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Abstract

This paper describes the creation of a microscopic/multi-
agent (MAS) urban traffic simulator that joins variables
involved in a set of urban roads and shows the simulation
in 3D. In the development of the project, algorithms of the
graphs theory has been used for computing the best paths
and threads/synchronization mechanisms for objects control
in the MAS simulator. A flexible clock was developed for
control the simulation. The result is a tool with represent
dynamically many possibles city maps and make a simula-
tion of traffic in this maps. In our tests in a region of Rio
Verde - GO, the variation between the real comportment of
the traffic and the simulated model was on average of 1.75
vehicles for exit lane.1

1. Introdução

Com o grande aglomerado de pessoas nas cidades e
a evolução e popularização dos meios de locomoção e
transporte, grandes quantidades de veículos trafegam
diariamente ocasionando danos aos participantes
deste sistema que vão desde a perda de tempo em
engarrafamentos até a morte devido à ocorrencia de
acidentes.

A fim de contornar estes problemas, a simulação
de tráfego vem sendo pesquisada desde 1955. Porém,
nesta época, não se tinha a disposição poder com-
putacional suficiente para simular ummodelo realista,
principalmente se englobarmos a visualização em ter-
ceira dimensão do modelo.

No desenvolvimento do simulador foramutilizados
algoritmos de grafos para cálculo de melhor rota,
threads e mecanismos de sincronização como
semaphores, mutexes e conditions para controle dos

1 SIBGRAPI 2007. Undergraduated Works Program.
http://inf.pucminas.br/sibgrapi2007.

agentes da simulação, a linguagem C++, juntamente
com as bibliotecas G3D-cpp, SDL, PThreads, GTK+,
Gtkmm e Expat.

2. Simulação e Modelagem de Tráfego

Um modelo de simulação é um conjunto de su-
posições sobre algum sistema. Estas suposições po-
dem ser sugeridas por uma teoria geral ou por de-
scrições idealizadas de um objeto ou sistema. Podem
ser classificados em estáticos ou dinâmicos: estáticos
quando fazem suposições de um sistema em repouso,
e dinâmicos quando incluem suposições a respeito
da evolução no tempo do sistema. Suas suposições
explicam ou prevêem as propriedades de um sistema
[6, 7, 3].

Simulação é a imitação de um processo por outro
processo. Consiste em empregar técnicas matemáti-
cas em computadores com o propósito de imitar um
processo ou operação que acontece no mundo real. É
necessário construir um modelo que reaja às entradas
e eventos de forma que a simulação corresponda aos
acontecimentos reais [7, 6].

A simulação e modelagem de tráfego vem sendo
desenvolvida e usada para aprimorar o trânsito desde
1955, época da publicação do primeiro trabalho a re-
speito do assunto [11], com posteriores aprimoramen-
tos por [1]. Um dos métodos empregados para re-
alizar esta simulação é chamado de micro-simulação
onde cada veículo e seu comportamento é simulado.
A velocidade, a aceleração, as regras do trânsito para
mudança de pista, os semáforos, etc., são todos con-
siderados e simulados [12]. Outro método é a macro-
simulação, que simula o trânsito como um todo, não
descrevendo cada veículo presente no tráfego [5].

É comum empregar nestes modelos de simulação a
sincronização de semáforos. Sincronizar semáforos é
uma forma de aumentar a capacidade das vias, mini-
mizar o tempo gasto para atravessar um conjunto de



interceções e prevenir cogestionamentos [15]. Porém
a configuração simples e fixa de semáforos possui
limitações em grandes centros devido a variações no
tráfego em determinados horários e finais de semanas
[13]. Em [16] é definida uma melhor técnica de sin-
cronização, que exige maior investimento em equipa-
mentos físicos, porém através de Reinforcement Learn-
ing consegue-se uma melhor vazão no tráfego.

Para a simulação deve-se considerar o uso de
geradores de números aleatórios. Estes trabalham
gerando um número inicial que é denominado
semente para dar sequência aos números fixos que
serão gerados. Estes números gerados são chamados
de números pseudo-aleatórios [14].

Computação Gráfica é a arte e a ciência da transmis-
são/divulgação de informações através de imagens
criadas e exibidas por computador [9]. O termo Com-
putação Gráfica foi usado pela primeira vez em 1960
por Willian Fetter em seu projeto na Boeing Aircraft
Co., que tinha como objetivo produzir um cockpit que
aproveitasse melhor o espaço da cabine da aeronave
[4].

OpenGL é uma interface de programação para apli-
cações gráficas em 2D e 3D, desenvolvida pela Sili-
con Graphics Inc. (SGI), inicialmente para linguagem
C/C++. Surgiu em 1992 e é um dos padrões mais
aceitos na indústria de softwares e hardwares gráficos
e está em constante evolução [4, 8].

