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Abstrakt:
Dnes využívané modely pro simulaci chování davu můžou být rozděleny do tří sku-
pin: modely založené na silovém působení, termodynamické modely a modely na
bázi celulárních automatů – ty jsou předmětem našeho zkoumání. Jejich podstatou
jsou stochastická pravidla aktualizace a diskretizace času i prostoru. Dále předsta-
víme Floor field model pro pohyb chodců inspirovaný komunikací mravenců. Jedná
se o dvourozměrný celulární automaton, kde se chodci pohybují uvnitř diskrétní
mřížky M x N. Pravidla přechodu chodce z buňky do buňky zahrnují nejen odpu-
divé síly (mezi chodci a překážkami a mezi chodci navzájem), ale i stádní chování a
samotnou vůli chodce. V druhé polovině zavedeme zjednodušenou variantu modelu
zaměřenou na evakuaci místnosti. Důraz bude kladen na průběh evakuace a způsob
rozhodování chodců. Přednáška bude zakončena prezentací výsledků a navržením
doplňků a úprav pro další model.

1 Úvod

Zájem o modelování chování davu lidí dnes roste, i když je stále v pozadí za mode-
lováním dopravních systémů. Největší uplatnění má v bezpečnostní analýze staveb,
která je při dnešním životním stylu nezbytná. Simulace krizových situací prověří
bezpečnostní prvky budov a upozorní na nebezpečná místa.

Variant, jak simulovat pohyb chodců je více. Jedná se o modely založené na
silovém působení (viz článek [1]), termodynamické modely (viz článek [2]) a celulární
automaty, zde probírány.

Obrázek 1: von Neumannovo okolí se vzádeností 1, resp. 2. (převzato z [4])

Modely na bázi celulárních automatů (viz článek [3]) jsou typicky stochastické
modely diskrétní v čase i prostoru, s aktualizačním schématem založeným na jedno-
duchých pravidlech.
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Prostor je rozdělen na buňky, které svou velikostí odpovídají rozměrům částice a
modelové situaci. Tyto buňky (celulární automaty) se aktualizují každý krok podle
daných pravidel, stejných pro všechny buňky. Aktualizační pravidla závisí pouze na
stavu okolí (pro příklad viz obrázek 1). Časový krok je volen tak, aby souhlasil s
reakční dobou člověka.

2 Jevy pozorované při evakuaci

Důležitým jevem, který hraje roli při bezpečnostní analýze, je chování davu před
zúženým průchodem. Podstatná je závislost kapacity průchodu (tj. maximální tok)
na šířce.

Dříve byla uznávaná představa, že lidé procházejí průchodem v řadách. Kapacita
by tedy měla vzrůst, pokud je možné přidat další řadu chodců. Experimentální data
ale ukazují na spojitou závislost od šířky průchodu 60 cm. Skutečné chování chodců
totiž připomíná pohyb zipu, jak popisuje obrázek 2.

Po překročení kapacity průchodu nastává kongesce. Hustota na vstupu je při-
bližně 5 chodců na m2, hustota na výstupu se pohybuje kolem 1,8 m2. Tyto hodnoty
se nemění s šířkou průchodu. Navíc tok průchodem je nepravidelný a nižší než je
jeho kapacita.

Ve stavu vysokých hustot se také nejvíce projevuje efekt „pospíchej pomaluÿ.
Podobně jako v klasické mechanice i u pohybu lidí platí, že s rostoucí rychlostí roste
pravděpodobnost srážek. V případě chodců to znamená, že pokud je cílená rychlost
vysoká, dochází mezi nimi častěji ke konfliktům. Ty brzdí nejen jejich účastníky, ale
i okolní chodce. Celkově je tedy vysoká rychlost jako řešení kongescí kontraproduk-
tivní.

3 Floor field

Floor field model, definovaný v [3], je celulární automaton, který se snaží co nej-
flexibilněji popsat chování chodců. Zohledňuje cíle jedince, interakci s prostředím i
interakce ve skupině.

Je inspirován chováním mravenců, přesněji tzv. chemotaxí. Mravenci vysílají do
okolí své feromony, které se ukládají do okolí cesty. Tak spolu komunikují na dlouhé

Obrázek 2: Efekt zipu při pohybu davu zúženým prostorem - kapacita průchodu
roste spojitě s jeho šířkou (převzato z [3])



zvdálenosti. Podobně každý agent reaguje pouze na své nejbližší okolí, ale zároveň
sleduje chování davu.

