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Förord 
I detta notat redovisas det examensarbete som vi, Johan Janson Olstam och Jenny 
Simonsson, gemensamt utfört inom ramen för vår civilingenjörsutbildning på 
programmet för Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings Tekniska 
Högskola, Campus Norrköping. Arbetet har utförts på Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, VTI, i Linköping mellan april och oktober 2002.  

Examensarbetet är finansierat av VINNOVA som en del av projektet Kö- och 
trafiksimulering på parallelldatorer. Till sitt innehåll är det en förstudie till ett 
projekt som nu är finansierat av Vägverket, Simulerad trafik till VTI:s kör-
simulator. 

Examensarbetet har även publicerats vid Linköpings Universitet med 
publikationsnummer LiTH-ITN-KTS-EX--02/25--SE. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare på VTI, Pontus Matstoms, för 
all hjälp vi fått. Trots att han ofta har mycket att göra har han lyssnat och hjälpt 
oss mycket. Övriga medarbetare på VTI har också ställt upp och hjälpt oss. Vi vill 
speciellt tacka Arne Carlsson och Rein Schandersson för att de bidragit med 
värdefulla kunskaper inom trafik- och programmeringsområdet. Vi vill även tacka 
vår examinator, Jan Lundgren, på Institutionen för teknik och naturvetenskap, 
ITN, Campus Norrköping, för hans mycket värdefulla synpunkter. Slutligen vill vi 
även tacka Carl-Henrik Häll och David Törnqvist för att de har testkört 
applikationen samt korrekturläst delar av rapporten. 
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Sammanfattning 
En körsimulator är en modellkonstruktion som ska efterlikna ett verkligt fordon. 
Den körsimulator som finns vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 
bygger på en riktig fordonskaross och ett avancerat rörelsesystem. Omgivningen 
simuleras och visas för föraren på tre skärmar. I dagsläget finns ingen modell för 
generering och simulering av trafik till VTI:s körsimulator. Syftet med detta 
examensarbete var att ta fram en sådan modell. 

En del av examensarbetet var att undersöka förekomsten av modeller för 
generering och simulering av trafik till körsimulatorer i världen. Resultatet av 
undersökningen är att det åtminstone finns tio sådana modeller. 

Den modell som konstruerats för att generera och simulera trafik är giltig för 
en rak, torr och plan fyrfältig motorväg utan på- och avfarter. Den konstruerade 
modellen har döpts till Intelligent Traffic Generator, INTRAG. Modellen för att 
generera trafiken bygger på tre olika typer av områden. De tre typerna är: 
simulerat område, kandidatområde samt genereringsområde. I det simulerade om-
rådet, området närmast simulatorn, simuleras fordonen enligt detaljerade modeller 
för förar- och fordonsbeteenden. De förar- och fordonsmodeller som används i 
modellen för car-following, körfältsbyten samt acceleration bygger till stor del på 
modellen Traffic Performance on Major Arterials, TPMA och VTI:s trafiksimule-
ringsmodell. Det finns även modeller för retardation, transformation av ideal 
hastighet samt hur förare kommunicerar med körriktningsvisare och bromsljus. 
Kandidatområdena är de områden som omger det simulerade området. De 
fungerar som en buffert av fordon. I dessa områden uppdateras fordonen sällan 
och inte enligt några modeller för förar- och fordonsbeteenden. Det finns två 
genereringsområden, ett i slutet av respektive kandidatområde. I dessa områden 
genereras nya fordon. 

Förutom att konstruera en modell för att generera och simulera trafik till en 
körsimulator bestod uppgiften i att ta fram ett upplägg för hur kommunikationen 
mellan modellen och körsimulatorn ska se ut. Kommunikationen i det framtagna 
upplägget sker över intranät med internetprotokollet IP och transportprotokollet 
UDP. De paket som skickas mellan modellen och körsimulatorn paketeras efter en 
framtagen struktur. 

Modellen har implementerats i programmeringsmiljön Borland Delphi 5. För 
att kunna testköra modellen skapades en applikation som fungerar som ett 
substitut för en körsimulator. Substitutet har även använts vid verifiering och 
validering av modellen. Vid verifieringen framkom att det uppmätta flödet i 
modellen i medel ligger mellan 3,6 och 9,9 % för lågt. Detta beror troligen på 
dåliga mätmetoder. För övrigt verkar modellen vara korrekt implementerad. 
Modellen har inte kunnat testköras mot VTI:s körsimulator. De testkörningar som 
genomförts med körsimulatorsubstitutet har dock givit en indikation på att 
modellen är en bra avbildning av verkligheten.  
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Summary 
A driving simulator is an advanced piece of equipment used to create realistic 
driver sensations in a laboratory environment. The VTI driving simulator has an 
advanced motion system. Today the VTI driving simulator does not include any 
model that generates and simulates ambient traffic.  

The aim of this master thesis was to construct a model that generates and 
simulates vehicles for the VTI driving simulator. In order to achieve this, a survey 
of other similar models around the world was performed. We found that there are 
at least ten similar models. 

Our model is valid for a straight, dry and plane motorway without any entering 
and exiting lanes. The model is named Intelligent Traffic Generator, INTRAG. 
There are five different areas of three types in INTRAG. The three types are: 
simulated area, candidate area and generation area. The area closest to the driving 
simulator is the simulated area. In this area the vehicles are simulated according to 
models for driving behavior. The models that we have used for car-following, lane 
changing and acceleration are based on the model Traffic Performance on Major 
Arterials, TPMA, and the VTI Traffic Simulation Model. INTRAG also includes 
models for deceleration, transformation of basic desired speed and communication 
between vehicles with turn and brake signals. The areas on both sides of the 
simulated area are the candidate areas. These areas are buffer zones of vehicles. 
The vehicles in these areas are seldom updated. When updated, this is not done 
according to any models for driving behavior. There are two generation areas in 
INTRAG, one at the end of each candidate area. In these areas, new vehicles are 
generated. Vehicles that have traveled out of the model are removed in this area. 

The thesis also includes the task to construct a communication link between 
INTRAG and the driving simulator. We have chosen to use the Internet protocol 
IP and the transport protocol UDP. The packages that are sent between INTRAG 
and the driving simulator are built according to a structure that we have 
developed. 

INTRAG has been implemented in the programming environment Borland 
Delphi 5. An application that can be used as a substitute for a real driving 
simulator was created to test INTRAG. The substitute has also been used during 
the model verification and validation. We found, during the model verification, 
that the flow in average is 3.6 to 9.9 % too low. The reason is probably non-valid 
measurement methods. Besides this, the model seems to be implemented 
correctly. INTRAG has not yet been tested within the VTI driving simulator. The 
tests that have been done with the substitute provide an indication that the model 
may be a good representation of the reality. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Inom trafikområdet finns ofta behov av att undersöka och analysera hur samspelet 
mellan förare, fordon och trafikmiljö fungerar i olika situationer. Exempel på 
sådana situationer är: kökörning, användande av mobiltelefon vid bilkörning eller 
test av nya utformningskoncept för korsningar och vägar. Vid försök inom dessa 
områden krävs ofta, av metodmässiga eller statistiska skäl, att alla försökspersoner 
kan ges samma yttre förutsättningar. Trafiksituationen kan variera kraftigt över 
dygnet och mellan veckodagar. Det kan således vara svårt att ge alla försöks-
personer samma yttre förutsättningar vid färd i ett verkligt trafiksystem. För att 
undvika varierande förutsättningar och för att göra försöken mer kontrollerade och 
mindre trafikfarliga används ofta körsimulatorer. En körsimulator är en modell-
konstruktion som ska efterlikna ett riktigt fordon. Föraren kör fordonet på samma 
sätt som ett riktigt fordon, medan den omgivande trafikmiljön simuleras. En kör-
simulator kan liknas vid ett avancerat bilspel. Den stora skillnaden är att istället 
för en joystick används en riktig fordonskaross. 

En viktig del i den omgivande trafikmiljön är de fordon som omger en förare. 
Ofta påverkas resultatet av en studie i en körsimulator av omgivande trafik. Den 
omgivande trafiken påverkar förarens mentala belastning och körningens svårig-
het. Den körsimulator som finns vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI, inkluderar inte någon modell för omgivande trafik som påverkar och på-
verkas av simulatorn. Ett exempel på hur omgivande trafik påverkar och påverkas 
av simulatorn är att om simulatorföraren kör sakta, långsammare än medelhastig-
heten, kommer många fordon att komma ifatt och köra om simulatorn. På samma 
sätt kommer simulatorfordonet att komma ifatt många fordon om detta färdas 
snabbare än genomsnittet. Den trafik som idag omger simulatorn vid VTI tar 
ingen hänsyn till vad föraren av simulatorn gör. Kör till exempel simulatorn över i 
det mötande körfältet så kommer inte mötande trafik att vidta några åtgärder för 
att undvika en kollision. För att kunna utvidga forskningsmöjligheterna är det så-
ledes önskvärt att ta fram en modell för generering och simulering av trafik som 
påverkar och påverkas av simulatorn. 

För att simulera trafik krävs att människors beteende i trafiken kan beskrivas på 
ett matematiskt sätt. En modell för att simulera trafik brukar kort och gott kallas 
för en trafiksimuleringsmodell. Det finns en mängd olika sätt som en sådan 
modell kan vara konstruerad på. Ofta finns modeller för att beskriva hur förare 
beter sig när det inte finns några omkringliggande fordon respektive när sådana 
finns. Andra vanligt förekommande modeller är modeller för hur körfältsbyten 
och omkörningar genomförs. VTI har utvecklat en modell för simulering av trafik 
på landsväg. De har även varit med och utvecklat en simuleringsmodell för motor-
vägstrafik. Tanken är att dessa två modeller ska ligga till grund för trafiksimule-
ringsmodellen som ska simulera trafik till VTI:s körsimulator. 

 
1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att utveckla och implementera en 
modell för generering och simulering av trafik till VTI:s körsimulator. Modellen 
ska i realtid kunna generera och simulera trafik på en fyrfältig motorväg utan på- 
och avfarter och med mittbarriär. Examensarbetet är en förstudie och ska ge upp-
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slag för vidare forskning inom området. Inom ramen för examensarbetet ska även 
en internationell översikt av körsimulatorer genomföras. Översikten ska under-
söka förekomsten av modeller för generering och simulering av trafik till kör-
simulatorer i världen. 

 
1.3 Avgränsningar 
Modellen har endast testkörts i begränsad omfattning. Detta på grund av att 
arbetet är begränsat till framtagande och implementering. Av samma anledning 
har modellen inte kalibrerats eller validerats mot några uppmätta mätvärden. Den 
validering som genomförts har skett genom granskning av animeringen och 
utdata. Modellens delmodeller har inte utvärderats i någon större omfattning. Vi 
har ansett det viktigare att ha en helhet som fungerar än att alla delmodeller är 
perfekta. 

 
1.4 Arbetsgång 
Den internationella översikten av körsimulatorer runt om i världen genomfördes i 
form av insamling av information och kontaktmöjligheter via Internet samt genom 
e-postkontakt med de olika organisationerna. 

En modell för generering och simulering av trafik till en körsimulator inne-
håller många olika delmodeller. De delmodeller som behandlar själva trafik-
genereringen diskuterades fram tillsammans med handledaren. För de delmodeller 
som avser trafiksimuleringen användes i den mån det var möjligt befintliga 
modeller. I de fall en lämplig modell saknats har en egen modell utarbetats. 
Modellen implementerades i ett programmeringsspråk och testkördes sedan. 

 
1.5 Rapportens struktur 
Avsnitt 2 behandlar trafiksimulering och körsimulatorer. I avsnittet presenteras 
begrepp, definitioner och användningsområden. Avsnittet inkluderar även en be-
skrivning av VTI:s körsimulator samt en internationell översikt över förekomsten 
av modeller för generering och simulering av trafik till körsimulatorer i världen. 

I avsnitt 3 beskrivs framtagandet av vår modell för generering och simulering 
av trafik till VTI:s körsimulator. Avsnittet inleds med en problemformulering och 
därefter redogörs för den modell som tagits fram för trafikgenereringen. 

Trafiksimuleringen behandlas i avsnitt 4. De förar- och fordonsmodeller som 
har inkluderats i trafiksimuleringsmodellen beskrivs ingående.  

Implementeringen beskrivs i avsnitt 5. I avsnittet presenteras bland annat hur 
kommunikationen mellan modellen och körsimulatorn har utformats samt hur 
initieringen av simuleringen går till. Avsnittet avslutas med en beskrivning av den 
verifiering och validering som gjorts av modellen. 

Avsnitt 6 innehåller en beskrivning av den applikation som konstruerats. Här 
finns en beskrivning av det grafiska användargränssnittet, vilka användarspeci-
ficerade inparametrar som kan matas in, hur statistikinsamlingen går till samt hur 
en körning genomförs. 

Rapporten avslutas med en diskussion i avsnitt 7. Bland annat diskuteras 
modellens uppbyggnad och den verifiering och validering som utförts. Några upp-
slag för vidare forskning presenteras också. 
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1.6 Läsanvisningar 
Strukturen av rapporten möjliggör att vissa avsnitt kan läsas fristående. I slutet av 
avsnitten 3 till 6 finns en kort avsnittssummering för de läsare som inte vill läsa 
hela avsnitten. 

Vi har i rapporten valt att använda ordet hastighet för att beteckna begreppet 
fart. En hastighet har både en riktning och en styrka. Begreppet fart avser en 
hastighets styrka. Det vore därför korrekt att till exempel tala om fartmätare och 
fartgräns istället för hastighetsmätare och hastighetsbegränsning. Vi har dock 
insett att det ord som används av människor i allmänhet är hastighet och har 
därför valt att använda det. 

