
VISSIM | Προσοµοίωση πεζών 

 Η πεζή µετακίνηση αποτελεί µια βασική συνιστώσα όλων των συστηµάτων 
µεταφορών,  συµπεριλαµβανοµένων  των  δηµοσίων  µέσων µεταφοράς , τις 
υποδοµές µετεπιβίβασης , τη λειτουργία των αερολιµένων κλπ. 

Ωστόσο, µέχρι τώρα, εξαιτίας των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων που 
δηµιουργούνται, η παρουσίαση των επιµέρους κινήσεων  των πεζών ήταν ένα 
σηµαντικό εµπόδιο για την εξέταση µιας σειράς ολοκληρωµένων συστηµάτων 
µεταφορών  και του σχεδιασµού των έργων. 

Η  προσοµοίωση  πεζών µε το VISSIM αναπτύχθηκε ακριβώς για να 
χειριστεί τέτοιες καταστάσεις µε ευέλικτο τρόπο. Με την υλοποίηση  του µοντέλου  
VISSIM, η επιρροή των πεζών - ιδίως σε περιπτώσεις, όπως πολύπλοκων 
διασταυρώσεων  υλοποιείται µε ρεαλιστικό τρόπο. 

 
Προσβασιµότητα στο αεροδρόµιο 

 
Οργάνωση Εκδήλωσης  

 
Σιδηροδροµικό σταθµό 

Πεζοί 

VISSIM  ως εργαλείο µικροπροσοµοίωσης επιτρέπει να προσοµοιονωνται  
όλα τα οχήµατα και   πεζοι  ξεχωριστά. Για παράδειγµα, κάθε πεζός  έχει την 
επιθυµητή ταχύτητά του (ταχύτητα βαδίσµατος), που του αποδίδεται από τον πίνακα 
διανοµής ταχύτητων του VISSIM . 

Πεζοί και οχήµατα: µια διαδραστική σχέση 

Το λογισµικό µικροπροσοµοίωσης VISSIM  δηµιουργεί την   πραγµατική 
αλληλεπίδραση µεταξύ πεζών και οχηµάτων. Σηµατοδότες, διαβάσεις πεζών, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του δρόµου όλα µπορούν να διαµορφωθούν και να 
προσοµοίωθουν  στο VISSIM.  

Για πρώτη φορά, µπορείτε επίσης να ορίσετε τους χρήστες πεζούς που 
παραβιάζουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας οικειοθελώς,  που δεν σέβονται το 
κόκκινο στους σηµατοδότες ή σε άλλες διαβάσεις . 



 
Επείγουσα εκκένωση 

 
Συνωστισµός των εσωτερικών κτιρίων 

 
Κυκλοφορία πεζών 

Άλλα πεδία εφαρµογών 

Το µοντέλο προσοµοίωσης των πεζών VISSIM µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
βρεθούν λύσεις σε πολλά προβλήµατα σε άλλους τοµείς εφαρµογής: 

• Πολεοδοµικού σχεδιασµού : στο σύγχρονο αστικό σχεδιασµό, τόσο οι 
πολίτες όσο και οι σχεδιαστές έχουν όλο και περισσότερο επίγνωση της 
σηµασίας των πεζών. VISSIM ικανοποιεί τις ανάγκες ενός εργαλείου 
σχεδιασµού για τη δηµιουργία φιλικής προς τους πεζούς πόλης. 

• Σχέδια Εκκένωσης : µηχανικοί πυρασφάλειας έχουν διαφορετικές ανάγκες 
από τους µηχανικούς της κυκλοφορίας. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα να 
πολυεπίπεδου  µοντέλου  που περιλαµβάνεται στο VISSIM  (π.χ. για τα 
πολυώροφα κτίρια  ). 

• Κινητικότητα σε µεγάλες υποδοµές :   βελτιστοποιήση της κινητικότητας σε   
σε µεγάλες υποδοµές (αεροδρόµια, σιδηροδροµικους  και σταθµους του 
Μετρό, εµπορικά κέντρα). Με την προσοµοίωση των µετακινήσεων πεζών 
αποφεύγεται  δοκιµές σε πραγµατικές συνθήκες που είναι συχνά δύσκολο να 
οργανωθούν και αξιολογηθούν. 

• Sport και Εκδηλώσεις : Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η διοργάνωση 
σηµαντικών εκδηλώσεων (αθλητικές, εκθέσεις, µουσική, κ.λπ.), η χρήση 
µικροπροσοµοίωσης  είναι µια πολύτιµη βοήθεια για τον προσδιορισµό της 
βελτίωσης  της ροής πεζών, καθώς και την αξιολόγηση των µέτρων 
ασφαλείας . 

• Animation :  Αναπαράσταση των σχέδιων  κατασκευής κτιρίων -
συγκροτηµατων  η  της  πόλης σε ένα ακροατήριο µη επαγγελµατιών όταν 
πρόκειται να λάβουν ενεργό µέρος στις αποφάσεις.   

 