Prostor je rozdělen pravoúhlou sítí na čtvercové buňky o rozměrech 0,4m x 0,4m.
Model využívá von Neumannovu definici okolí s dosahem 1, viz obrázek 1. Časový
krok se odvíjí od reakční doby člověka, jedná se o několik desetin vteřiny.

Pravděpodobnost přechodu agenta je ovlivněna několika faktory:

• Vůle jedince vytváří matici preferencí Mij .

• Statické pole Sij odpovídá potenciálu pole generovaném objekty modelové
oblasti.

• Dynamické pole Dij slouží k ukládání stop chodců.

Pravděpodobnost, že agent přejde z buňky i do buňky j je dána vztahem:

pij = NMije
ksSijekdDij(1− nij) , (1)

kde N je normovací konstanta a ks , kd jsou koeficienty citlivosti na daná pole. Ve-
ličina nij představuje obsazovací číslo – pokud je buňka obsazená, pak nij = 1. Z
toho vyplývá, že se částice může přesouvat pouze do volných buněk

Rozhodnutí chodce v buňce (i) probíhá paralelně podle následujícího schématu:

1. výpočet pravděpodobnosti pij přechodu do sousedních buněk podle vzorce (1)

2. náhodný výběr cílové buňky (j) podle pij

Při chodu simulace dochází ke konfliktním situacím, kdy se více lidí (maxi-
málně 4) rozhodnou pro stejnou buňku. Tento jev nastává díky paralelnímu chodu
simulace a není nežádoucí. V takovém případě je pouze jeden chodec náhodně vy-
brán pro přemístění, ostatní zůstanou na svých pozicích. Přesně tak jsou řešeny i
konflikty v reálném světě. Naopak, je zaveden difuzní koeficient µ, který předsta-
vuje pravděpodobnost, že pokud chce do buňky vstoupit více agentů, tak se tam
nedostane žádný.

4 Vlastní model

Tento dvourozměrný celulární automaton slouží k modelování evakuace místnosti,
vychází z modelu prezentovaném v sekci 3. Zvláštní důraz je kladen na zkoumání
způsobu rozhodování chodců a průběhu evakuace.

Model zahrnuje potenciál generovaný atraktory (místa přitažlivá pro chodce,
například dveře), tření v systému a řešení konfliktních situací. Volba parametrů
ovlivňuje strategii chodce nebo například mění hustotu obsazení.

4.1 Model

Základním objektem modelu je buňka B(x, y) - samostatný celulární automat. Jeho
stav je dán obsazovacím číslem n(x, y), které je rovno 1, pokud je buňka obsazená



Obrázek 3: Časový vývoj uspořádaného stavu lidí, interval mezi jednotlivými snímky
je 2 kroky. Pravděpodobnost pi = 0, 25ni ∀i ∈ {1, 2, 3, 4}, chodec se vždy posune,
pokud má prostor.

a 0, pokud je buňka prázdná. Potenciál U(x, y) je určen pozicí B(x, y) a „silouÿ
atraktorů:

U(x, y) =
∑
i

Fi

ri(x, y)
. (2)

Fi je konstanta charakterizující atraktor i a ri(x, y) je euklidovská vzdálenost atrak-
toru i a B(x, y).

Tření v B(x, y) udává pravděpodobnost, že chodec zůstane v buňce, i když má
možnost pohybu. Je závislé na potenciálu:

α(x, y) = α0
1√

U(x, y)
, (3)

kde α0 je parametr modelu.
Pohyb částice je řízen pravděpodobnostním procesem, jehož parametry určuje

aktuální stav okolí člověka. Okolím rozumíme von Neumannovo okolí se vzdáleností
1, viz obrázek 1.

Pokud jsou všechny buňky v okolí chodce obsazené, pak zůstane stát. V opačném
případě nastane výpočet pravděpodobnosti podle 2 přístupů:

1. Člověk preferuje pohyb před setrváním na stejné pozici, i za cenu pohybu
proti potenciálu. Odpovídá to situaci, kdy se chodec nejdříve podívá, kde je
volno a až poté z potenciálů volných buněk určí pravděpodobnosti přechodů.
Pravděpodobnost stání p0 je dána pouze koeficientem tření:

p
(1)
i =

eUini∑4
j=1 e

Ujnj

(1− α), p
(1)
0 = α. (4)



Obrázek 4: Závislost evakuačního času na koeficientu pohyblivosti, který řídí chování
chodce.