Ordet simulator ska i rapporten läsas som körsimulator. För att öka läsbarheten 
har vi ibland valt att skriva simulator istället för körsimulator. 
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2 Simulering och körsimulatorer 
Simulering och körsimulatorer är verktyg som utvecklats och använts under de 
senaste decennierna. Även om trafiksimulering inte är något helt nytt begrepp är 
det först under de senaste åren som användandet tagit ordentlig fart. Detta beror 
bland annat på de ständigt ökande trafikproblemen och att efterfrågan på till-
förlitliga beslutsunderlag för infrastrukturella förändringar ökat. En annan viktig 
orsak är den snabba utvecklingen av persondatorer. Simulering kräver hög dator-
kapacitet och det är först under senare år som persondatorer med tillräckligt hög 
prestanda funnits att tillgå. Även körsimulatorerna har haft nytta av den snabba 
tekniska utvecklingen. En del av dagens simulatorer utrustas med både 
avancerade rörelsesystem och grafiksystem. 

 
2.1 Trafiksimulering 
Inom ett stort antal ämnesområden finns det ofta behov av att analysera och ut-
värdera olika komplexa problem. Det kan till exempel röra sig om placering av 
maskiner och lagerhyllor etcetera i industrilokaler, produktionsplanering inom till-
verkningsindustri eller utformning av vägtrafiksystem. Problemen behandlar ofta 
system som består av ett antal olika processer1. Systemets komponenter och deras 
beteende kan i allmänhet beskrivas logiskt eller matematiskt. Ofta kan även inter-
aktioner mellan ett begränsat antal komponenter beskrivas logiskt, medan de 
komplexa och samtidiga interaktionerna mellan åtskilliga komponenter är 
betydligt svårare att beskriva. Ett verktyg för att analysera och utvärdera problem 
av den här typen är simulering. En simuleringsmodell är en logisk representation 
av ett system. Systemets dynamiska processer beskrivs statistiskt och kan ofta be-
skådas visuellt under simuleringen. 

Skapandet av en simuleringsmodell inleds med att systemet som ska analyseras 
bryts ner till lämplig nivå. Vad som är lämplig nivå beror på studiens syfte. 
Systemet beskrivs sedan logiskt eller schematisk, se figur 2.1. Modellen imple-
menteras då i ett lämpligt programmeringsspråk, antingen i något grundspråk som 
exempelvis Java, C++, Pascal, eller i något av de simuleringsspråk som tagits 
fram för att implementera simuleringsmodeller. 

                                                 
1 Exempel på processer i en tillverkningsindustri är montering, målning och paketering. 
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Figur 2.1  Illustration av skapandet av en simuleringsmodell. 
 
En simuleringsmodell kan vara stokastisk eller deterministisk. En stokastisk 
modell innehåller slumpelement, vilket medför att dess beteende inte går att förut-
se. En deterministisk modell innehåller däremot inga slumpelement. Modellens 
beteende är helt förutbestämt utifrån de startvärden som anges. En simulerings-
modell över en fabrik där bearbetningstiden anses vara konstant i alla processer 
för respektive produkttyp är deterministisk, till exempel om produkttyp 1 alltid tar 
2 minuter att bearbeta i maskin A. Om bearbetningstiden i en process däremot 
anses variera mellan enheter av samma produkttyp är modellen stokastisk, till 
exempel om en enhet av produkttyp 1 tar 2 minuter att bearbeta i maskin A medan 
en annan enhet av produkttyp 1 tar 3 minuter. 

Den grundläggande variabeln i en simuleringsmodell är tiden. Hur tiden 
modelleras varierar dock. Den varierande modelleringen av tiden utgör en lämplig 
utgångspunkt för klassificering av simuleringsmodeller. Om modellen beskriver 
hur systemets element uppdateras kontinuerligt som respons av kontinuerlig 
stimuli är modellen tidskontinuerlig. Motsatsen är att systemets element endast 
uppdateras vid vissa tidpunkter. En sådan modell är diskret. Diskreta modeller kan 
delas in i tidsstyrda och händelsestyrda modeller. En tidsstyrd modell delar in 
tiden i lika stora tidsintervall. Under varje intervall beräknas de aktiviteter som 
förändrar utvalda systemelements tillstånd. I händelsediskreta modeller upp-
dateras systemet när en händelse inträffar. En händelse är en känd förändring av 
ett elements tillstånd. Exempel på en händelse är att en enhet skapas eller anländer 
till en process. En illustration av förhållandet mellan kontinuerliga och diskreta 
respektive tidsstyrda och händelsestyrda modeller återfinns i figur 2.2. 

 Maskin A 
Lager

Process B 

Verkligt system 

Modell 

If produkttyp = 1 then 
   timeInMaskinA = N(4,1) 
else 
   timeInMaskinA = N(3,2) 

Datormodell 
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Figur 2.2  Illustration av förhållandet mellan kontinuerliga 
och diskreta respektive tidstyrda och händelsestyrda modeller. 
 
Inom kommunikationsområdet finns ideligen behov av att utvärdera och analysera 
olika kommunikationssystem2. För simulering av fordonstrafik har flera modeller 
och program konstruerats. Dessa modeller är vanligen tidsstyrda. En modell över 
ett trafiksystem innehåller alltför många och alltför tätt förekommande händelser 
för att vara händelsestyrd. 

Trafiksimuleringsmodeller brukar klassificeras efter detaljeringsgrad. Den 
vanligaste indelningen sker i kategorierna: mikro-, meso- och makroskopisk. 
Mikroskopiska modeller beskriver systemets komponenter och interaktionen 
mellan dessa på en hög detaljnivå. Till exempel beror ett fordons körfältsbyte på 
denna nivå på fordonets och de omgivande fordonens hastigheter, de hastigheter 
fordonen vill färdas med och avstånden mellan fordonen. Mesoskopiska modeller 
beskriver ofta systemets komponenter på en hög detaljnivå medan entiteternas 
beteende och interaktionen mellan dessa beskrivs mindre detaljerat. Ett kör-
fältsbyte på mesoskopisk nivå beror snarare på densiteten3 i de olika körfälten än 
på enskilda fordons hastigheter och avstånden mellan dessa. I makroskopiska 
modeller beskrivs systemets komponenter och deras aktioner på en låg detaljnivå. 
I makroskopiska modeller buntas oftast alla fordon som färdas på en länk ihop till 
ett flöde. Ett körfältsbyte modelleras troligen inte alls i en makroskopisk modell. 

En mikrosimuleringsmodell är uppbyggd av olika delmodeller. De delmodeller 
som behandlar förares och fordons beteenden i olika situationer brukar kallas 
beteendemodeller. Den mest grundläggande beteendemodellen är den som be-
skriver hur fordon beter sig när de är fria respektive hindrade. Ett fordon anses 
vara fritt då det kan färdas obehindrat av den omgivande trafiken. Ett fordon är 
således hindrat när det behöver anpassa sin hastighet efter omkringliggande 
fordon. Modeller som hanterar hur fordon färdas när de är hindrade respektive fria 
brukar kallas för car-followingmodeller. Andra modeller som ofta återfinns i en 
mikroskopisk modell är modeller för körfältsbyten och omkörningar. En simule-
ringsmodells huvudsakliga komponenter är givetvis fordonen. Fordonens bete-
ende påverkas av ett antal fordonsparametrar. I en mikrosimuleringsmodell 
används parametrar såsom längd, bredd, önskad hastighet, accelerations- respek-
tive retardationsförmåga, etcetera för att beskriva ett fordon. 
                                                 
2 Exempel på kommunikationssystem är: ett vägnät i en stad, ett telekommunikationsnätverk och 
ett distributionsnätverk. 
3 Densitet i trafiktekniska termer avser antal fordon per längdenhet. 

Tidsstyrd 

Kontinuerlig 

Modell 

Diskret 

Händelse-
styrd
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Trafikmodeller måste, som i princip alla övriga typer av modeller, kalibreras, 
verifieras och valideras innan de kan användas för experiment. Kalibrering 
innebär att modellens parametrar justeras så att modellen antar rätt utdata givet en 
viss indata. Vanligtvis samlas indata med motsvarande utdata in för det verkliga 
systemet. Sedan matas samma indata in i modellen och de utdata som fås från 
modellen jämförs slutligen med dem från det verkliga systemet. Om det finns 
skillnader justeras modellens parametrar tills skillnaderna blir obetydliga. Verifie-
ring genomförs för att kontrollera att modellen är korrekt implementerad, det vill 
säga att modellen fungerar på så sätt som det är tänkt. Vid validering kontrolleras 
slutligen om modellen är en tillräcklig korrekt avbildning av verkligheten. Vad 
som är tillräckligt korrekt varierar beroende på vad modellen ska användas till. 
Om modellen ska användas för att öka den övergripande kunskapen om systemet 
hos de anställda i ett företag behöver den inte vara en lika bra beskrivning av 
verkligheten som om den ska användas för att ta fram beslutsunderlag för kost-
samma omstruktureringar av en verkstadslokal. Kalibrering, verifiering och 
validering är en iterativ process. Om några förändringar i modellen görs under 
något av stegen måste en ny iteration genomföras.  

Fördjupad kunskap inom området simulering och speciellt trafiksimulering kan 
inhämtas från rapporten Traffic Simulation [16]. 
 
2.2 Körsimulatorer 
En körsimulator definieras i Nationalencyklopedin som en förarplats med utrust-
ning för att efterlikna verklig bilkörning. Om körsimulatorn är rörlig kan krafterna 
på föraren öka realismen och stödja synintrycken från omvärldsbilden [1]. I dags-
läget finns en mängd olika typer av körsimulatorer. Variationen mellan simula-
torerna är stor. Det finns körsimulatorer som i princip endast består av en ratt och 
en skärm men det finns även mer avancerade simulatorer som bygger på en riktig 
fordonskaross och avancerade rörelsesystem. 

 
2.2.1 VTIs körsimulator 
Vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, finns sedan mitten på 80-
talet en körsimulator. Simulatorn har ett omfattande rörelsesystem bestående av 
en stor linjärrörelse, en tipp- och krängrörelse samt ett skakbord under fordons-
karossen. Vägen och dess omgivning projiceras från tre projektorer över 120 
grader horisontellt och 30 grader vertikalt på en skärm framför fordonet, se figur 
2.3. Fördröjningen från fordonsrörelse till visualisering är 20 ms. Den maximala 
acceleration som går att uppnå i simulatorn är 0,4g. Simulatorn har använts för 
försök inom flera områden. Det har till exempel genomförts försök med personer 
som gått på drogavvänjning, ett försök före starten på avvänjningen och ett efter. 
Det har även genomförts försök för att studera beteenden vid kombination av 
bilkörning och alkohol eller användning av mobiltelefon. Även försök som har 
med vägutformning att göra, till exempel planering av nya tunnlar i Stockholms-
området, har genomförts. 

Även om simulatorn är av hög klass och används flitigt pågår sedan 1999 fram-
tagande av en ny simulator. Den nya simulatorn kommer att ha ett mer avancerat 
rörelsesystem. Rörelsesystemet kommer att kunna erbjuda accelerationsmöjlig-
heter upp till 0,8g. Det är ungefär var gränsen för en riktig personbil ligger. Ytter-
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ligare information om både den gamla och den nya simulatorn finns att tillgå på 
VTIs hemsida [27]. 

 

 
Figur 2.3  Bild på VTIs körsimulator (Källa: VTI [27]). 
 
2.2.2 Internationell översikt 
För att undersöka förekomsten av körsimulatorer med modeller för generering och 
simulering av omgivande trafik genomfördes en internationell översikt inom detta 
område. Det franska institutet Institut national de recherche sur les transports et 
leur securite, INRETS, tillhandahåller en lista över simulatorer med länkar till 
respektive simulators hemsida. Listan återfinns på INRETS hemsida [19]. Simula-
torernas hemsidor studerades och eventuell information om stokastisk trafik-
generering samt kontaktmöjligheter via e-post noterades. Via sökmotorer utfördes 
sökningar efter dokument och hemsidor som behandlar stokastisk trafikgenerering 
till körsimulatorer. Från Nils Petter Gregersen [30] erhölls en arbetsrapport från 
projektet TRAINER. Rapporten [14] bygger på en kartläggning av simulatorer 
runt om i världen och innehåller en förteckning över simulatorer med tillhörande 
hemsida och eventuella kontaktmöjligheter. 

Då studien i huvudsak genomfördes i form av granskning av hemsidor och via 
e-post gallrades de simulatorer där vi inte lyckades finna någon tillhörande hem-
sida eller någon kontaktmöjlighet bort. Till vissa simulatorer fanns ingen hemsida 
på de språk vi behärskar, det vill säga engelska, svenska eller tyska. Dessa simula-
torer gallrades därför också bort.  

Till de kvarvarande simulatorerna skickades en e-postförfrågan angående huru-
vida simulatorerna innehåller någon typ av stokastisk trafikgenerering. Den e-
postförfrågan som skickades återfinns i bilaga 1. 

Totalt skickades e-postförfrågningar till 38 olika institut, universitet och före-
tag. Då en del simulatorer gallrades bort kan med säkerhet konstateras att det finns 
fler än 38 simulatorer runt om i världen. Antalet inkomna svar då studien av-
slutades, den 30 april 2002, uppgick till 20 stycken, det vill säga en svarsfrekvens 
på 52,5 %. Efter detta inkom ytterligare ett svar, vilket ökade svarsfrekvensen till 
55,3 %. Enligt svaret, vilket kom från Hans-Peter Krueger, IZVW, [31], inklude-
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rar IZVWs körsimulator någon form av stokastiskt genererad trafik. Då svaret 
inkom efter studiens avslutande har det inte behandlats. I bilaga 2 redovisas för 
respektive simulator följande: eventuell kontaktperson, e-postadress, när förfrågan 
skickats samt när eventuellt svar mottagits. De simulatorer, nio stycken, som 
ansetts inkludera någon form av stokastiskt genererad trafik redovisas i tabell 2.1. 
Det bör poängteras att det kan finnas fler simulatorer som innefattar stokastisk 
trafikgenerering än de som redovisas i tabellen. 
 