Três trabalhos com grande destaque em
simulação de tráfego são: MITSIM, desenvolvido
no Massachusetts Institute of Technology - MIT, com
destaque para simulação de semáforos inteligentes e
pistas especiais [2]; TRANSIMS, desenvolvido pela
IBM em conjunto com a Universidade da Califórnia
que é detalhista ao ponto de modelar as atividades
dos indivíduos para simular o tráfego [10] e ITSUMO,
projeto desenvolvido na Universidade do Rio Grande
do Sul usando o modelo proposto por [11], baseado
em autômatos celulares.

3. Objetos e Técnicas Utilizados na Simu-
lação

Vários objetos virtuais foram utilizados para repre-
sentar os objetos do mundo real na simulação. Podem
ser classificados em objetos visíveis (que aparecem na
visualização) ou invisíveis (que controlam ou estabele-
cem regras para a simulação). São eles:

• Cruzamento: Interface de ligação entre várias pis-
tas.

• Pista: é uma conexão de um cruzamento a outro
que possui um sentido único, através da qual o
veículo se desloca.

• Semáforo: Instrumento regulador de tráfego que
fica nos cruzamentos. Assim como os semáforos
do trânsito real, libera e bloqueia o tráfego de
veículos em um ou mais sentidos.

• Criador de veículos: é um cruzamento que possui
apenas uma pista de saída, conectada a um cruza-
mento domapade vias a ser simulado. Sua função
é criar os veículos, de acordo com tempos e prob-
abilidades configurados, e inserí-los na simulação
a partir de sua aresta de saída.

• Matriz de caminhos: uma matriz que armazena e
disponibiliza caminhos para os veículos se deslo-
carem;

• Convergência: Objeto que configura um
cruzamento, definindo as convergências possíveis
a partir de uma pista;

• Relógio da simulação: Controla a passagem do
tempo na simulação e garante que todos os obje-
tos que mudam de estado tenham chance de se
processar a cada intervalo decorrido.

3.1. Calculando Caminhos com o Algoritmo
Floyd–Warshall

O algoritmo de Floyd–Warshall foi empregado para
se calcular os caminhos a serem seguidos pelos veícu-
los. Ele calcula todos os melhores caminhos de uma
matriz de adjacências com complexidade Θ(n3).

A estratégia adotada para que amatriz de caminhos
gerada pelo algorítmo respeite as regras de trânsito
foi a criação de vértices virtuais. Para cada aresta de
entrada de um cruzamento cria-se um cruzamento
virtual. Este cruzamento virtual relaciona a aresta de
entrada com as suas possíveis arestas de saída. Monta-
se a matriz de adjacências com estes cruzamentos vir-
tuais e esta matriz é então utilizada pelo algoritmo
para encontrar os caminhos.

Com esta abordagem a complexidade do algoritmo
deixa de ser computada a partir dos vértices reais e
passa a ser computada em função dos vértices virtuais.
Continua Θ(n3), porém o n da fórmula refere-se à
quantidade total de vértices virtuais.

3.2. O Relógio da Simulação

Um relógio de simulação deve garantir que todos
os objetos presentes na simulação mudem seu estado
a cada passagemde tempo, a fimdemanter o resultado
da simulação fiel à realidade.



A passagem do tempo no relógio é controlada por
uma thread. Esta thread tem amaior prioridade em toda
a simulação a fim demanter a precisão do relógio. Sua
responsabilidade é alterar o valor de uma variável V a
cada αmilésimos decorridos. Diz-se que um segundo
β se passou na simulação quando α milésimos se
decorrerem. A variável V armazena quantos segundos
β se passaram.

Ao receber a solicitação o relógio compara o ticket
atual com o último ticket entregue ao solicitante. Se
forem iguais, a thread do objeto é bloqueada por uma
condition C até que seja mudado o tempo atual; Se a
diferença entre o ticket anterior e o atual for maior ou
igual a duas vezes β, então é necessário aumentar o
valor de α, pois não está havendo tempo suficiente
para que todos os objetos se processem.

3.3. O Simulador

O simulador desenvolvido apresenta a simulação
em uma janela 3D, e o desenho do mapa pode ser feito
dinamicamente pela interface desenvolvida em Gtk,
como pode ser observado na figura 1.

Figure 1. Simulador: Tela 3D e interface de desenho

do mapa

4. Resultados

O simulador foi configurado para representar um
horário de pico e um típico dia de domingo na região
do centro da cidade de Rio Verde - GO. Na tabela
1 está listada a quantidade de veículos por segundo
inseridos no sistema nos dois testes efetuados. As
mediçoes foram realizadas em um intervalo de trinta
minutos.

