديد و توجه بیشتر به محیط اطراف و البته مهم تر از 
همه به ارتقای سطح سالمت عمومي جامعه اشاره نمود. همچنین 
انعطاف پذيري باال نسبت به ساير  اين مد حمل و نقلي به دلیل 
انتقال سفرها  مدهاي حمل  و نقلي، مي تواند سهم به سزايي در 
باشد داشته  مسافر  جايي  به  جا  سیستم هاي  از  يکي  عنوان  به 

بهبود  ترافیکي،  تراکم  کاهش  به  مي توان  امر  اين  نتايج  از  که 
آلودگي هاي  کاهش  همچنین  و  شهري  معابر  سرويس  سطح 
و  معموالً  اشاره کرد.  و صوت  آلودگي هوا  مانند  زيست محیطي 
از دو منظر  تردد عابران پیاده  بر اساس سوابق مطالعات موضوع، 
ايمني و دسترسي مورد بحث قرار مي گیرد. از اين رو شبیه سازي 
تسهیالت  تغییر  و  طراحي  زمینه   در  مي تواند  عابران پیاده  تردد 
مطالعه  اين  در  اين  رو  از  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پیاده روي 
تردد  براي  مدل ساخته شده  از  استفاده  با  تا  است  آن  بر  سعي 
عابران پیاده  شبیه سازي  و  مدل سازي  مطالعات  در  پیاده  عابران 
شبیه ساز  نرم افزار  در  عابران پیاده  شبیه سازي  روند  تهران،  شهر 
بیان گردد. اين موضوع  به  وابسته  تشريح و جزئیات تحلیل هاي 

2- مروري بر ساختار عملکردي ابزارهاي شبیه ساز 
عابرپیاده

عوامل  از  متأثر  مختلف  محیط هاي  در  پیاده  عابران   رفتار 
نیازمند  آن ،  اثرات  بررسي  و  تحلیل  که  است  گوناگوني 
مي باشد. مختلف  محیط  هاي  در  عابران   پیاده  شبیه سازي 
اطالعات تحلیل  و  عابران  پیاده  رفتار  بررسي  به منظور  امروزه 
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نرم افزارهاي  عملکرد  روند  از  خالصه اي   2 شکل   همچنین 
به  تجربي  داده هاي  فرآيند  اين  در  مي دهد.  نشان  را  شبیه ساز 
دستگاه هاي  علمي،  مشاهدات  کنترل،  آزمايش هاي  وسیله 
يا  و  پرسشنامه   ،GPS وسیله   به  اندازه گیري  شمارشگر خودکار، 
اطالعات،  اين  براساس  مي آيد.  دست  به   ويديويي  تحلیل هاي 
تئوري ساخت يافته و پارامترهاي تأثیرگذار و ارتباط میان آن ها، 
گام  در  مي شود.  مشخص  عابران پیاده  رفتار  مختلف  جنبه هاي 
بسط  آن  براساس  شبیه سازي  و  شده  بیان  رياضي  مدل  بعدي 
داده مي شود. در انتها نیز شبیه سازي طبق شکل 2 توسط برنامه 

کامپیوتري اجرا مي شود ]1[. 

-

شبیه ساز  نرم افزارهاي  از  مختلف،  شرايط  در  شده  جمع آوري 
استفاده مي شود که عابران پیاده را در دو موقعیت عادي و تخلیه 
شبیه سازي مي کنند. نرم افزارهاي شبیه ساز عابر پیاده معموالً از 

سه زير سیستم مطابق شکل 1 تشکیل شده اند:

شکل1: ساختار عملکردي کلي نرم افزارهاي شبیه ساز عابرپیاده

به گونه اي که عابران پیاده نسبت به اتفاق هايي که در مسیر خواهد 
افتاد آگاهي نسبي دارند و رفتارشان با توجه به آگاهي هاي خود 

نسبت به مسیر و خطرات پیش  رو تغییر مي کند. 
عکس العمل هاي  مدل  اين  در  جزیي1:  رفتاري  مدل   -3-2
به  بلکه  نمي شود  شبیه سازي  صريحاً  تصمیم گیري ها  و  رفتاري 
يک سري رفتارهاي جزيي به عنوان مثال اثر دود و آتش بر رفتار 