Tabell 2.1  Organisationer som har simulatorer 
som ansetts inkludera någon typ av stokastiskt 
genererad trafik. 

Institut, universitet eller företag 
AutoSim 
Faros 
INRETS 
KQ Corporation 
NHTSA 
Northeastern University 
Renault 
University of Groningen 
University of Iowa 

 
Nedan följer en beskrivning av trafikgenereringen för respektive simulator. Om-
fånget skiftar beroende på varierande tillgång på information om de olika simula-
torerna. 

 
AutoSim 
AutoSims simulator inkluderar självstyrande fordon som kan accelerera, retardera, 
styra, genomföra omkörningar och köra i kö. Trafiken tar även hänsyn till trafik-
signaler, vägskyltar och vägmarkeringar. Maximalt kan 100 personbilar, cyklar 
och gångtrafikanter simuleras samtidigt. Då inget svar inkommit från AutoSim 
och inga dokument om simulatorn påträffats har all information om simulatorn 
hämtats från AutoSims hemsida [18]. 
 
Faros 
Enligt Frederic Le Coadou [29] har Faros simulator en generering av omgivande 
trafik som påverkar och påverkas av simulatorn. Dock är all dokumentation om 
detta en företagshemlighet. 
 
INRETS 
Det franska institutet INRETS har utvecklat ARCHISIM. ARCHISIM är en bete-
endemodell för simulatorer. Modellen bygger på tre subsystem: perception, be-
slutsprocess och aktion. Varje simulerad förare har en modell över sin omgivning 
och interagerar med omgivande fordon och infrastruktur. Varje fordon är själv-
styrande och har potential att reagera på alla situationer. De har även mål, egen-
skaper och ett specifikt körsätt. Informationen kring ARCHISIM är hämtat ifrån 
Behavioral Simulation: Towards High-Density Network Traffic Studies [7]. 
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KQ Corporation 
Enligt Brian Mannlein [33] inkluderar simulatorn från KQ Corporation själv-
styrande stokastiska fordon. Fordonen skapas i området kring simulatorfordonet, 
fast utanför simulatorns siktsträcka. Fordonen förstörs då de lämnar det grafiskt 
kodade nätverket eller när avståndet till simulatorfordonet blir för långt. Det ska 
aldrig ske några kollisioner mellan självstyrande fordon, dock kan självstyrande 
fordon och simulatorfordonet kollidera. De självstyrande fordonens beteenden, 
som till exempel hastighet och avstånd till framförvarande fordon, styrs av slump-
parametrar. När ett självstyrande fordon närmar sig en korsning slumpas fordonet 
färdväg genom korsningen. 
 
NHTSA 
National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, har utvecklat simula-
torn National Advanced Driving Simulator, NADS. Simulatorn finns, används och 
underhålls vid universitet i Iowa, USA. NADS innehåller en så kallad traffic 
manager som genererar självstyrande trafik i området kring simulatorn. Trafik 
genereras endast i närheten av simulatorn då beräkningsbördan är stor om ett stort 
antal fordon simuleras, i realtid, i hela den virtuella miljön. Simulatorn använder 
sig av både stokastiska och deterministiska fordon. De deterministiska fordonen 
används på vägavsnitt där fordonen inte interagerar med simulatorn, till exempel 
på korsande broar och i mötande riktning på motorvägar. De stokastiska fordonen 
simuleras enligt en beteendemodell som beskriver olika mänskliga körbeteende. 
All information om NADS härrör ifrån Scenario Definition and Control for the 
National Advanced Driving Simulator [5]. 
 
Northeastern University 
Vid Northeastern University, USA, pågår ett projekt som har till syfte att utveckla 
en modell för självstyrande fordon till simulatorn. Tanken är att fordonen ska 
färdas enligt olika beteendemodeller. Fokus ligger på olika typer av körsätt, till 
exempel normalt, aggressivt och onyktert körsätt samt karakteristiskt körsätt för 
äldre förare. Körsättet påverkar beteendemodellernas utseende. Dokumentation 
om hur trafikgenereringen fungerar saknas. All information om simulatorn vid 
Northeastern University har hämtats från universitetets hemsida [20]. 
 
Renault 
Renault har utvecklat mjukvaran SCANeR©II för simulatorer. Systemet består av 
15 moduler varav en kontrollerar trafik. Denna modul genererar förare till varje 
självstyrande fordon. Förarnas beteenden bestäms av ett antal parametrar och risk-
faktorer. Alla fordon byggs upp av tre subsystem: perception, kognition samt 
aktion. Det perceptionella systemet avsöker omgivningen kring det aktuella 
fordonet och detekterar till exempel trafikljus, vägskyltar, gångtrafikanter samt 
barriärer. Den kognitiva processen planerar fordonens körning utifrån tre nivåer: 
strategisk, taktisk och operationell. På den strategiska nivån planeras fordonets 
rutt och vägval. Den taktiska nivån hanterar val av manövrar för att uppnå det 
strategiska målet. På den operationella nivån bestäms vilka manövrar som måste 
genomföras för att uppnå det taktiska målet. Slutligen genomförs manövrarna i 
aktionsprocessen. Informationen om SCANeR©II är hämtad ifrån Renaults hem-
sida [21] samt dokumentet Traffic generation with the SCANeR©II [12]. 
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University of Groningen 
I simulatorn vid universitetet i Groningen, Nederländerna, simuleras trafik enligt 
olika beteendemodeller. Användare kan även styra specifika fordon för att uppnå 
olika trafiksituationer. De simulerade fordonen färdas med utgångspunkten att 
uppnå sina egna mål och ser simulatorn som vilket annat fordon som helst. För 
varje vägsträcka finns en lista med fordon som trafikerar vägsträckan, sorterade 
efter tillryggalagd sträcka sedan föregående korsning. En vägsträcka definieras 
som en väg som sammanbinder två korsningar och har en riktning. Listan utgör 
sammankopplingen mellan fordonen och nätverket och möjliggör för fordon att 
detektera framför- och bakomvarande fordon samt från andra tillfarter, 
inkommande fordon till en korsning. Listan uppdateras då omkörningar genom-
förs samt då fordon anländer och lämnar vägsträckan. Informationen om simula-
torn är hämtad ur dokumentet Functional Aspects of the Driving Simulator at the 
University of Groningen [17] och från universitets hemsida [25]. 
 
University of Iowa 
Den simulator som har utvecklats vid universitet i Iowa, USA, kallas Hank. Enligt 
Embedding Scenarios in Ambient Traffic [6] innehåller Hank simulerade fordon 
som har förmågan att färdas längs med vägar, navigera genom korsningar, följa 
andra fordon, byta körfält samt göra omkörningar. Fordonen tar hänsyn till 
gällande hastighetsbegränsningar och trafiksignaler. 
 
Summering 
Det har varit svårt att erhålla specifik information om hur trafikgenereringen går 
till i de olika simulatorerna. I huvudsak har informationen behandlat simula-
torernas olika beteendemodeller. Tyvärr har svar på e-postförfrågan inte inkommit 
för en del av de simulatorer som ansetts ha trafikgenerering, vilket medfört att 
viktiga informationskällor saknats för dessa simulatorer. 

Två av simulatorerna, utvecklade av KQ Corporation och NHTSA, simulerar 
endast fordon i ett begränsat område kring simulatorfordonet. Anledningen till 
detta är att simulering av alla fordon i nätverket ofta blir mycket beräknings-
krävande [5], [33]. Av den information som erhållits framgår inte huruvida övriga 
simulatorer endast simulerar fordon i simulatorns närmaste omgivning eller i hela 
nätverket. 

Överlag har de dokument som hittats skrivits av personer som varit inblandade 
i arbetet med simulatorn, som dokumentet behandlar. Diskussioner om simula-
torernas trafikgenereringsmodellers olika för- och nackdelar har oftast saknats. 
Dokumenten har i huvudsak behandlat vad modellerna klarar av och berättat 
mycket lite om hur modellerna fungerar samt huruvida modellerna fungerar bra 
eller inte. 

Vår förhoppning var att den internationella översikten skulle ge några uppslag 
inför utvecklingen av vår modell. Tyvärr resulterade översikten i väldigt få upp-
slag. Uppslagen berörde i princip endast själva trafiksimuleringen. Modeller för 
detta finns det i överflöd och det var främst modeller för trafikgenerering kring en 
körsimulator som vi eftersökte. Det har således inte funnits några befintliga 
modeller att granska och hämta idéer ifrån. Vi har därför konstruerat en modell 
från grunden. 
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3 Trafik till körsimulatorer 
Det finns ett antal olika aspekter som kan beaktas vid framtagandet av en modell 
för generering och simulering av trafik till körsimulatorer. Vilka aspekter som ut-
vecklaren slutligen tar hänsyn till beror till stor del på simulatorns tillämp-
ningsområden. Några exempel på aspekter är: olika omvärldar, kommunikation 
mellan fordon, väder och väglag samt olika fordonsslag. 

Olika omvärldar, till exempel landsväg, motorväg, tätort etcetera, ger upphov 
till olika trafiksituationer. Detta medför att om en modell är giltig för en typ av 
omvärld behöver den inte vara giltig för en annan typ. En modell som konstruerats 
för motorvägar är till exempel inte giltig för landsvägar. Detta eftersom modellen 
inte behandlar korsningar och mötande trafik. Några viktiga faktorer vid om-
världsspecificering är om körfältsbyten eller omkörningar är tillåtna, om det finns 
en vägren samt om det finns korsningar och i så fall hur reglering och utformning 
av dessa ser ut. 

Förare kommunicerar med varandra för att förtydliga de handlingar som de 
genomför eller avser att genomföra. Kommunikationen sker med ljud- och ljus-
signaler. Om ett fordon bromsar märker bakomvarande fordon detta både genom 
att fordonets bromsljus tänds samt att fordonets hastighet minskar. Ett annat sätt 
som fordon kommunicerar med varandra är med hjälp av körriktningsvisare. Vid 
trafiksimulering kan ljud- och ljuskommunikation ofta ignoreras. Detta eftersom 
alla fordons aktiviteter är kända genom modellen. Vid trafiksimulering där ett av 
fordonen styrs av en människa, som till exempel vid simulerad trafik kring en 
simulator, finns en fördel med att använda ljud- och ljuskommunikation. Detta då 
simulatorföraren inte har tillgång till information om övriga fordons aktiviteter. 

I en del simulatorer kan väder och väglag varieras. I VTI:s simulator kan väg-
banans yta varieras mellan torr, hal och vattenbelagd. Dessutom kan väderför-
hållandet växlas mellan dagsljus, olika dimm- och mörkernivåer samt olika typer 
av vindförhållanden [32]. När variationer i väder och väglag kombineras med 
simulering av omgivande trafik är det viktigt att även den omgivande trafiken 
påverkas av variationerna. Om detta ignoreras kan omgivande trafik färdas utifrån 
normala väder- och väglagsförhållanden, medan simulatorn har försämrade för-
hållanden, vilket kan te sig orealistiskt. 

Om endast personbilar finns representerade i en simuleringsmodell kommer 
vissa trafiksituationer aldrig att kunna uppstå. Till exempel kommer inte köbild-
ning efter lastbilar att förekomma. Köer som uppstår efter personbilar avvecklas 
snabbare än köer efter lastbilar. Anledningen till detta är den stora skillnaden i 
längd mellan fordonstyperna, vilket kräver olika stora tidluckor vid omkörning. 
Två trafikantgrupper som kan vara viktiga att modellera, i alla fall i tätortsmiljöer, 
är cyklister och gångtrafikanter. Interaktioner mellan dessa trafikantgrupper och 
motordrivna fordon sker kontinuerligt. Om dessa grupper inte inkluderas i 
modellen uppstår bland annat aldrig interaktionen mellan svängande fordon, som 
korsar en gång- och cykelbana och gång- och cykeltrafikanter. Andra fordons-
typer som kan vara av intresse att modellera är utryckningsfordon och bussar. 

 
3.1 Problemformulering 
Grundpelarna i ett system för att simulera trafik till en körsimulator är en kör-
simulator, en modell som genererar och simulerar omgivande trafik samt en 
kommunikationslänk som förbinder simulatorn och modellen, se figur 3.1. 
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Examensarbetet består i att utveckla modellen för generering och simulering av 
trafik. Modellen ska kunna generera och simulera trafik på en fyrfältig motorväg 
utan på- och avfarter, det vill säga en väglänk med två körfält i vardera riktningen 
och med mittbarriär. Vägen antas vara rak, torr och plan. Modellen ska i realtid 
kunna generera och simulera trafik till en körsimulator. Uppgiften består även i att 
ta fram ett lämpligt upplägg för kommunikationen mellan körsimulatorn och 
modellen.  

 

 
Figur 3.1  Övergripande illustration av ett system för simulerad trafik till en kör-
simulator. 
 
Anledningen till att omvärldsmiljön begränsats till en fyrfältig motorväg utan på- 
och avfarter är att denna ansetts vara den enklaste omvärlden att modellera. Detta 
då mötande trafik inte behöver modelleras. Omkörningsmodeller behöver således 
inte inkluderas i modellen. Med omkörningar avses i denna rapport passeringar 
där den mötande trafikens körbana används. Det krävs däremot en modell för kör-
fältsbyten. En sådan modell har dock ansetts vara betydligt enklare att arbeta med. 
Modellen ska endast vara giltig för normala väder- och väglagsförhållanden, det 
vill säga dagsljus, god sikt, ingen nederbörd samt torrt väglag. 

För att simulatorföraren på ett tillfredsställande sätt ska kunna färdas bland den 
simulerade trafiken ska signalering med körriktningsvisare samt bromsljus 
inkluderas i modellen. Modellen ska innefatta fordonsslagen personbil och lastbil. 
Detta för att de tidigare diskuterade passeringssituationerna där lastbilar passeras 
eller passerar ska kunna uppstå. Kollisioner mellan simulerade fordon ska aldrig 
inträffa. Eftersom ett fordon körs av en människa är det dock svårt att undvika 
kollisioner mellan ett simulerat fordon och körsimulatorn. Om sådana kollisioner 
uppstår ska det bero på att simulatorföraren gjort något felaktigt eller plötsligt, 
som till exempel kört i något omgivande fordon. 