Inserindo estes números nos criadores de veículos
e configurando os sentidos permitidos e os tempos
de semáforos existentes, obteve-se os resultados de

Número do Segunda Domingo
criador Almoço Tarde
1 - Hospital 308 105
2 - Bradesco 208 89
3 - 5 de Agosto 286 83
4 - Papelaria 315 152
5 - BB 347 189
6 - Cinema 183 114

Table 1. Entrada de veículos no mapa a ser simulado

filas por cruzamento exibidos na tabela 2. Há uma
dispersão entre os valores reais apresentados e as afer-
ições no simulador. Em parte, esta diferença deve-se
a não consideração da desaceleração dos veículos nas
paradas dos cruzamentos e do tráfego lento nos finais
de semanas devido a grande concentração de bares na
região.

Pista de formação Média real Média simulada
da fila Seg Dom Seg Dom
Bradesco 11 8 10 7
BB 18 13 16 11
Praça Coqueiros 8 16 6 13
5 de Agosto 12 9 10 8
Média 1.75 1.75
Desvio padrão 0.50 0.96

Table 2. Fila média formada nos cruzamentos

Foram também efetuados testes entre o sistema
operacional Linux e Windows. Notou-se um melhor
escalonamento das threads no Linux. No sistema
operacional Windows muitas delas se preemptam por
mais de uma liberação de ticket do relógio, obrigando
um aumento no intervalo de mudança de tickets para
que o resultado permaneça fiel, o que causa um atraso
na simulação. Esta preempção também pode ser
constatada devido a quantidade aleatória de “saltos”
dos veículos, mesmo quando a freqüência do relógio
era aumentada. No sistema Linux não ocorreram
saltos para os mesmos valores de freqüência.

Os limites exibidos na figura 2 foram encontrados
com freqüência do relógio igual a 0.01 e como segundo
do relógio valendo exatamente um segundo real, ou
seja, o relógio pulsa 100 vezes por segundo. A exibição
na tela foi desconsiderada, ou seja, não foi considerada
a quantidade de frames por segundo (FPS).



Figure 2. Comparação de limites de veículos

simultâneos entre Linux e Windows

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Como resultado do projeto obteve-se uma ferra-
menta capaz de representar mapas de cidades dinami-
camente e usá-los para simulação. Os cruzamentos,
pistas, semáforos, o sentido das pistas e convergên-
cias (sinalização horizontal) são posicionados correta-
mente no ambiente 3D. A movimentação simultânea
dos veículos, de acordo com as melhores rotas, sen-
tidos e convergências permitidos é simulada e ex-
ibida em 3D. Os veículos são capazes de fazer paradas
obrigatórias em cruzamentos sem preferência e em
semáforos fechados.

A validação de um caso simplificado para a sin-
cronização de semáforos e a proximidade nos resulta-
dos obtidos nos testes garantem que a movimentação
dos veículos está correta e por isso o relógio da sim-
ulação desempenha bem seu papel, já que todos os
objetos mudam seu estado no tempo de acordo com
o seu avanço.

O uso de Threads e mecanismos de sincronização
destas mostrou-se ser uma forma fácil de controlar
todos os agentes da simulação e exibir um resultado
em 3D satisfatório. Em modelos microscópicos celu-
lares que não fazem uso de threads a visualização da
simulação fica prejudicada devido a necessidade do
avanço dos veículos em células.

O sistema operacional Linux se sobresaiu ao Win-
dows mostrando ummelhor escalonamento de threads
o que implicou em uma melhor qualidade na visu-
alização da simulação. Constatou-se também desvan-
tagem para oWindows quanto a quantidade de veícu-
los ativos simultaneamente. Essas constatações impli-
cam que a configuração de plataforma Linux utilizada
garantiu ser uma excelente escolha para aplicações
gráficas de missão crítica.

Como trabalhos futuros deve-se considerar uma
melhor validação do modelo, a fim de garantir a ve-
racidade das informações apresentadas visualmente.

Pode-se desenvolver um mecanismo para sugestão
de configuração de sincronização de semáforos, uti-

lizando Inteligência Artificial e Algorítmos Genéticos
para criar estruturas otimamente sincronizadas.

Novas regras devem ser adicionadas a respeito
da escolha da melhor rota a ser seguida, inclusive
considerando que os veículos mudam seu trajeto de
acordo com impossibilidades de seguir determinado
percurso. Deve-se ainda considerar determinada
aleatoriedade no caminho.

Devem ser adicionados recursos ao simulador para
prever operações básicas como ultrapassagem entre
os veículos, uso de freio próximo a obstáculos (faixas
de pedestres, quebra-molas, defeitos na pista, etc).
Deve-se também atentar para o desenvolvimento de
relatórios das condições do tráfego em tempo real (vias
mais ocupadas, semáforos com maiores filas).

Quanto a performance de execução, é possível
realizar testes em clusters OpenMosix, adicionar
integração com PVM (Parallel Virtual Machine) ou
MPI (Message Passing Interface) a fim de permitir
que o simulador possa simular mapas complexos
e congestionados, ou ainda, distribuir a simulação
através de CORBA (Common Object Request Broker
Arquiteture) possibilitando, por exemplo, que o
modelo seja renderizado em múltiplos clientes
simultaneamente.
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