عابران پیاده و از اين قبیل موارد پرداخته مي شود. 
2-4- مدل حرکتي2: در اين حالت عابران  پیاده از يک نقطه 
در محدوده مورد نظر به نقطه ديگر)معموالً مقطع خروجي( بدون 
اين حالت  در نظر گرفتن رفتارهاي آن ها شبیه سازي مي شوند. 
براي نمايش صف، گلوگاه ها و غیره در محدوده شبیه سازي شده 

بسیار مفید است.
5. مدل حرکت با هدف بهینه سازي زمان تخلیه

در بخش بررسي ويژگي هاي رفتاري عابران پیاده در هريک از 
نرم افزارها چهار حالت زير مورد بررسي قرار مي گیرد:

5-1- رفتار شرطي )یا مبتني بر قاعده(3: در اين حالت رفتار 
افراد و يا گروهي از عابران  پیاده بر اساس موقعیت عملکرد آن ها 
يا شرايط محیط، مورد بررسي قرار مي گیرد )که مي تواند مشروط 

و يا مبتني بر قاعده خاصي باشد(.

5-2- احتماالتي4: در اين حالت نخست بر اساس آمار برداشت 
شده از جامعه توزيع آماري متناسب با رفتار عابران پیاده تعیین 
شده و سپس شبیه سازي بر اساس نتايج توزيع آماري به دست 

آمده انجام مي شود. 
رفتار  اين حالت تالش مي شود  در   : 5-3- هوش مصنوعي5 
انساني در نظر  عابران  پیاده در موقعیت تخلیه مبتني بر هوش 

گرفته شود.
5-4- رفتار ضمني6 : در اين حالت به بررسي اثر خصوصیات 
تخلیه  هنگام  در  علي الخصوص  حرکت  روي  بر  عابران  پیاده 

پرداخته مي شود.

1. Partial behavior models
2. Movement models
3. Conditional (or rule-based)
4. Probabilistic
5. Artificial Intelligence
6. Implicit behavior

 شکل 2: روند گسترش نرم افزارهاي شبیه  سازي

و  رفتار  سازي  همانند  در  پیاده  عابر  نرم افزارهاي شبیه  ساز 
حرکت عابرپیاده به صورت کارآ، از مدل هاي خاصي بهره مي برند 

که از جمله آن ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

2-1- مدل رفتاري1: اين مدل مبتني بر رفتار عابران پیاده همراه 
با روند تصمیم گیري است که نیل به سوي هدفي خاص )همانند 

روند تخلیه و خروج( را بررسي مي کند.
اين  در  ارزیابي ریسک:  قابلیت هاي  با  رفتاري  2-2- مدل 

مدل عابران  پیاده قادر به تحلیل شرايط پیش  رو مي باشند.  

1. Behavioral model
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در بخش نحوه انتخاب مسیر عابران  پیاده در هر يک از نرم افزارها 
چهار حالت زير بیان شده است:

1- کوتاه ترین مسیر: در اين حالت عابر پیاده کوتاه ترين مسیر 
را از بُعد فاصله انتخاب مي کند.

2- تعریف توسط کاربر: در اين حالت مسیرها و انتخاب آن ها 
توسط کاربر مشخص مي شود.

به  توجه  با  انتخاب آن ها  و  اين حالت مسیرها  3- شرطي: در 
شرايط محدوده مورد نظر مشخص مي شود.

4- بهینه: در اين حالت عابران  پیاده از سريع ترين مسیر حرکت 
فاصله  کوتاه ترين  داراي  که  مسیري  ديگر  عبارت  )به  مي کنند 

زماني جهت پیمودن آن است(]2[.