Eftersom realtidskraven är höga ska inte trafik i ett helt nätverk simuleras utan 
endast den trafik kring simulatorn som anses vara nödvändig för att uppnå en 
realistisk trafiksituation.  

Vi har valt att döpa vår modell till Intelligent Traffic Generator, INTRAG. 
INTRAG är intelligent så till vida att de fordon som genereras och simuleras beter 
sig som ”verkliga” fordon. Modellen består av två delar, trafikgenerering och 
trafiksimulering, se figur 3.2. 

Modell 

Hastighet 
Position 

M

Körsimulator 
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Figur 3.2  Översiktlig bild av ingående delar i trafikgeneratorn INTRAG. 
 
För att generera trafik krävs två komponenter, dels en fördelningsfunktion för att 
generera tidsavstånd mellan fordon, dels en modell för definition av fordonens 
egenskaper, se figur 3.3. Fördelningsfunktionen för tidsavstånd fungerar på så sätt 
att fordonen placeras olika tätt beroende på trafikflöde. Ett högt flöde medför att 
det genomsnittliga avståndet mellan fordon blir kort och vice versa. Alla fordon 
måste ha vissa egenskaper såsom längd, bredd, hastighet etcetera. Hur själva 
trafikgenereringen går till beskrivs i avsnitt 3.2. 

 

 
Figur 3.3  Ingående komponenter i trafikgenereringen. 
 
För trafiksimuleringen behövs framförallt modeller för förar- och fordons-
beteenden. I INTRAG finns modeller för car-following, körfältsbyten, accelera-
tion samt retardation inkluderade. En annan viktig komponent i trafiksimulering 
är kommunikationen mellan fordon. I INTRAG har kommunikation med broms-
ljus och körriktningsvisare inkluderats. Till detta behövs även modeller för när 
dessa ljus ska tändas. För att kunna anpassa fordonens hastigheter till rådande 
vägförhållanden krävs en modell för hur den ideala hastigheten ska transformeras. 
Trafiksimuleringen beskrivs närmare i avsnitt 4. I figur 3.4 finns en illustration 
över de ingående komponenterna i trafiksimuleringen. 
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INTRAG 

TrafiksimuleringTrafikgenerering 



 

VTI notat 32-2003 25 

 

 
Figur 3.4  Ingående komponenter i trafiksimuleringen. 
 
3.2 Modell för trafikgenerering 
Eftersom trafiken inte ska simuleras i ett helt nätverk måste genereringen av nya 
fordon ske kontinuerligt under simuleringen. Fordonen måste genereras på ett 
sådant sätt att trafiksituationen i simulatorns närhet blir realistisk.  

Den modell för trafikgenerering som vi har utarbetat bygger på fem olika om-
råden av tre olika typer, se figur 3.5. Området närmast simulatorn kallas för det 
simulerade området. I detta område simuleras samtliga fordon förutom simulatorn 
enligt modeller för förar- och fordonsbeteenden, så kallade beteendemodeller. På 
båda sidor om det simulerade området finns ett kandidatområde. Ett kandidat-
område är en typ av buffert eller kö för fordon som kandiderar till att bli simulera-
de, därav namnet på området. Inom ett kandidatområde behandlas alla fordon som 
om de vore fria, det vill säga att de kan färdas obehindrat av övrig trafik. Varje 
fordon har i princip ett eget körfält att färdas i. De yttersta områdena kallas för 
genereringsområden. Det är i dessa områden som nya fordon genereras. 

 

 
Figur 3.5  Övergripande illustration av modellen för trafikgenerering. Det gråa 
fordonet betecknar simulatorn. 
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I en trafiksimuleringsmodell uppdateras fordonens positioner och hastigheter med 
vissa intervall. I INTRAG beror uppdateringsintervallet på vilket område ett 
fordon befinner sig i. I genereringsområdet uppdateras fordonet endast en gång. 
Uppdateringen sker då fordonet ska passera in i kandidatområdet. I kandidat-
områdena uppdateras fordonen relativt sällan. I det simulerade området är det 
mycket viktigt att fordonens positioner och hastigheter är aktuella. För att uppnå 
detta uppdateras fordonen ofta. 
 
3.2.1 Genereringsområdena 
Det är i genereringsområdena som nya fordon skapas. Ett genereringsområde 
innehåller alltid endast ett fordon. Området är alltid lika långt som avståndet 
mellan fordonet och gränsen till kandidatområdet. När det nuvarande fordonet i 
genereringsområdet passerar in i kandidatområdet genereras ett nytt fordon. 
Fordonet genereras med en ideal hastighet och ett tidsavstånd. Den ideala hastig-
heten är den hastighet som ett fordon vill hålla under perfekta förhållanden4 utan 
hänsyn till hastighetsbegränsning. Tidsavståndet mellan två fordon definieras som 
tidsskillnaden mellan fordonens fronter. Ett annat mått på avstånd mellan fordon 
är tidlucka. Tidluckan mellan två fordon är tidsskillnaden mellan det främre for-
donets bakre kofångare och det bakre fordonets front. En illustration av begreppen 
återfinns i figur 3.6. 

 

 
Figur 3.6  Illustration av tidlucka och tidsavstånd. 
 
Fordonets ideala hastighet räknas om till en önskad hastighet för aktuella förhåll-
anden, se avsnitt 4.5. Den önskade hastigheten är den hastighet som fordonet vill 
färdas med. I genereringsområdena färdas fordonen med sin önskade hastighet. 
Genereringsproceduren i det vänstra genereringsområdet går till på så sätt att ett 
fordon genereras och om dess önskade hastighet, vi, är lägre än simulatorns 
nuvarande hastighet, vKS, noteras fordonets tidsavstånd, ∆ti, och hastighet, vi. 
Därefter förkastas fordonet och ett nytt genereras. Proceduren fortsätter till dess 
att ett fordon med en högre önskad hastighet än simulatorns nuvarande hastighet 
genererats, se figur 3.7. 

                                                 
4 Med perfekta förhållanden avses en rak, bred och torr väg utan omgivande trafik. 
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Figur 3.7  Illustration av det vänstra genereringsområdet. 
 
Motsvarande procedur sker i det högra genereringsområdet fast där är stopp-
kriteriet givetvis en lägre önskad hastighet än simulatorns nuvarande hastighet, se 
figur 3.8. 
 

 
Figur 3.8  Illustration av det högra genereringsområdet. 
 
När ett fordon med högre respektive lägre önskad hastighet än simulatorns nu-
varande hastighet genererats beräknas tiden tills det att fordonet kommer att an-
lända till kandidatområdet. Denna tid betecknas ∆T och beräknas enligt: 
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=1 , där 

∆T är tiden till ankomst, [s] 
∆ti är genererat tidsavstånd för fordon i, [s] 
vi är fordon i:s hastighet, [m/s] 
vn är det sista genererade fordonets hastighet, [m/s] 
vKS är simulatorns hastighet, [m/s] 

 
Tidpunkten för ankomsten blir då TtT nu ∆+= , där tnu är aktuell tidpunkt.  

För att inte få orimligt långa beräkningstider genereras endast fordon när 
körsimulatorns hastigheter ligger högst en standardavvikelse från den inmatade 
medelhastigheten. 
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3.2.2 Kandidatområdena 
Kandidatområdena har till skillnad från genereringsområdena fasta längder. Båda 
kandidatområdena är lika långa. Uppdateringen av fordon i kandidatområdet 
genomförs i princip likadant i både det vänstra och det högra kandidatområdet. 
Uppdateringen av fordon i det vänstra kandidatområdet sker enligt nedanstående 
arbetsgång. 

 
1. Avlägsna fordonet från modellen om det har passerat ut i genereringsområdet. 
2. Uppdatera positionen för fordonet enligt: x(k+1) = x(k) + ∆Tu·v(k). Fordonets 

position vid tidpunkt k betecknas med x(k) och dess hastighet med v(k). ∆Tu 
avser tiden mellan två uppdateringar. Om hastigheten för ett fordon i kandidat-
området skiljer sig från den önskade hastigheten, sätt hastigheten till den 
önskade. 

3. Om den uppdaterade positionen innebär att fordonet passerat in i det simulera-
de området, kontrollera om det finns ett tillräckligt tidsavstånd, ∆t, till det sista 
fordonet i körfältet längst till höger i det simulerade området. Om ja, låt 
fordonet bli simulerat. Om nej, genomför samma procedur för eventuella 
övriga körfält. I de fall där det inte finns tillräckligt med utrymme i något 
körfält, i det simulerade området, placera fordonet på gränsen mellan 
kandidatområdet och det simulerade området. 

 
Illustration av det vänstra kandidatområdet återfinns i figur 3.9. 

 

 
Figur 3.9  Illustration med fyra fordon i vänstra kandidatområdet. 
 
Uppdatering av fordon i det högra kandidatområdet sker enligt samma arbetsgång 
med undantag för steg tre, vilket ser ut enligt följande: 

 
4. Om den uppdaterade positionen innebär att fordonet passerat in i det simulera-

de området, kontrollera om det finns ett tillräckligt tidsavstånd, ∆tk, till det 
sista fordonet i körfältet längst till höger i det simulerade området. Om ja, låt 
fordonet bli simulerat. Om nej, kontrollera om det sista fordonet i det 
simulerade området har möjlighet att genomföra ett körfältsbyte till vänster. 
Om så är fallet tvinga det simulerade fordonet att genomföra körfältsbytet och 
placera kandidatfordonet på gränsen till det simulerade området. Vid nästa 
uppdatering finns då större chanser för kandidatfordonet att passera in i det 
simulerade området. 
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3.2.3 Simulerat område 
Det simulerade området har en fast längd. Fordonen i det simulerade området 
uppdateras enligt de beteendemodeller som finns beskrivna i avsnitt 4. De fordon 
som ligger inom simulatorns synfält uppdateras oftare än de övriga fordonen i det 
simulerade området. Detta då information om dessa fordon ska skickas till simula-
torn med en högre frekvens än uppdateringsfrekvensen i det simulerade området. 

 
3.2.4 Fördelning för tidsavstånd 
Vid genereringen av nya fordon tilldelas varje nytt fordon en ideal hastighet och 
ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Fördelningen som används för genere-
ring av tidsavstånd är hämtad från modellen Traffic Performance on Major 
Arterials, TPMA och finns utförligt beskriven i A Traffic Generation Model for 
Multi-lane Roads [8]. Fördelningens täthetsfunktion ser ut enligt följande: 
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p1 och p2 är funktioner av flödet, Q. 
 

Funktionerna för att beräkna parametrarna p1 och p2 har olika utseende för vänster 
respektive höger körfält. Då trafiken i prototypmodellen endast genereras i höger 
körfält redovisas endast funktionerna för detta körfält, se nedan. 

 
( ) 3102743

1 100887,10993,3107365,7109907,7 QQQQp ⋅⋅+⋅−⋅⋅+⋅−= −−−−  

( ) 392631
2 104787,37943,9104848,6108074,2 QQQQp ⋅⋅+⋅−⋅⋅+⋅−= −−−− , där 

Q är trafikflödet, [fordon/h] 
 

För att öka överensstämmelsen med uppmätta data vid flöden över 1 800 fordon 
per timme används en korrigeringsfaktor som för höger körfält beräknas enligt 
följande: 

 
( ) 3102621 106531,4102850,4103141,1103469,1 QQQQcorr ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−⋅= −−− , där 

Q är trafikflödet, [fordon/h] 
 

Korrigeringsfaktorn används för att sträcka ut delar av täthetsfunktionen, enligt: 
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3.3 Avsnittssummering 
Uppgiften med examensarbetet är att ta fram en modell för generering och simule-
ring av trafik till VTI:s körsimulator. Trafiken ska simuleras på en rak, torr och 
plan fyrfältig motorväg utan på- och avfarter.  

Den modell för generering och simulering av trafik till körsimulatorer som 
skapats har vi valt att döpa till Intelligent Traffic Generator, INTRAG. Modellen 
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består av två delar. Den ena delen är en modell för att generera trafik medan den 
andra är en modell för att simulera densamma. Trafikgenereringsmodellen bygger 
på fem områden av tre typer. Området närmast simulatorn är det simulerade om-
rådet. Där simuleras fordonen enligt beteendemodeller. På båda sidor om det 
simulerade området finns ett kandidatområde. Kandidatområdet utgör en buffert 
av fordon. Alla fordon i kandidatområdena betraktas som om de hade ett eget kör-
fält att färdas i. Fordonen färdas således obehindrat av övrig trafik. Områdena i 
ytterkanterna kallas genereringsområden. I dessa områden genereras nya fordon. 
Fordon genereras med en ideal hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande 
fordon. Trafiksimuleringsmodellen behandlas i nästa avsnitt. 
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4 Modeller för trafiksimulering 
En trafiksimuleringsmodell består av ett flertal olika delmodeller. De flesta 
modeller som använts för trafiksimuleringen i detta examensarbete bygger på 
modellerna Traffic Performance on Major Arterials, TPMA och VTIs trafik-
simuleringsmodell. Modellerna finns beskrivna i TPMA Elementary Models [15] 
respektive The VTI Traffic Simulation Model [9]. I detta avsnitt presenteras de 
modeller som använts för car-following, acceleration, retardation, körfältsbyte, 
transformation av ideal hastighet5 samt kommunikation mellan fordon. 

