
JBoids: Simulatie van een Slachtpartij 
 

Doel van het project is een werkende applicatie te maken die de simulatie van boids voorstelt. Meer informatie 

hieromtrent vindt u hier: http://www.red3d.com/cwr/boids/. 

Vissen zwemmen in scholen die samenblijven. 

Een boid is een gesimuleerde vis die zich voortbeweegt aan een constante snelheid. 

Hij stuurt zijn richting bij door te letten op andere boids in zijn omgeving, een omgeving die bepaald wordt 

door een straal H (horizon) met daarin drie gebieden gegeven door de stralen 0 < r < R < H. 

Alle bewegingen gebeuren gradueel : als een boid een andere boid wil ontwijken gaat hij niet abrupt van 

richting veranderen, maar de richting met kleine stapjes aanpassen. 

 

De regels zijn: 

(1) Als er een obstakel of orka is binnen het gebied < R, ontwijk het dichtstbijzijnde object. 

(2) Anders, als er een andere boid is met afstand < r, ontwijk dan de dichtstbijzijnde boid. 

(3) Anders, als er geen andere boid is binnen het gebied < R, maar wel binnen de horizon, zoek hem op. 

(4) Anders is er één of zijn er meerdere boids in het gebied ≥ r en < R. Aligneer dan, d.w.z. pas de eigen 

richting aan zodat ze beter overeenkomt met de gemiddelde richting van de andere boids.  

 

Orka’s daarentegen zijn eenzaten, maar hebben wel honger.  

Ook zij bewegen aan constante snelheid, maar hun richtingaanpassingen zijn eenvoudiger. Hun waar-

nemingsgebied is groter dan dit van vissen en heeft een horizon H > H. 

(1) Als er een obstakel, een andere orka of een vis is binnen horizon H, kijk naar het dichtstbijzijnde 

object een zoek het op als het een vis is, en vermijdt het als het iets anders is. 

(2) Pas anders de richting random aan. 

Bovendien, als een orka binnen een afstand ε van een vis komt, eet hij hem op, zonder van richting te 

veranderen. 

 

 

Simulatie 

We veronderstellen dat alles zicht afspeelt in zeer ondiep water, zodat we een tweedimensionaal model krijgen dat 

we kunnen tonen in een venster. De randen van het venster zijn obstakels, maar ook binnen het venster kunnen er 

obstakels zijn van verschillende vormen. 

Bovendien kunnen er stromingen zijn. Net zoals een obstakel kan een stroming een gebied zijn met willekeurige 

vorm. Binnen dit gebied is er een stroming, bepaald door zijn richting en grootte. Vissen en orka’s kunnen zo’n 

gebied binnenzwemmen, maar zolang ze in het gebied zijn wordt de stromingsvector opgeteld bij hun eigen 

beweging om de verplaatsing te kennen. 

 

De simulatie is afgelopen als de laatste vis is opgegeten; dit gebeurt na een eindige tijd als de snelheid van de orka’s 

groter is dan die van de vissen. 

http://www.red3d.com/cwr/boids/