از  عابران  پیاده  رفتار  به  منظور شبیه سازي  اين مطالعه  در 
مطالب  به  توجه  با  است.  شده  استفاده   Ptv.Viswalk نرم افزار 
با هدف  از مدل هاي رفتاري، حرکتي، حرکت  اين نرم افزار  فوق 
بهینه  سازي زمان تخلیه و مدل رفتاري جزيي تبعیت و در بخش 
ويژگي هاي رفتاري از حالت هاي رفتار ضمني، رفتار شرطي )يا 
تمامي  همچنین  مي کند.  پیروي  احتماالتي  قاعده(،  بر  مبتني 
در  عابران پیاده  مسیر  انتخاب  براي  شده  ياد  ممکن  حالت هاي 
اين نرم افزار وجود دارد. عالوه بر موارد فوق هر نرم افزار شبیه ساز 
حرکت هاي  تخمین  براي  را  فیزيکي  خاص  مدل  يک  عابرپیاده 
از  اين منظور  براي  نرم افزار مذکور  به کار مي گیرد که  عابرپیاده 

مدل نیروي اجتماعي1 استفاده مي نمايد. 

3- شبیه سازي تردد عابران پیاده 

تردد  شبیه سازي  بررسي  کارآیي  معیارهاي  تعیین   -1-3
عابران پیاده توسط نرم افزار

نوع  در شش  عابران پیاده  تردد  شبیه سازي  مطالعه  اين  در 
عابر  جريان  که  تسهیالتي  ابتدا  است.  گرفته  صورت  تسهیالت 
عابر  که  تسهیالتي  و سپس  دارند  تداخل  نقلیه  وسايل  با  پیاده 
پیاده بدون هیچ گونه تداخلي در مسیر پیاده روي به حرکت خود 
بررسي  منتخب،  نرم افزار  ويژگي هاي  به  توجه  با  مي دهد.  ادامه 
خروجي هاي شبیه سازي نیازمند تعیین معیارهاي کارآيي است.

با توجه به مرور ادبیات و خروجي هاي نرم افزار Ptv.Viswalk دو 
معیار زمان سفر و متوسط چگالي براي ارزيابي نتايج شبیه سازي 
در نظر گرفته شده است. زمان سفر عابران  پیاده شامل محاسبه  
فاصله  زماني حرکت عابر پیاده بین دو شاخص در بازه هاي زماني 
برابر  چگالي  اندازه گیري  نحوه   و  دقیقه اي(   15 يا   5( مشخص 
است با تقسیم تعداد عابران  پیاده در يک شاخص چند وجهي بر 

مساحت چندوجهي مورد نظر در بازه هاي زماني مشخص.  

1. Social force model

3-2-شبیه سازي رفتار عابران پیاده در تسهیالت پیاده روي
کالیبراسیون  از  حاصل  نتايج  از  استفاده  با  قسمت  اين  در 
مدل نیروي نیروي اجتماعي در مطالعات مدل سازي و شبیه سازي 
عابران  پیاده در شهر تهران، شبیه سازي در شش تسهیالت پیاده روي 
)تقاطع بدون چراغ و چراغ دار، گذرگاه عرضي، پیاده رو، پیاده راه و 
پلکان شهري( در نرم افزار Ptv.Viswalk صورت گرفته که براي 
انتها  در  و  بیان  تسهیالت  نمونه  يک  شبیه سازي  جزئیات  نمونه 
نتايج شبیه سازي ساير تسهیالت در قالب يک جدول کلي نشان 
اساس  بر  اين بخش  ارائه شده در  داده شده است. خروجي هاي 
است.  بوده  تسهیالت  هر  در  شبیه سازي  تکرار   بار   5 میانگین 
زمان آماده سازي در کلیه شبیه سازي ها برابر با 10 دقیقه منظور 