 
4.1 Car-following 
Ett fordon kan antingen vara fritt eller hindrat. Ett fritt fordon kan färdas obe-
hindrat av övrig trafik. Fordonet kan färdas i den hastighet som det önskar, det vill 
säga det behöver inte justera sin hastighet efter andra fordon. Ett hindrat fordon 
kan av någon anledning inte färdas så fort som det önskar. Detta kan till exempel 
bero på att det ligger fordon framför som färdas långsammare. Modeller för att be-
skriva fordons beteende när de är hindrade respektive fria brukar kallas för car-
followingmodeller.  

Grundidén med den car-followingmodell som används i INTRAG är att varje 
fordon tenderar att accelerera upp till sin önskade hastighet6. Denna tendens kan 
övervinnas genom interaktioner med potentiella hinder, som till exempel att ett 
fordon blir hindrat av ett framförvarande fordon. Effekten av ett hinder beror på 
vilket av de tre möjliga områdena som fordonet befinner sig i, se figur 4.1. De tre 
områdena är det fria området, det stabila området och det förbjudna området. 
 

 

Figur 4.1  Illustration av områdesindelning vid car-following. 
 
Om ett fordon kan färdas obehindrat av övrig trafik är fordonet fritt och befinner 
sig således i det fria området. När ett fordon närmar sig ett annat fordon kommer 
det slutligen till en punkt där det inte längre kan färdas obehindrat av övrig trafik. 
Fordonet har då passerat in i det stabila området. Det stabila området är det om-
råde som fordon befinner sig i då de följer ett annat fordon. Vi har använt ett 
konstant värde för längden på det stabila området, närmare bestämt 0,2 sekunder. 
Om ett fordon kommer för nära ett framförvarande fordon har det passerat in i det 
förbjudna området. Fordonet håller då inte ett tillräckligt stort avstånd till det 
framförvarande fordonet. Alla fordon ska hålla ett säkerhetsavstånd till fram-
förvarande fordon. 
                                                 
5 Ideal hastighet är den hastighet som ett fordon vill färdas med under perfekta förhållanden utan 
hänsyn till hastighetsbegränsning. Med perfekta förhållanden avses en rak, bred och torr väg utan 
omgivande trafik. 
6 Önskad hastighet är den hastighet som ett fordon vill färdas med vid rådande förhållanden. 
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För ett fordon finns vid varje tidpunkt tre olika alternativ: accelerera, retardera 
eller bibehålla nuvarande hastighet. Utgångspunkten vid uppdatering av ett fordon 
är att fordonet inte ska förändra sin hastighet. Om fordonet färdas långsammare än 
sin önskade hastighet ska det försöka accelerera. Fordonet får dock inte accelerera 
om det befinner sig i det stabila området. Detta gäller givetvis även om det 
befinner sig i det förbjudna området. Om fordonet har kommit för nära ett 
framförvarande fordon, det vill säga att fordonet befinner sig i det förbjudna om-
rådet, ska det retardera. Fordonet behöver dock inte retardera om det håller en 
lägre hastighet än det framförvarande fordonet. Car-followingmodellen kan 
sammanfattas i fem beslutssteg, se nedan. 

 
1. Bibehåll nuvarande hastighet. 
2. Accelerera om den nuvarande hastigheten, vegen, är lägre än den önskade, 

vönskad. 
3. Accelerera ej om fordonet befinner sig i det stabila eller det förbjudna om-

rådet 
4. Retardera om avståndet till hindret är kortare än säkerhetsavståndet, smin, 

det vill säga om fordonet befinner sig i det förbjudna området. 
5. Retardera ej om den nuvarande hastigheten, vegen, är lägre än hindrets 

hastighet, vhinder. 
 
Varje fordon går igenom alla fem steg vid varje uppdatering. Om beslutsstegen 
ger motsägande direktiv är det alltid det senaste direktivet som gäller. Den enda 
reaktionstid som modelleras i INTRAG är reaktionstiden vid retardation. I 
INTRAG modelleras detta genom att ett fordon måste ha befunnit sig minst 
reaktionstiden i det förbjudna området innan det kan börja retardera. 
För att modellera en förares reaktionstid krävs att ett fordon befunnit sig i det för-
bjudna området minst så lång tid som motsvaras av reaktionstiden. 

Säkerhetsavståndet, smin, beräknas som en funktion av fordonets hastighet, 
vegen, och hindrets hastighet, vhinder. Funktionen består av två delar: 
 

21min sss +=  
 
Den första delen, s1, är det minsta avstånd som fordonet vill ha till ett 
framförvarande fordon. Detta kan skrivas som: 
 

egenmin vts ⋅=1  , där 

tmin är fordonets minsta önskvärda tidlucka7 till framförvarande fordon, [s] 

vegen är fordonets hastighet, [m/s] 

 
Den andra delen, s2, är en uppskattning av den bromsstäcka som uppstår vid en 
retardation från fordonets hastighet till hindrets hastighet med en medel-

                                                 
7 Tidluckan mellan två fordon definieras som tidsskillnaden mellan det främre fordonets bakre 
kofångare och det bakre fordonets främre kofångare, se figur 3.6. 
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retardation. Uttrycket härrör från sambandet mellan sträcka, hastighet och tid vid 
en konstant acceleration, se nedan. 
 

2

2

00
attvss +⋅+=  , där 

s är slutpunkten, [m] 

s0 är startpunkten, [m] 

v0 är starthastigheten, [m/s] 

t är tiden, [s] 

a är accelerationen, [m/s2] 

 
Den intressanta tiden är den tid det tar för ett fordon att retardera med en medel-
retardation, amedel, från sin nuvarande hastighet till hindrets hastighet. Denna tid 
beräknas enligt: 
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a
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När detta uttryck sätts in i sambandet mellan sträcka, hastighet och tid fås: 
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Med 00 =s , egenvv =0  och medelaa −=  fås: 
 

2

2

2









−

−
⋅−

+







−

−
⋅= medel

egenhinder
medel

medel

egenhinder
egen

a
vv

a

a
vv

vs  

 
Detta kan förenklas till: 
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Det slutliga uttrycket för smin blir: 
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Medelretardationen har i modellen uppskattas till 2 m/s2, det vill säga 2=medela . I 
tabell 4.1 finns säkerhetsavstånd beräknat för fem kombinationer av vegen och 
vhinder vid en minsta tidlucka, tmin, på en sekund. 

 
Tabell 4.1  Några värden på smin vid 
tmin= 1 sekund och amedel = 2 m/s2. 

vegen 

[km/h] 
vhinder 

[km/h] 
smin 

[m] 
110  70  169 
110  80  141 
110  90  108 
110  100  71 
110  110  31 

 
Som synes i tabellen ska ett fordon som färdas med en hastighet på 110 km/h och 
är hindrat av ett fordon som färdas lika snabbt hålla ett säkerhetsavstånd på 
31 meter. Detta avstånd motsvarar en tidlucka på ungefär 1 sekund, det vill säga 
tmin. Om det framförvarande fordonet däremot färdas med en hastighet på 
100 km/h krävs ett mer än dubbelt så långt säkerhetsavstånd. Ett fordon som 
färdas i 110 km/h och kommer ifatt ett fordon som färdas i 100 km/h kommer inte 
att börja retardera förrän avståndet dem emellan understiger 71 meter. 

Modellen som vi använt för car-following bygger på den modell för car-
following som används i TPMA-modellen. De förändringar vi gjort berör alla 
beslutssteg förutom det första steget. I TPMA-modellen accelererar fordonen i 
diskreta hastighetssteg, det vill säga att om ett fordon ska accelerera eller retardera 
flyttas fordonet till nästa hastighetsnivå. Vi har valt kontinuerliga modeller för att 
beräkna fordonens acceleration respektive retardation. De begränsningar som 
finns i TPMA-modellen i beslutssteg 2 och 5 för hur ofta hastigheten får förändras 
har vi därför valt att ta bort. Dessa begränsningar är inte nödvändiga när modellen 
kombineras med den accelerations- och retardationsmodell som vi valt. För att 
öka realismen har vi valt att lägga till en reaktionstid i steg 4. Då fordonen inte 
ska kunna kollidera i vår modell har beslutssteg 6 i den ursprungliga modellen 
strukits helt. Detta beslutssteg säger att fordonets hastighet ska sättas till noll om 
avståndet till ett hinder är mindre noll, det vill säga om en kollision inträffat. Vi 
har istället valt att låta fordonen retardera med nödvändig retardation för att 
undvika kollision. Fordonen kan alltså retardera med extremt höga retardationer 
om en kollisionssituation uppstår. Det ska dock poängteras att modellen är byggd 
på ett sådant sätt att sådana situationer ska vara undantagsfall. 
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4.2 Acceleration 
För att beräkna med vilken acceleration fordonet ska accelerera har följande ekva-
tion använts: 
 

v
pa =  , där 

a är fordonets acceleration, [m/s2] 

p är fordonets effekt/massa-tal, [W/kg] 

v är fordonets aktuella hastighet, [m/s] 

 
Ett fordons effekt/massa-tal beskriver fordonets accelerationsförmåga. Talet be-
räknas som kvoten mellan den vid hjulen tillgängliga effekten och fordonets vikt. 
Effekterna av accelerationsmodellen är att ett fordons accelerationsstyrka minskar 
med ökande hastighet, se figur 4.2. 
 

0 20 40 60 80 100 120
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 
Figur 4.2  Illustration av ett fordons acceleration som funktion av 
dess hastighet (effekt/massa-tal: 19 W/kg). 
 
Ekvationen är en approximation av den accelerationsmodell som används i VTI:s 
trafiksimuleringsmodell [10]. I VTI:s modell korrigeras acceleration med avse-
ende på lutning samt luft- och rullmotstånd. 
 
4.3 Retardation 
Retardationsmodellen bygger på att kvoten mellan avståndet till hindret och 
längden på det förbjudna området bestämmer fordonets retardation, se figur 4.3. 
Storleken på fordonets retardation beror således på hur långt in fordonet är i det 
förbjudna området. Nedan återfinns en matematisk beskrivning av kvoten. 

a [m/s2] 

v [km/h] 
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min

hinder
kvot s

d
d = , där 

dhinder är avståndet till det framförvarande hindret, [m] 

smin är säkerhetsavståndet till hindret, det vill säga längden på det förbjudna 
området, [m] 
 

 
Figur 4.3  Illustration av begrepp i retardationsmodellen. 
 
Huvudtanken med modellen är att retardationen ska öka när kvoten minskar. Ett 
fordon som endast passerat in en liten bit i det förbjudna området kommer således 
att retardera med en ganska låg retardation. Ett fordon som däremot befinner sig 
långt in i det förbjudna området kommer att retardera kraftigare. 

För att avgöra vilken retardation, a, som en viss kvot ska medföra används en 
styckvis linjär funktion som bestäms av fyra olika brytpunkter och tre retarda-
tionsnivåer, se figur 4.4. 

 

 
Figur 4.4  Funktion för bestämmande av retardationsstyrka. 
 
amax är den maximala retardation som fordonet kan prestera, [m/s2] 

anormal är den kraftigaste retardation som används vid normala förhållanden8, 
[m/s2]. 

amotor är den retardation som används vid motorbromsning, [m/s2] 

 

                                                 
8 Parametern avser inte panikbromsning utan snarare den retardationsnivå vid vilken en retardation 
börjar kännas alltför obehaglig. 

dnormal dmotorbroms dkraftig dmax dkvot 

a [m/s2] 

amotor 

anormal 

amax 

1 

Avstånd till hinder 
Förbjudet område 
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dmotorbroms bestämmer vid vilken kvot där kraftigare retardationer än motorbroms-
ning, amotor, börjar användas. 

dnormal bestämmer vid vilken kvot den kraftigaste retardationen vid normala 
förhållanden, anormal, börjar användas. 

dkraftig bestämmer vid vilken kvot som kraftigare retardationer än anormal ska börja 
användas. 

dmax bestämmer vid vilken kvot som maximal retardation, amax, börjar användas. 
 
Vi har använt följande värden för de fyra brytpunkterna: 
 
dmotorbroms = 0,75 
dnormal = 0,5 
dkraftig = 0,25 
dmax = 0,1 
 
Den maximala retardationen har uppskattats till 9 m/s2. Den normala retardationen 
är en användarspecificerad parameter. Motorbromsningskonstanten är satt till 
0,5 m/s2 vilket är det värde som används för motorbromsning i VTI:s trafik-
simuleringsmodell {28]. 

 
4.4 Körfältsbyte 
På en motorväg med flera körfält finns möjlighet att byta körfält beroende på 
trafiksituation och önskad hastighet. För att avgöra om det finns behov av ett 
körfältsbyte används en ”tryck”-funktion. Funktionen beskriver skillnaden mellan 
fordonets önskade hastighet och framförvarande fordons hastighet i relation till 
avståndet mellan fordonen. Tryckfunktionen ser ut enligt följande: 
 

( )
s
vv

P hinderönskad

⋅
−

=
2

2

, där 

vönskad är fordonets önskade hastighet, [m/s] 

vhinder är hindrets hastighet, [m/s] 

s är avståndet till hindret, [m] 
 
Trycket är egentligen en approximation av den eventuella retardationen som krävs 
för att undvika kollision. Trycket ökar med ökande hastighetsskillnad och med 
minskande avstånd. 

När ett fritt fordon närmar sig ett långsammare fordon så måste ett beslut om 
körfältsbyte till vänster tas. Fordonet kommer att byta till vänster om trycket till 
det hindrande fordonet är större än trycket till ett eventuellt fordon i körfältet till 
vänster. För körfältsbyte till höger jämförs trycket till framförvarande fordon i 
höger körfält med trycket från bakomvarande fordon i samma körfält. För att 
undvika att körfältsbyten sker alltför frekvent i modellen måste en minimitid ha 
förflutit sedan fordonets senaste körfältsbyte innan ett nytt kan bli aktuellt. Vi har 
satt denna tid till 5 sekunder. För att kunna justera modellen så att rätt antal kör-
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fältsbyten genomförs används två konstanter, cl och cr. Med cl och cr fås följande 
beslutsregler: 
 
Byt till vänster om: 21 PPcl >⋅ , där 

cl  är en koefficient som kan anta värden mellan 0 och 1. 