Index i prochází všechny 4 sousední buňky, pro zjednodušení zápisu byly vy-
nechány souřadnice (x, y).

2. Člověk je méně pohyblivý, v případě obsazené buňky v okolí má tendenci če-
kat. Pravděpodobnost přechodu do této buňky je přičtena k pravděpodobnosti
setrvání na pozici. Tento jev více ovlivňuje situaci, kdy je obsazená buňka ve
směru k atraktoru, proto můžeme říct, že člověk raději stojí, než aby se po-
hyboval proti potenciálu. Odpovídá to situaci, kdy se nejdříve z potenciálů
vypočtou pravděpodobnosti přechodů a až poté se ověří obsazenost. Prav-
děpodobnost stání p0 je dána součtem koeficientu tření a pravděpodobnosti
přechodu do obsazené buňky:

p
(2)
i =

eUini∑4
j=1 e

Uj
(1− α),

p
(2)
0 = α +

4∑
i=1

eUi(ni − 1)∑4
j=1 e

Uj
(1− α).

(5)

Výsledná pravděpodobnost přechodu člověka do buňky j ∈ {0, 1, 2, 3, 4} je pak
dána vztahem:

pj = κp
(1)
j + (1− κ)p(2)j , (6)

kde κ ∈ 〈0; 1〉 je koeficient pohyblivosti.
Model neřeší pouze pohyb izolovaných chodců, proto je nutné vyřešit možné

konflikty. Člověk ve svém kroku provede pouze virtuální posun, do „čekárnyÿ. Po
akci všech částic se vyhodnotí čekárny — pokud je v některé více lidí, nastává
konflikt. S pravděpodobností δ ∈ 〈0; 1〉 (difuzní koeficient – parametr modelu) je
konflikt vyřešen tak, že se nepřesune žádný chodec. V opačném případě se náhodně
vybere 1 člověk z čekárny a ten provede reálný posun. Ostatní chodci zůstanou ve
svých buňkách.



4.2 Výsledky

Takto postavený model může sloužit i k popisu dějů bez potenciálu, například k
simulaci přechodu uspořádaného stavu na neuspořádaný. Ukázka je na obrázku 3.

Obrázek 5: Simulace evakuace místnosti o rozměrech 6m × 7,5m, ve které bylo
náhodně rozmístěno 36 lidí. Exit je umístěn do buňky na pozici (0, 5). Hodnoty
parametrů: ρ0 = 0, 2 člověka/buňku, κ = 0, 5, α0 = 0, 1 a δ = 0, 2.

Dále byly provedeny simulace evakuace pro rozdílné strategie chování chodce. Jak
je patrné z obrázku 4, rozdíly v evakuačním času můžou činit až 15%. Nejefektivnější
strategie je kombinace obou variant výpočtu pravděpodobnosti. Zároveň je možné
zavrhnout strategii „preference setrváníÿ, která přináší o 10% delší evakuační čas.
Všechny tyto efekty sílí s klesající hustotou – ve stavu kongesce nemá individuální
chování chodce na evakuaci takový vliv.

Průběh evakuace ilustruje graf hustoty a toku v místnosti (viz obrázek 5). Hus-
tota v podstatě udává četnost obsazení a tok udává četnost pohybu. V místech, kde
je tok výrazně nižší než hustota, docházelo ke kongesci.



5 Závěr

Představený model dobře popisuje některé prvky chování chodců, například tvorbu
kongesce a průběh evakuace. Také byla odhalena optimální strategie rozhodování
pro minimalizaci evakuačního času.

Dále bude potřeba porovnat výsledky s experimentálními daty, čímž se také
provede kalibrace modelu.

Model bude sloužit jako základ pro další práci. Rozšíření bude mimo jiné obsaho-
vat více variant výpočtu potenciálu a tření, zjemnění prostorové mřížky a časového
kroku, zavedení prostorové orientace chodce, rozšíření okolí člověka a odhad bohybu
okolních chodců v rozhodovacím procesu. Zamýšlené změny mají za cíl maximálně
přiblížit model reálnému chování lidí.
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