گرديده است. 
و  شده  انجام  مرحله  سه  در  گرفته  صورت  شبیه سازي هاي 
نتايج هر سه مرحله گزارش شده است. در مرحله  اول شبیه سازي 
بر اساس وضعیت پیش فرض نرم افزار، مرحله  دوم مقادير ضرايب 
و شبیه سازي  مدل سازي  مطالعات  در  که  اجتماعي  نیروي  مدل 
عابران  پیاده شهر تهران تخمین زده شده است، وارد نرم افزار شده 
و شبیه سازي بر اساس اين پارامترها انجام شده است. در آخرين 
مرحله فقط همان پارامترهاي مدل نیروي اجتماعي در محدوده  
کوچکي اصالح شده اند که با توجه به اين که برای شبیه سازي 
عابران پیاده Ptv.Viswalk داراي 16 پارامتر است و فقط چهار 
مورد آن ها مربوط به مدل نیروي اجتماعي است. تغییرات جزئي 
پارامترهاي مدل نیروي اجتماعي را مي توان در واقع کالیبراسیون 
خود نرم افزار به حساب آورد. براي ارزيابي میزان دقت نتايج از دو 
مقیاس آماري تايل و جذر مربع مجموع خطاهاي نرمال استفاده 
شده است. در مورد آماره  تايل، مقادير زير 0/2 نتايج بسیار خوبي 
نتايج  باشد،  نزديک تر  صفر  به  مقدار  اين  هرچه  و  شده  ارزيابي 
بهتر است. مقادير بین 0/2 تا 0/5 مقاديري ارزيابي مي شوند که 
مي توان آن ها را قبول کرد و امکان بهبود آن ها وجود دارد. مقادير 
باالتر از 0/5 نیز به عنوان نتايج ضعیف و غیر قابل قبول ارزيابي 
مي شوند. در خصوص مقیاس جذر مربع مجموع خطاهاي نرمال 
از مفهوم درصد  بايد گفت که اين مقیاس حالت اصالح شده اي 
خطا است لذا هرچه به صفر نزديک تر باشد بهتر است. در خصوص 
سنجش  معیار  مورد  در  خصوص  به  و  پیاده  عابران  شبیه سازي 
چگالي با توجه به کم بودن چگالي در محل هاي شبیه سازي شده، 
حتي تا مقدار % 25 خطا را مي توان بسیار خوب ارزيابي کرد. در 
%15 خطا خوب  از  مقادير کمتر  زمان سفر  متوسط  معیار  مورد 

ارزيابي مي شود]3[.
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سعدي-  خیابان  بدون  چراغ  تقاطع  شبیه سازي   -3-3
خیابان امیر کبیر

به  تسهیالت  اين  در  خودروها  و  عابران  پیاده  تردد  احجام 
ترتیب 572 عابرپیاده در ساعت و 2090 وسیله نقلیه در ساعت 
شامل  نظر  مورد  کنترلي  پارامترهاي  مقاطع،  تمامي  در  است. 
متوسط زمان سفر عابران  پیاده در عبور از مقطع مورد نظر و 

             

شکل 4. مقايسه نتايج شبیه سازي تقاطع بدون چراغ بر اساس معیار 
چگالي

است.  شده  تعیین  نظر،  مورد  مقطع  پیاده روي  عابران  چگالي 
نمودارهاي شکل هاي 3 و 4 کنترل نتايج شبیه سازي را بر اساس 
خط 45 درجه به ترتیب براي پارامتر کنترلي متوسط زمان سفر 
میزان دقت  ارزيابي  نشان مي دهد.  عابران پیاده  و چگالي  عابران 
نتايج به کمک دو معیار آماري تايل و جذر نرمال مربع متوسط 
خطا ها در جدول 1 ارائه شده است. همچنین شکل 5 نیز تصويري 

از محیط شبیه سازي را نشان مي دهند. 

زي
سا

یه 
شب

نرم افزار در وضعیت پايهشبیه  سازي بهینه با پارامترهای تهرانشبیه  سازي بهینه شده

مشاهدات

شکل 3. مقايسه نتايج شبیه سازي

زي
سا

یه 
شب

مشاهدات

نرم افزار در وضعیت پايهشبیه  سازي بهینه با پارامترهای تهرانشبیه  سازي بهینه شده
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تمامي  در  شده  انجام  شبیه سازي هاي  نتايج  مجموع  در 
در  جدول  اين  در  است.  شده  خالصه   2 جدول  در  تسهیالت 
مقادير  فقط  شبیه سازي،  خطا ي  درصد  به  مربوط  ستون هاي 
نرمال گزارش شده  متوسط خطاي  مربع  آزمون جذر  به  مربوط 
اساس  بر  شبیه سازي  خطاي  يک،  شماره   داراي  ستون هاي  و 
پارامترهاي تهران و ستون هاي داراي شماره دو، خطاي شبیه سازي 
نشان  را  تنظیم شده در شبیه سازي خبره  پارامترهاي  اساس  بر 
مختلف  گروه   میان  تفاوت  ايجاد  جهت  صرفاً  )رنگ ها  مي دهند. 