P1 är trycket till det framförvarande fordonet i höger körfält 

P2 är trycket till det framförvarande fordonet i körfältet till vänster 
 
Byt till höger om: 43 PPcr >⋅ , där 

cr  är en koefficient som kan anta värden mellan 0 och 1. 

P3 är trycket från det bakomvarande fordonet i vänster körfält 

P4 är trycket till det framförvarande fordonet i körfältet till höger 
 
Modellen illustreras grafiskt i figur 4.5. 
 

 
Figur 4.5  Illustration av körfältsbytesmodellen. (Källa: Calibration 
of a Traffic Simulation Model [13]). 
 
Värden nära ett för koefficienterna cl och cr innebär att mycket små skillnader i 
tryck medför ett körfältsbyte. Värden nära noll innebär att väldigt få körfältsbyten 
kommer att genomföras. Vi har använts oss av de värden på cl och cr som 
kalibrerats fram i Calibration of a Traffic Simulation Model [13], vilka är 0,19 
och 1 för cl respektive cr. 

Körfältsbytesmodellen som vi har använt oss av bygger till stor del på den som 
används i TPMA-modellen. Dock har två förändringar gjorts. I TPMA-modellen 
krävs att fordonets hastighet ska vara mindre än fordonets önskade för att fordonet 
ska vilja byta körfält till vänster. Detta skapar vissa problem. Om till exempel ett 
fordon som färdas i sin önskade hastighet kommer ifatt ett annat fordon måste det 
först retardera till en hastighet under sin önskade innan ett körfältsbyte kan bli 

P3 P4 

P1 

P2 

Byt till vänster om: [ ]1,0  ,21 ∈>⋅ ll cPPc   

Byt till höger om: [ ]1,0  ,43 ∈>⋅ rr cPPc  
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aktuellt. Vi har därför valt att istället kräva att hindrets hastighet ska understiga 
fordonets önskade hastighet. En förändring har även gjorts i kriterierna för kör-
fältsbyten till höger. För att få fordon att byta tillbaka till höger körfält när det 
närmaste området framför fordonet är fritt från andra fordon har vi valt att låta 
fordon byta körfält till höger om inga andra fordon finns framför inom ett 
tidsavstånd9 på 10 sekunder. Om denna möjlighet saknas kommer fordon att ligga 
kvar i vänster körfält till dess att ett annat fordon kommer ifatt och skapar ett 
tryck bakifrån. 

För att ytterligare förklara körfältsbytesmodellen kan följande exempel an-
vändas, se figur 4.6. 
 

 
Figur 4.6  Illustration av ett körfältsbyte till höger. 
 
Fordon B ska avgöra om det ska ligga kvar i vänster körfält eller om det ska byta 
till höger. Vi antar att alla fordonen färdas i sina önskade hastigheter och att 
följande avstånd och hastigheter råder: 
 
d1 = d2 = 50 m 
vA = 30 m/s 
vB = 25 m/s 
vC = 23 m/s 
 
Trycket, P1, från fordon A blir då 0,25 och trycket, P2, till fordon C blir 0,04. Med 
cr = 1 kommer då fordon B att vilja byta körfält. Hade fordon B däremot färdats 
med hastigheten 28 m/s hade trycket bakifrån blivit 0,04 och trycket framåt 0,25. I 
ett sådant fall kommer inte fordon B att vilja byta körfält. 

När ett beslut om körfältsbyte tagits återstår att kontrollera om ett körfältsbyte 
är möjligt att genomföra. Detta görs genom att kontrollera om en tillräckligt stor 
lucka finns till framför- respektive bakomvarande fordon vid den tidpunkten då 
fordonet beräknas ha slutfört körfältsbytet. Dessutom kontrolleras att det för 
tillfället inte finns något fordon till vänster respektive höger om fordonet. Om 
körfältsbyten ej är möjligt avbryts körfältsbytet och i nästa tidsteg tas ett nytt 
beslut. Den tid det beräknas ta att byta körfält har uppskattats till 3 sekunder. 

 

                                                 
9 Tidsavståndet mellan två fordon definieras som tidsskillnaden mellan fordonens fronter, se figur 
3.6. 

P1 P2
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vC 
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C
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4.5 Transformation av ideal hastighet 
Det är sällan som ett fordon har möjlighet att färdas enligt ideala förhållanden. 
Den ideala hastigheten måste således ofta reduceras. Anledningar till reduceringar 
kan till exempel vara vägbredd, kurvatur och hastighetsbegränsning. Reduce-
ringen i INTRAG beräknas i princip enligt den modell som används i VTI:s 
trafiksimuleringsmodell [9]. Modellen reducerar den ideala hastigheten med avse-
ende på vägbredd, kurvatur, vertikal lutning samt hastighetsbegränsning. 
Reduceringen på grund av vägbredd genomförs för vägar med en vägbredd 
mindre än 12 meter. Då examensarbetet endast behandlar simulerad trafik för fyr-
fältiga motorvägar kan reduceringen på grund av vägbredd ignoreras. Även 
reduceringen på grund av kurvatur och vertikal lutning kan ignoreras då examens-
arbetet är avgränsat till att behandla raka och plana vägar. 

För att beräkna ett fordons önskade hastighet vid rådande förhållanden används 
följande samband: 

 
Q
i

Q
i

QQ vvvv 1010 −=− , där 

v0 är medianen av den ideala hastigheten, [m/s] 

v1 är medianen av den önskade hastigheten vid aktuella förhållanden, det vill 
säga medianen av den ideala hastigheten efter reducering med avseende på 
vägbredd, kurvatur och hastighetsbegränsning [m/s] 

v0i och v1i är ideal hastighet respektive motsvarande transformerad önskad 
hastighet för ett godtyckligt fordon i, [m/s] 

Q är ett transformationsmått med värdet 0,2 
 
Modellen fungerar på så sätt att fördelningsfunktionen från vilken fordonens 
ideala hastigheter dras, förskjuts och vrids beroende på rådande förhållanden. 

För att kunna beräkna fordons i:s önskade hastighet vid rådande förhållanden 
får vi lösa ut v1i ur sambandet ovan. Vilket ger: 
 

( )QQQQ
ii vvvv

1

1001 +−=  
 
Medianen av den ideala hastigheten, v0, och fordon i:s ideala hastighet, v0i, är 
givna. Det som återstår är att bestämma medianen av den ideala hastigheten efter 
reducering, v1, det vill säga medianen av den önskade hastigheten vid rådande för-
hållanden. I den senaste uppdateringen av VTI:s trafiksimuleringsmodell [28] be-
räknas v1 enligt följande: 

 

2
1

0
1 zdc

v
v

⋅+
= , där 

v0 är medianen av den ideala hastigheten, [m/s] 

z är kvoten av vg och v0, det vill säga 0vvz g=  

vg är gällande hastighetsbegränsning, [m/s] 

c  är en kalibreringskonstant som beror på vg 

d är en kalibreringskonstant med värdet 0,05 
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Den modell som används i VTI:s trafiksimuleringsmodell är endast giltig för två-
fältiga vägar. För att kunna använda modellen måste vi först kalibrera den för 
motorvägar med två körfält i vardera riktningen. Kalibreringen genomfördes mot 
mätvärden för frifordonshastigheter på fyrfältiga väglänkar med mittremsa och en 
vägbredd på 11,25 m i vardera riktningen, ej vägar i stadsmiljö, se tabell 4.2. Med 
frifordonshastighet avses den hastighet som ett fordon färdas med då det är fritt. 
 
Tabell 4.2  Genomsnittliga frifordonshastigheter (km/h). (Källa: Fyrfältiga 
väglänkar [11]). 

Fordonstyp Hastighetsbegränsning [km/h] 
 70 90 110 

Personbil 78,6 97,7 111,3 
Lastbil 75,7 88,5 93,9 

 
I kalibreringen användes endast kalibreringskonstanten c som variabel. Samma 
modell som användes för beräkning av c på tvåfältiga vägar har även använts för 
fyrfältiga. Modellen ser ut enligt följande: 
 

321 6,3 ccvcc g ⋅−⋅−=
 

 
Vid hastighetsbegränsningar över 110 km/h på motorvägar utanför stadsmiljö 
sätts c till noll då detta är likvärdigt med ideala förhållandet. De värden på c1, c2 
och c3 som används i modellen för tvåfältiga vägar (1,3, 90 respektive 0,015) ger 
en för låg medelhastighet vid en hastighetsbegränsning på 70 km/h och en för hög 
vid 90 km/h. Det vore således önskvärt att öka värdet på c vid en hastighets-
begränsning på 70 km/h respektive minska värdet vid 90 km/h. Det är endast 
kalibreringsvariabeln c2 som kan påverka c i olika riktningar för olika hastighets-
begränsningar. En minskning av c2 medför en ökning av medianen av den 
önskade hastigheten, v3, för hastighetsbegränsningen 70 km/h och en minskning 
för 90 km/h. Efter prövning har c2 satts till 70 km/h. Medianhastigheterna efter 
kalibreringen redovisas i tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3  Genomsnittliga frifordonshastigheter (km/h) efter kalibrering. 

Fordonstyp Hastighetsbegränsning [km/h] 
 70 90 110 

Personbil 79,6 97,5 111,3 
Lastbil 75,4 88,3 93,9 

 
Som synes överensstämmer värdena i tabell 4.3 bra med de uppmätta mätvärdena 
i tabell 4.2. Kalibreringskonstanten c beräknas således enligt följande: 
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41 
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kommer då, på en väg med hastighetsbegränsningen 90 km/h, att ha en önskad 
hastighet på 101,8 km/h. 

 
4.6 Kommunikation mellan fordon 
INTRAG inkluderar en viss ljud- och ljuskommunikation. När ljud- och ljus-
kommunikation används måste ett antagande kring antalet användare av dessa 
kommunikationskanaler göras. Till exempel varierar användandet av körriktnings-
visare mellan olika förare. En del blinkar i god tid, andra precis innan de svänger 
och vissa inte överhuvudtaget. Ett ställningstagande måste även tas om när ett 
fordons bromsljus tänds. För att modellera användningen av körriktningsvisare 
krävs en uppskattning eller en modell för tiden från att körriktningsvisaren tänds 
till att avsedd handling genomförs. Då INTRAG begränsats till omvärlden fyr-
fältig motorväg behöver endast modellen för körriktningsvisare behandla körfälts-
byten. Vi har valt att inte modellera någon förskjutning från det att körrikt-
ningsvisare tänds till att avsedd handling påbörjas. Detta då vi anser att förskjut-
ningen inte påverkar modellens validitet i någon högre grad. Det behövs även en 
uppskattning eller en modell för hur ofta körriktningsvisare används. An-
vändandet av körriktningsvisare har antagits vara oberoende av trafikflöde. Det är 
dock troligt att ett samband finns mellan användandet och flödet. Ökat flöde ger 
troligtvis en ökad användning av körriktningsvisare. För att uppskatta användan-
det av körriktningsvisare vid körfältsbyten har en enklare studie genomförts. 
Studien genomfördes från en personbil som färdades utmed Europaväg 4 i norr-
gående riktning, mellan Strömsfors någon mil norr om Norrköping och Hallunda i 
södra Stockholm. Observationerna skedde fredagen den 17 maj 2002 mellan 
klockan 17.50 och 19.00. Resultatet av studien redovisas i tabell 4.4. 
 
Tabell 4.4  Resultat från studie av användande av körriktningsvisare vid körfälts-
byte med personbil på fyrfältig motorväg. 

 Byte till vänster körfält Byte till höger körfält 
 Med 

körriktningsvisare 
Utan 

körriktningsvisare 
Med 

körriktningsvisare 
Utan 

körriktningsvisare 
Antal 15 11 8 22 
Andel 60 % 40 % 25 % 75 % 

 
Andelarna som redovisas i tabellen är de som vi har valt att använda för person-
bilar. Rent praktiskt dras ett slumptal för varje körfältsbyte som ska genomföras. 
Detta medför att om ett fordon använder körriktningsvisare vid ett tillfälle är det 
inte säkert att samma fordon använder visaren vid ett annat tillfälle. Då vi antagit 
att lastbilsförare är relativt duktiga på att använda körriktningsvisare och antalet 
körfältsbyten med lastbil är få, har andelen användare för denna fordonstyp satts 
till 100 %. 

Vid modellering av bromsljus krävs en uppskattning eller en modell för när 
bromsning sker med bromspedalen respektive genom motorbromsning. I 
INTRAG har detta modellerats som att all retardation över 0,5 m/s2 sker genom 
bromsning med bromspedal. Detta värde används för motorbromsningar i VTI:s 
trafiksimuleringsmodell [9]. Vi har uppskattat att motorbromsning sällan eller 
aldrig används till några kraftigare retardationer. Däremot kan det tänkas att 
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bromsning med bromspedalen även används till små retardationer. Detta tar alltså 
inte modellen hänsyn till. 

 
4.7 Avsnittssummering 
I den car-followingmodell som används tenderar alla fordon att accelerera upp till 
sina önskade hastigheter. Denna tendens kan övervinnas genom interaktioner med 
potentiella hinder. Fordonens acceleration beräknas som kvoten mellan fordonets 
effekt/massa-tal och dess aktuella hastighet. Detta medför att accelerationsstyrkan 
minskar med ökande hastighet. Fordonens retardation bestäms utifrån hur nära 
fordonet är framförvarande fordon i förhållande till fordonets aktuella säkerhets-
avstånd. 

För att avgöra om ett fordon behöver byta körfält används en tryckfunktion. 
Tryckfunktionen beskriver skillnaden mellan fordonets önskade hastighet och 
framförvarande fordons hastighet i relation till avståndet mellan fordonen. 

Fordon kan sällan färdas under perfekta förhållanden. Fordonens ideala hastig-
heter måste därför ofta reduceras till en önskad hastighet för aktuella förhållanden. 
Den ideala hastighetsfördelningskurvan förskjuts och vrids beroende på gällande 
hastighetsbegränsning. 

I INTRAG dras ett slumptal för att avgöra om ett fordons körriktningsvisare 
ska tändas vid ett körfältsbyte. Vid retardation tänds bromsljusen endast vid 
retardationer som överstiger 0,5 m/s2. 
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5 Implementering 
För att kunna testa vår modell för generering och simulering av trafik till kör-
simulatorer har modellen implementerats med hjälp av ett programmeringsspråk. 
Modellen har efter implementeringen verifierats och validerats. Det bör poängte-
ras att valideringen av INTRAG endast utförts i begränsad omfattning. 

Implementeringen av modellen är gjord i programmeringsmiljön Borland 
Delphi 510. Delphi är en programmeringsmiljö som förenklar skapandet av 
grafiska användargränssnitt för Windows-applikationer. Det underliggande 
programmeringsspråket i Delphi är Pascal. Anledningen till att vi valde att imple-
mentera modellen i Delphi var bland annat att Delphi är ett bra verktyg för 
skapandet av grafiska användargränssnitt. 
 
5.1 Allmänt om protokoll 
För att information om hastigheter, positioner etcetera ska kunna överföras mellan 
modellen och körsimulatorn måste de kunna kommunicera med varandra. För att 
körsimulatorn och modellen ska kunna kommunicera med varandra krävs olika 
typer av protokoll på olika nivåer. Kommunikationen mellan modellen och kör-
simulatorn sker över intranät med ett internetprotokoll. Ett internetprotokoll består 
av tre skikt; nät-, transport- samt tillämpningsnivå. På nätnivån finns själva 
internetprotokollet, IP. De vanligaste protokollen på transportnivån är User 
Datagram Protocol, UDP och Transmission Control Protocol, TCP. På tillämp-
ningsnivån finns protokoll för till exempel filöverföring och elektronisk post. I 
figur 5.1 återfinns en illustration av nätarkitekturen hos internetprotokollen [2]. 

 
Tillämpning 

TCP UDP 

IP 

Figur 5.1  Nätarkitektur hos internetprotokollen. 
(Källa: Modern telekommunikation [2]). 
 
5.1.1 IP – Internet Protocol 
IP är ett protokoll som bestämmer hur data ska skickas från en dator till en annan. 
IP har ingenting att göra med själva förbindelsen. Den tas om hand av till exempel 
TCP och UDP. IP ser endast till att adresser finns på paketen och bestämmer 
sedan hur de ska skickas [26]. 

 
5.1.2 UDP – User Datagram Protocol 
UDP är ett förbindelselöst (eng. connectionless) protokoll för överföring av 
enskilda paket över IP. Med förbindelselöst menas att ingen förbindelse upprättas 
förrän överföringen utförs. Förbindelsen är alltså inte bestående. UDP garanterar 
inte att paketen kommer fram till mottagaren. Det finns inte heller någon garanti 
för att paketen kommer fram i samma ordning som de skickades. Ett UDP-
segment består av ett huvud och en datadel. Huvudet består i sin tur av fyra fält av 

                                                 
10 Mer information om programvaran finns på Borlands hemsida, www.borland.se. 

Internetprotokoll 
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vardera två bytes, det vill säga totalt 16 bitar. En illustration av UDP-huvudet 
återfinns i figur 5.2. De fyra fälten i huvudet är: sändande och mottagande port, 
längd samt kontrollsumma. Sändande och mottagande port anger från respektive 
till vilken port som kommunikationen sker. Den totala längden av huvudet anges i 
längdfältet. Kontrollsumman används för felkontroll när paketet nått sitt mål. Den 
är inte nödvändig och sätts till värdet noll då den inte används [22]. 

 
0  16  31 

Sändande port Mottagande port 
Längd Kontrollsumma 

Figur 5.2  Illustration av UDP-huvudet. (Källa: Modern telekommunikation {[2]). 
 
5.1.3 TCP – Transmission Control Protocol 
TCP är ett förbindelseorienterat (eng. connection oriented) protokoll, det vill säga 
ett protokoll som upprätthåller en förbindelse mellan två datorer i ett nätverk. I 
TCP delas data upp i lagom stora paket innan de skickas vidare till IP för att få en 
färdväg. TCP garanterar att data som skickas kommer fram i rätt ordning. Precis 
som UDP har TCP en kontrollsumma som möjliggör en kontroll av att data som 
anländer har samma storlek som när den skickades. I TCP-huvudet finns, precis 
som i UDP-huvudet, sändande och mottagande port samt kontrollsumman, se 
illustration i figur 5.3. Sekvensnummer och bekräftelse används för att över-
föringen ska vara tillförlitlig. TCP-huvudets totala längd anges i längdfältet. 
Längden på huvudet kan variera eftersom tillvalsfältet inte är obligatoriskt. Om 
det inte finns något tillval är huvudet 20 byte. Nästa fält är reserverat för framtida 
användande. Kodbitarna ger upplysningar om paketets status, till exempel om det 
finns viktig data i paketet. Fönsterfältet används för flödeskontroll. Om en mot-
tagare vill stoppa sändaren från att sända mer data kan fönsterfältet sättas till noll. 
Pekarfältet innehåller en referens till var eventuell viktig data finns i paketet [3], 
[4], [26]. 

 
0  4  10  16  24  31 

Sändande port Mottagande port 
Sekvensnummer 

Bekräftelse 
Längd Reserverade Kodbitar Fönster 

Kontrollsumma Pekare 
Tillval Utfyllnad 

Figur 5.3  Illustration av TCP-huvudet. (Källa: Modern telekommunikation [2]). 
 
5.1.4 Skillnader mellan UDP och TCP 
En stor skillnad mellan UDP och TCP är att UDP är förbindelselöst medan TCP 
upprätthåller en förbindelse. Eftersom TCP garanterar att alla paket kommer fram 
är det tillförlitligt och används exempelvis vid vanlig surfning, e-post och filöver-
föring. Överföring med UDP sker snabbt eftersom få kontroller genomförs. En 
kontroll som till exempel inte utförs med UDP är om paketen kommit fram till 
mottagaren. Användningsområden för UDP är där det inte spelar någon större roll 
om alla paket kommer fram utan det är viktigare att överföringen går snabbt. 

8 bytes 

20 
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Exempel på användningsområden är spelprogram, internettelefoni samt musik och 
radio över Internet [23], [24]. 

 
5.2 Implementerade protokoll 
För kommunikationen mellan applikationen och körsimulatorn har vi valt att an-
vända nätprotokollet IP med UDP som transportprotokoll. Till en början användes 
transportprotokollet TCP. Efter diskussioner med Mats Lidström [32] togs be-
slutet att det transportprotokoll som skulle användas i INTRAG var UDP. Den 
avgörande anledningen var att överföringarna sker snabbare med UDP än med 
TCP. Överföringshastigheten är en viktig aspekt i realtidsapplikationer. Dock 
finns ingen garanti för att de paket som skickas kommer fram. Informationen som 
ska skickas mellan applikationen och körsimulatorn paketeras efter en viss 
struktur, så kallade tillämpningsprotokoll. Mellan INTRAG och körsimulatorn 
skickas fyra olika typer av paket: startpaket, paket för uppdatering av simulerade 
fordon, paket för uppdatering av körsimulator och avslutningspaket. Tre av paket-
typerna skickas endast i ena riktningen medan den fjärde typen kan skickas i båda 
riktningarna, se figur 5.4. 

 

 
Figur 5.4  Illustration av vilka paket som skickas och i vilken riktning de skickas. 
 
När INTRAG startas skickas ett startpaket med den struktur som återfinns i tabell 
5.1 till körsimulatorn. Startpaketet är alltid endast en byte stort. Anledningen till 
att ett startpaket behövs är att applikationen måste initiera simuleringen innan 
informationen från körsimulatorn börjar skickas. Initieringen innebär bland annat 
att fordon kring simulatorn genereras, se vidare avsnitt 5.4. 
 
Tabell 5.1  Startpaket. 
Byte Parameter Grundtyp Enhet Kommentar 

1 Pakettyp Byte – 0 = Startpaket 
1 = Uppdatering av körsimulator 
2 = Uppdatering av simulerade fordon 
9 = Avslutningspaket 

 

Trafikgenerator Körsimulator 

 Startpaket 
 Paket för uppdatering av simulerade fordon 
 Paket för uppdatering av körsimulator 
 Avslutningspaket 
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Efter att applikationen skickat startpaketet skickas med frekvensen 50 Hz ett paket 
som innehåller information om de fordon som finns inom det område som be-
gränsas av körsimulatorns uppskattade siktsträcka. I tabell 5.2 återges den struktur 
som dessa paket har. Beroende på hur många fordon som finns i det synliga 
området varierar storleken på paketen. Paketen är dock minst nio byte stora. 
 
Tabell 5.2  Paket för uppdatering av simulerade fordon. 

Byte Parameter Grundtyp Enhet Kommentar 
1 Pakettyp Byte – 0 = Startpaket 

1 = Uppdatering av körsimulator 
2 = Uppdatering av simulerade fordon 
9 = Avslutningspaket 

2 – 5 Pakettid Integer ms Tid sedan midnatt 
6 – 9 Antal fordon 

(n) 
Integer – Totalt antal fordon i paketet 

10 – 13 FordonsID 1 Integer –  
14 Fordonstyp 1 Byte – 1 = Personbil 

2 = Lastbil 
15 – 18 Position s 1 Float m Tillryggalagd sträcka för fordonets front 
19 – 22 Position r 1 Float m Avstånd från mittlinjen 

23 Booleans 1 Byte – Bit 1: Bromsljus 
Bit 2: Vänster körriktningsvisare 
Bit 3: Höger körriktningsvisare 

24 – 27 FordonsID 2 Integer –  
28 Fordonstyp 2 Byte – 1 = Personbil 

2 = Lastbil 
29 – 32 Position s 2 Float m Tillryggalagd sträcka för fordonets front 
33 – 36 Position r 2 Float m Avstånd från mittlinjen 

37 Booleans 2 Byte – Bit 1: Bromsljus 
Bit 2: Vänster körriktningsvisare 
Bit 3: Höger körriktningsvisare 

     
 FordonsID n Integer –  
 Fordonstyp n Byte – 1 = Personbil 

2 = Lastbil 
 Position s n Float m Tillryggalagd sträcka för fordonets front 
 Position r n Float m Avstånd från mittlinjen 
 Booleans n Byte – Bit 1: Bromsljus 

Bit 2: Vänster körriktningsvisare 
Bit 3: Höger körriktningsvisare 

 
När körsimulatorn tagit emot ett startpaket från applikationen kan den börja 
skicka sin information om körsimulatorn. Informationen skickas i ett paket med 
den struktur som återfinns i tabell 5.3. Storleken på paketen är alltid 17 byte. 
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Tabell 5.3  Paket för uppdatering av körsimulator. 
Byte Parameter Grundtyp Enhet Kommentar 

1 Pakettyp Byte – 0 = Startpaket 
1 = Uppdatering av körsimulator 
2 = Uppdatering av simulerade fordon 
9 = Avslutningspaket 

2 – 5 Pakettid Integer ms Tid sedan midnatt 
6 – 9 Hastighet Float km/h Körsimulatorns hastighet 

10 – 13 Position s Float m Tillryggalagd sträcka för körsimulatorns 
front 

14 – 17 Position r Float m Avstånd från mittlinjen 
 
Då en körning avslutas skickas ett avslutningspaket från den enhet som avslutar 
körningen. Det vill säga att om körningen avslutas från applikationen skickas ett 
avslutningspaket till körsimulatorn och vice versa. Avslutningspaketet innehåller 
precis som startpaketet endast parameterfältet pakettyp. Skillnaden är att para-
meterfältets värde är noll för ett startpaket och nio för ett avslutningspaket. Då en 
enhet mottagit ett avslutningspaket stoppas all sändning av paket. I INTRAG 
avslutas och nollställs även simuleringen. 

I alla paket finns parameterfältet pakettyp med. Pakettypen gör att det är lätt för 
mottagaren att identifiera vilken typ av paket det är och var informationen finns i 
paketet. I de båda uppdateringspaketen finns parameterfältet pakettid. Det är den 
tid då paketet skickades. Med hjälp av pakettiden kan mottagaren upptäcka om ett 
paket som skickades före ett annat kommer fram efter. UDP garanterar inte, som 
tidigare nämnts, att paketen kommer fram i samma ordning som de skickades. 
Därför är det viktigt att kunna avgöra om mottagaren ska använda paketet. 

 
5.3 Uppdateringsfrekvenser 
Fordonen i kandidatområdena uppdateras med frekvensen 1 Hz. Uppdaterings-
frekvensen för fordon som är närmast simulatorn, det vill säga i det synliga om-
rådet, är 50 Hz. Övriga simulerade fordon uppdateras mer sällan, med frekvensen 
10 Hz. Till en början uppdaterade vi animeringen med frekvensen 10 Hz. Vi insåg 
ganska snart att animeringen behövde uppdateras oftare. Med en uppdaterings-
frekvens för animeringen på 10 Hz såg det ibland ut som om vägmarkeringarna 
förflyttade sig i fel riktning. Med en uppdateringsfrekvens på 50 Hz har vi inte 
observerat något liknande. Även fordonens förflyttning kunde se konstig ut med 
den lägre uppdateringsfrekvensen. 

 
5.4 Initiering av simuleringen 
När INTRAG startas initieras simuleringen. I figur 5.5 finns en illustration av 
initieringen av simuleringen. De beteckningar som används finns illustrerade i 
figuren. Initieringen går till på så sätt att fordon genereras och placeras på väg-
banan framför och bakom simulatorn. Först genereras ett fordon framför, f1, och 
ett bakom, b1, simulatorn. Dessa placeras på de förutbestämda avstånden df och db 
från simulatorn. Sedan genereras ett nytt fordon, f2, och ett tidsavstånd, 

1f
T∆ . Det 

nya fordonet placeras på avståndet 
1f

T∆  framför f1. På samma sätt genereras ett 
nytt fordon bakom b1. Genereringsproceduren fortgår till dess att det simulerade 
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området och de båda kandidatområdena är fyllda. Det är endast i det högra 
körfältet som fordon genereras. 
 