داده ها و سادگي تشخیص آن هاست و معني خاصي ندارد.(

شکل 5. نمايي از محیط شبیه سازي تقاطع بدون چراغ خیابان سعدي- خیابان امیرکبیر

بر اساس هر دو پارامتر چگالي و زمان سفر، کالیبراسیون مدل 
نیروي اجتماعي و استفاده از پارامترهاي کالیبره شده در نرم افزار 
میزان  کاهش  و  شبیه سازي  نتايج  بهبود  موجب   Ptv.Viswalk
خطا بر اساس هر دو معیار کنترلي شده است. در مرحله  دوم که 
بازبیني و اصالح کارشناسانه  شبیه سازي توسط فرد خبره مورد 
قرار گرفته، با تنظیم دقیق تر پارامترهاي عابران پیاده نتايج باز هم 
بهتر شده است تا جايي که خطاي  شبیه سازي  بر مبناي معیار 
زمان سفر عابران پیاده به مقدار کم 0/09 رسیده است. نتیجه در 
خصوص پارامتر چگالي البته به اين کیفیت نیست و مقدار 0/015 
اين که زمان سفر معکوس  به  با توجه  به دست آمده است، که 
سرعت پیاده روي است و حجم جريان، سرعت و چگالي با هم در 
ارتباط اند و در صورت ثابت بودن حجم نسبت سرعت و چگالي 
معکوس خواهد بود، لذا بهبود در يکي از اين دو پارامتر تا اندازه اي 
اين  دوي  هر  نمي توان  و  دارد  همراه  به  را  ديگر  پارامتر  بهبود 

پارامترهاي را هم زمان به بهترين مقادير رسانید.

جدول 1. سنجش آماري خطاي شبیه سازي با پارامترهاي پايه و تهران در تقاطع بدون چراغ
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تالش هاي  اگرچه  مي دهد  نشان  جدول2  که  همان گونه 
انجام شده در مرحله  شبیه سازي خبره به میزان قابل توجهي به 
اين  با  بخشیده،  بهبود  را  نتايج  معیار چگالي  اساس  بر  خصوص 
نیروي  مدل  پارامترهاي  در  تغییر  میزان  متوسط  طور  به  وجود 
اجتماعي در حرکت از مقادير تهران به سمت مقادير به کار گرفته 
شده در شبیه سازي خبره کمتر از 10% بوده و آن را هم مي توان 
به تفاوت هاي موجود میان نرم افزار Ptv.Viswalk و مدل نیروي 
اين  اثرگذارترين  و  مهم ترين  جمله  از  دانست.  مربوط  اجتماعي 
تفاوت ها آن است که مدل نیروي اجتماعي داراي پنج پارامتر است 
که چهار مورد آن ها در نرم افزار استفاده شده و به جز اين چهار 
پارامتر مدل شبیه ساز رفتار عابران پیاده در نرم افزار داراي دوازده 
پارامتر ديگر نیز هست که هیچ کدام آن ها در روند کالیبراسیون 
ديده نشده اند. لذا به منظور جبران اثر اين تفاوت، تغییرات جزئي 
براي  اجتماعي  نیروي  مدل  پارامترهاي  مقادير  در  شده  انجام 

حصول نتايج بهتر گريزناپذير است.

4- تحلیل نتایج شبیه سازي و شناسایي پارامترهاي 
حائز اهمیت 

تحلیل حساسیت را مي توان به صورت ارزيابي اثر تغییرات 
بررسي  با  نمود.  تعريف  عکس العمل  يک  بر  مؤثر  متغیرهاي 
مطالعات انجام شده در زمینه  پارامترهاي اثرگذار بر حرکت عابر 
از   tau و   Lambda پارامتر  دو  اجتماعي  نیروي  مدل  در  پیاده 
عابران  حرکتي  نوسانات  روي  بر  بیشتري  اثر  پارامترهاي  ساير 
 پیاده دارند. از اين رو در ادامه به تحلیل حساسیت اين دو پارامتر 
ارزيابي  روند  در  است.  شده  پرداخته   Ptv.Viswalk نرم افزار  در 
حساسیت مدل نیروي اجتماعي نسبت به تغییرات اين دو پارامتر، 

آن ها  مطلوب  سرعت  به  عابران  پیاده  واقعي  سرعت  نسبت 
که عددي بین صفر و يک است به عنوان معیار تعیین حساسیت 
انتخاب شده است. اين پارامتر از اين جهت مهم است که هرچه 
بر  از بیشتر شدن فشار  باشد نشان  اين مقدار به صفر نزديک تر 

عابران  پیاده و سخت تر شدن پیاده روي براي آن ها است.

 )Lambda( 4-1- تحلیل حساسیت پارامتر شدت اثرات زاویه اي
اين پارامتر در مدل نیروي اجتماعي با نماد γ نشان داده 
نیروها  زاويه اي  و  غیرايزوتروپیک  اثرات  کننده  بیان  و  مي شود 
است. اثرات نیروهاي عابران پیاده ای که پشت سر عابر مورد نظر 
که  عابران پیاده ای  سوي  از  وارده  نیرويي  اثرات  با  شده اند  واقع 
جلوي عابر مورد نظر قرار دارند، با توجه به زاويه قرارگیري آن ها 
متفاوت است. هرچه میزان اين پارامتر کمتر از يک باشد، به اين 
معناست که اثرات عابرين  پیاده اي که جلوي عابرپیاده  مورد نظر 
قرار دارند. بیشتر از عابرين  پیاده اي است که پشت سر عابر پیاده 
مورد نظر قرار گرفته اند ]4[. اين پارامتر عددي بین صفر و يک 
است و مقدار پیش فرض آن در نرم افزار Ptv.Viswalk برابر 0/3 
مي باشد. تغییرات و تعیین اين پارامتر بستگي به تعیین قدرت و 

بازه  تعامالت میان عابران پیاده دارد.
به منظور تحلیل حساسیت اين پارامتر در احجام مختلف، 
تغییرات حجم جريان از بیست درصد حداکثر ممکن تا صد درصد 
اين مقدار به صورت همزمان با تغییر پارامتر شدت اثرات زاويه اي 
از مقدار صفر تا مقدار يک، صورت گرفته است. شکل6 اثر تغییرات 
هم زمان حجم جريان و پارامتر شدت اثرات زاويه اي را بر پارامتر 
کنترلي نسبت سرعت پیاده روي به سرعت مطلوب به صورت يک 

نمودار کانتور نمايش مي دهد.

جدول 2. خالصه نتايج شبیه سازي

 تسهیالت شبیه سازی
شده

تقاطع چراغ دار
تقاطع بدون چراغ
گذر عرضی میانی

پیاده رو
پیاده راه

پله

درصد اختالف پارامترهاپارامترهای شبیه سازی خبرهپارامترهای تهراندرصد خطا
متوسط
اختالف 
پارامترها  فر

 س
ان

زم

11 22

1613
3015

11
12
15
7

21
18
26
23

16
7

7
6

5

1140/620/621/850/270/580/601/820/256/453/231/627/414/68
6/14
5/74

11/05
8/69

11/85

11/11
11/11

2/16
2/16

14/72
14/72
18/06

3/23
8/7
8/7
8/7

17/35
10/2

4/84 6/45
6/45
3/41

18/37
1/14
2/27

0/25
0/25
0/25

0/24
0/24 1/81

1/81
2/55
2/55
2/45

0/60
0/81
0/88
0/80

0/59 0/58
0/58
0/91
0/89
0/90

0/27
0/27
0/23
0/23
0/23

1/85
1/85
2/99
2/99
2/99

0/620/62
0/620/62
0/88
0/88
0/88

4
40/98

0/98
0/98 4

2

9

لی
چگا
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نمودار اخیر نشان مي دهد، نتايج شبیه سازي بیش از هر 
چیز متأثر از پارامتر شدت اثرات زاويه اي است. کاهش اين پارامتر 
در تمام احجام با کاهش شديد در معیار کنترلي مورد نظر همراه 
بوده است. به عالوه در صورت کاهش مقدار اين پارامتر به کمتر 
از 0/2، حتي در کمترين احجام نسبت سرعت واقعي پیاده روي به 

سرعت مطلوب عابران پیاده به شدت کاهش مي يابد.

عابران پیاده  زمان شتاب گیري  پارامتر  تحلیل حساسیت   -2-4
)tau(

اين پارامتر در مدل نیروي اجتماعي با نماد τ نشان داده 
مي شود. اين پارامتر از جنس زمان و معادل بازه  زماني است که 
پیدا  دست  مطلوب  سرعت  به  خود  واقعي  سرعت  از  عابرپیاده 
برداشت  آزمايشگاهي  شرايط  در  معموالً  پارامتر  اين  مي کند. 
مانند  اجتماعي  نیروي  مدل  بهینه سازي  فرآيند  در  يا  مي شود 
ساير پارامترهاي اين مدل کالیبره مي شود. اين پارامتر در اغلب 

مطالعات برابر 0/5 ثانیه در نظر گرفته مي شود ]4[. 
به  منظور تحلیل حساسیت اين پارامتر در احجام مختلف، 
تغییرات حجم جريان از بیست درصد حداکثر ممکن تا صد درصد 
اين مقدار به صورت هم زمان با تغییر پارامتر زمان شتاب گیري از 
مقدار 0/4 تا مقدار 0/9، صورت گرفته است. شکل 7 اثر تغییرات 
هم زمان حجم جريان و پارامتر زمان شتاب گیري عابران  پیاده را 
بر پارامتر کنترلي نسبت سرعت پیاده روي به سرعت مطلوب به 

صورت يک نمودار کانتور نمايش مي دهد.

شکل 7. تحلیل حساسیت هم زمان اثر حجم جريان پارامتر زمان 
شتاب گیري عابران پیاده بر نسبت سرعت واقعي به سرعت مطلوب 

عابران پیاده

تحلیل حساسیت پارامتر زمان شتاب گیري نشان مي دهد 
تغییرات نسبت سرعت واقعي به سرعت مطلوب تأثیرپذيري کمي 
از پارامتر زمان شتاب گیري دارد و تغییرات نمودار در امتداد هر 

خط حجم جريان نسبتاً محدود است.

5- نتیجه گیري

در اين مطالعه پس از بررسي مدل هاي حاکم بر نرم افزارهاي 
 Ptv.Viswalk شبیه ساز فرآيند شبیه سازي با استفاده از نرم افزار
مدل هاي  کاربردي ترين  از  يکي  از  مذکور  نرم افزار  گرديد.  بیان 
استفاده  براي شبیه سازي  اجتماعي  نیروي  يعني مدل  عابرپیاده 
مي نمايد. اين مدل شامل پارامترهايي است که در مطالعه  پیش رو 
از مقادير تخمین زده شده در مطالعات مدل سازي و شبیه سازي 
Ptv. نرم افزار  است.  استفاده شده  براي شبیه سازي  تهران  شهر 

 12 اجتماعي،  نیروي  مدل  پارامتر  چهار  بر  عالوه   Viswalk
نیز براي شبیه سازي عابران پیاده استفاده مي نمايد  پارامتر ديگر 
که به منظور دست يابي به يک شبیه سازي کارا مي بايست کالیبره 
پايه   پارامترهاي  اين مطالعه مقايسه اي میان  اين رو در  از  شوند. 
نرم  افزار، پارامترهاي شهر تهران و پارامترهاي شبیه سازي خبره 
صورت گرفته که در اغلب تسهیالت به دلیل کالیبره نمودن 16 
پارامتر موجود در نرم افزار نتايج بهتري حاصل شده است. يکي 
نقش  به  نسبت  آگاهي  شبیه سازي  در  اثرگذار  موارد  از  ديگر 
تغییرات  اثرات  بررسي  و  شبیه سازي  در  دخیل  پارامترهاي 

آن هاست.

 شکل 6. تحلیل حساسیت هم زمان اثر حجم جريان
 پارامتر شدت اثرات زاويه اي بر نسبت سرعت واقعي به

سرعت مطلوب عابران پیاده
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در بخش آخر اين مطالعه، تحلیل حساسیت دو پارامتر مهم شدت 
اثرات زاويه اي و زمان شتاب گیري حاکي از آن است که تغییرات 
بسیار اندک پارامتر   اثرات قابل توجهي بر روي نتايج شبیه سازي 
دارد و از اين رو تغییر اين پارامتر در نرم افزار مي بايست با حساسیت 

فراوان و با ديدگاه کارشناسي صورت پذيرد. 
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