 
Figur 5.5  Illustration av initieringen av simuleringen. Det gråa fordonet beteck-
nar körsimulatorn. 
 
5.5 Körsimulatorsubstitut 
För att kunna genomföra en simulering med INTRAG krävs en körsimulator. 
Tyvärr har det inte varit möjligt att testköra INTRAG mot VTI:s körsimulator. 
Körsimulatorn byggs för närvarande om och den kommer inte att vara klar innan 
detta examensarbete är avslutat. För att kunna testa vår modell skapades en 
applikation som kan användas som ett substitut till en riktig körsimulator. Huvud-
anledningen var att underlätta testkörningen. Substitutet är uppbyggt så att an-
vändaren kan accelerera respektive retardera till en viss hastighet med en viss 
acceleration respektive retardation. Användaren kan även utföra körfältsbyten. För 
att underlätta för användaren finns några kortkommandon för att styra substitutet. 
En skärmdump av substitutet återfinns i figur 5.6. 

 

 
Figur 5.6  Skärmdump av körsimulatorsubstitutet. 
 

b2 b1 f1 f2 f3 

db df 1bT∆  
2fT∆  

1fT∆
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5.6 Verifiering 
Verifieringen av INTRAG har dels utförts via granskning av animeringen, dels via 
granskning av utdata från modellen. Vid granskning av animeringen upptäcktes 
ett flertal felaktigheter. Bland annat upptäcktes följande fel: 

 
• fordon färdades utanför körbanan 

• fordon körde på och ibland över varandra, både vid körfältsbyten och vid färd 
rakt fram 

• fordon kolliderade med varandra vid skiftning mellan kandidatområde och 
simulerat område. 

 
Problemet med att fordon färdades utanför körbanan hade sin grund i att fordonen 
inte avslutade sina körfältsbyten vid rätt tillfälle utan fortsatte att förflytta sig i 
sidled. Problemen med kollisioner vid körfältsbyten grundade sig i att kontrollen 
om det fanns tillräckligt med plats i det önskade körfältet var felaktigt imple-
menterad. De kollisioner som inträffade vid färd rakt framåt berodde på att den 
första retardationsmodellen som implementerades var inkorrekt, se avsnitt 5.7. 
Vid övergångar mellan kandidatområden och det simulerade området släpptes en 
del kandidatfordon in i det simulerade området även om så inte borde vara fallet. 
Detta berodde på att regleringen av passage till det simulerade området var 
felaktigt implementerad. Efter att dessa fel korrigerats kunde vi inte genom 
granskning av animeringen upptäcka fler fel. 

Ett antal testkörningar har gjorts för att kontrollera bland annat accelerations- 
och retardationsmodellen samt överensstämmelse mellan inmatat och ”verkligt” 
flöde. Testkörningarna har utförts med hjälp av det körsimulatorsubstitut som 
beskrivs i avsnitt 5.5. 

 
5.6.1 Accelerationsmodellen 
För att kontrollera om accelerationsmodellen är korrekt implementerad genom-
fördes en testkörning. Testet av accelerationsmodellen gick till så att körsimula-
torn körde i 10 km/h och skapade en lång kö av fordon. När det fanns ett fordon 
som följde körsimulatorn och som inte hade möjlighet att byta till ett annat körfält 
accelererade körsimulatorn upp till 90 km/h med en betydligt högre acceleration 
än vad något fordon i modellen kan klara av. Det bakomvarande fordonet kunde 
då accelerera med den acceleration som fordonet önskade, inga andra fordon 
fanns framför. Fordonet hade ett effekt/massa-tal11 på 25,76 W/kg. Resultatet av 
testet åskådliggörs i figur 5.7. 

                                                 
11 Ett fordons effekt/massa-tal är ett mått på fordonets accelerationsförmåga. 
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Figur 5.7  Acceleration från 10 km/h till 90 km/h med effekt/massa-talet 
25,76 W/kg. 
 
I figuren visar den tunna linjen hur fordonets acceleration borde se ut, enligt 
accelerationsmodellen. Den tjocka linjen representerar det observerade fordonets 
acceleration. Som synes i figuren tangerar de båda linjerna varandra. Överens-
stämmelsen mellan accelerationsmodellen och det observerade fordonets accelera-
tion är alltså mycket god och modellen kan således antas vara korrekt imple-
menterad. 

 
5.6.2 Retardationsmodellen 
För att verifiera om retardationsmodellen fungerar som det är tänkt genomfördes 
en testkörning där körsimulatorn retarderade och accelererade framför ett utvalt 
fordon. Detta gav upphov till att fordonet tvingades retardera olika mycket vid 
olika tillfällen. Det observerade fordonet hade en normal retardation på 2,86 m/s2. 
Under hela testkörningen samlades data om fordonets retardation, avstånd till 
hinder samt säkerhetsavstånd in. Utifrån den informationen har diagrammet i figur 
5.8 ritats upp. 
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Figur 5.8  Kurvor för verifiering av retardationsmodell. Kurvorna är för ett 
fordon med en normal retardation på 2,86 m/s2. 
 
Den tunna linjen i diagrammet visar hur det observerade fordonets retardation 
borde se ut enligt modellen och den tjocka linjen visar det observerade fordonets 
”verkliga” retardation. Som synes överensstämmer den ”verkliga” retardationen 
mycket bra med retardationsmodellen. Dock saknas mätvärden för en kvot mindre 
än 0,15 för det observerade fordonet. Anledningen till detta är att det är svårt att 
skapa situationer där ett fordon är så pass nära ett framförvarande fordon. Då 
överensstämmelsen för kvoter mellan 0,15 och 1 är mycket god, tror vi att 
överensstämmelsen mellan 0 och 0,15 också är god. 

 
5.6.3 Ideal hastighet 
För att verifiera att en förändring av medelvärdet av den ideala hastigheten ger 
utslag på medelhastigheten i modellen genomfördes sex testkörningar. I tabell 5.4 
redovisas de indata som varierats mellan körningarna. 
 
Tabell 5.4  Indata till testkörningar av ideal hastighet. 

  Ideal hastighet 
Körning Sannolikhetsfrö12 Medelvärde Minvärde Maxvärde 

  Pb Lb Pb Lb Pb Lb 
1 3 986 111 94 80 70 140 115 
2 4 915 111 94 80 70 140 115 
3 3 986 155,4 131,6 112 98 196 161 
4 4 915 155,4 131,6 112 98 196 161 
5 3 986 66,6 56,4 48 42 84 69 
6 4 915 66,6 56,4 48 42 84 69 

 

                                                 
12 Sannolikhetsfrö är ett tal som styr en dators slumptalsgenerator. Om samma sannolikhetsfrö 
används i två olika simuleringar genereras samma följd av slumptal. 
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Medelvärde, minvärde och maxvärde för de två första körningarna är de grund-
värden som tagits fram. För att få värdena för körning 3 och 4 respektive 5 och 6 
är grundvärdena ökade respektive minskade med 40 %. De indata som är lika i 
alla testkörningar redovisas i tabell 5.5. 
 
Tabell 5.5  Indata som är lika för samtliga testkör- 
ningar av ideal hastighet . 

Standardavvikelse (personbil): 11,5  
Standardavvikelse (lastbil): 10,5  
Simuleringstid: 12 minuter 
Flöde: 2 000 fordon/h
Simulerat område: 20 km 
Kandidatområde: 5 km 
Lastbilsandel: 15 % 

 
Utdata från testkörningarna återfinns i tabell 5.6. 
 
Tabell 5.6  Utdata från testkör- 
ningarna av ideal hastighet. 

Körning Medelhastighet 
 [km/h] 
1 103 
2 104 
3 145 
4 146 
5 60 
6 61 

 
Utifrån de indata som matats in i modellen borde medelhastigheten vara 
108,45 km/h, 151,83 km/h respektive 65,07 km/h. För att medelhastigheten verk-
ligen ska bli det, skulle alla fordon vara tvungna att färdas med sin ideala hastig-
het. Detta eftersom det är den ideala hastigheten som matas in. Dock är det inte 
troligt att alla fordon kan färdas med den hastigheten, vilket i sin tur leder till att 
medelhastigheten blir lägre. Det gör att det är svårt att säga om medelhastig-
heterna är korrekta.  

 
5.6.4 Minsta tidlucka 
Parametern minsta tidlucka påverkar bland annat hur nära ett fordon väljer att 
köra ett annat då de kör i samma hastighet, till exempel vid kökörning. För att 
testa om inmatning av olika tidluckor ger olika effekter genomfördes två testkör-
ningar. Testkörningarna gick till så att parametern sattes till en sekund respektive 
sex sekunder, det vill säga medelvärde, minvärde och maxvärde sattes till samma 
värde. Inga utdata samlades in utan resultaten av testkörningarna bygger endast på 
observationer av animeringen. Genom att skapa en kösituation där körsimulatorn 
och bakomvarande fordon håller samma hastighet kunde observationerna göras. 
Resultatet blev att det bakomvarande fordonet höll en betydligt större lucka då 
den minsta tidluckan var sex sekunder än vid en sekund. Detta tolkar vi som att en 
förändring av parametern minsta tidlucka ger en förändring i rätt riktning av 
fordonens avstånd till framförvarande. 
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5.6.5 Flöde och lastbilsandel 
För att undersöka om INTRAG genererar den trafikmängd som specificerats i 
indata har ett antal testkörningar genomförts. I INTRAG samlas trafikstatistik 
endast in för det simulerade området, se avsnitt 6.3. En ökning av det simulerade 
områdets längd medför ett större mätområde och skulle intuitivt ge en mer korrekt 
trafiksituation kring simulatorn. För att undersöka om så är fallet har de olika om-
rådenas längder varierats mellan testkörningarna. Alla testkörningar har pågått i 
tolv minuter vardera och statistik har samlats var femte sekund. För varje mät-
värde har vi sedan beräknat differensen mellan inmatat och uppmätt värde. De 
indata som varierats i de olika testkörningarna redovisas i tabell 5.7. För övriga 
inparametrar har vi använt de grundvärden som finns i bilaga 3. Simulatorfordonet 
har antagits ha en önskad hastighet på 110 km/h. Under testkörningen har vi 
således accelererat upp till denna hastighet så fort möjlighet till detta funnits. 
 
Tabell 5.7  Redovisning av vissa indata för tio olika körningar med varierande 
inflöde och områdeslängder. 
Körning Sannolikhetsfrö Inflöde Simulerat område Kandidatområde 
  [fordon/h] [km] [km] 

1 3 986 2 000 5 5 
2 4 915 2 000 5 5 
3 3 986 2 000 20 5 
4 4 915 2 000 20 5 
5 3 986 2 000 20 20 
6 4 915 2 000 20 20 
7 3 986 3 500 20 5 
8 4 915 3 500 20 5 
9 3 986 1 000 20 5 

10 4 915 1 000 20 5 
 
Resultaten från de sex första körningarna redovisas i tabell 5.8. Som synes ligger 
flödet för lågt i samtliga körningar. I körning 1 ligger flödet oftast mellan 280 och 
380 fordon/h för lågt. I körning 2 är medeldifferensen något lägre, dock är sprid-
ningen större. 
 
Tabell 5.8  Differenser mellan inmatat och ”verkligt” flöde för körning 1–6. 
Körning Medeldifferens Medeldifferens [%] Standardavvikelse 

1 -328 -16,4 50 
2 -293 -14,6 107 
3 -199 -9,9 33 
4 -161 -8,0 18 
5 -245 -12,3 49 
6 -147 -7,3 26 

 
För att undersöka vår tes om längden på det simulerade området valde vi att öka 
det simulerade områdets längd med en faktor fyra, till 20 kilometer, och genom-
föra två nya testkörningar med för övrigt oförändrade indata. Detta resulterade i 
minskade differenser, se körning 3 och 4 i tabell 5.8. En ökning av det simulerade 
områdets längd kan således antas ge en mer korrekt trafiksituation. Vi valde även 
att testa om längden på kandidatområdena har någon märkbar betydelse för trafik-
situationen i det simulerade området. I körning 5 och 6 ökades även längden på 
kandidatområdena till 20 kilometer. Förändringen medförde en ökning av medel-
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differensen i körning 5 och en minskning i körning 6 jämfört med körning 3 
respektive 4. Ökningen i körning 5 är större än minskningen i körning 6. Vi har 
valt att tolka detta som att en ökning av längden på kandidatområdena inte medför 
någon märkbar förbättring. 

Körningarna 1 till 6 genomfördes alla med ett inmatat flöde på 2 000 fordon/h. 
För att ytterligare kontrollera differensen mellan inmatat och ”verkligt” flöde 
genomfördes simuleringar med inmatade flöden på 1 000 respektive 3 500 for-
don/h. Dessa körningar genomfördes med ett 20 kilometer långt simulerat område. 
För kandidatområdena behölls längden 5 kilometer. I tabell 5.9 redovisas medel-
differensen för dessa körningar samt de två motsvarande körningarna med ett in-
matat flöde på 2 000 fordon/h. 
 
Tabell 5.9  Differenser mellan inmatat och ”verkligt” flöde för körning 3,4 
och 7–10. 

Körning Medeldifferens Medeldifferens [%] Standardavvikelse 
3 -199 -9,9 33 
4 -161 -8,0 18 
7 -126 -3,6 91 
8 -144 -4,1 128 
9 -56 -5,6 8 

10 -64 -6,4 12 
 
Körningarna 7 och 8, med ett inmatat flöde på 3 500 fordon/h, ger visserligen en 
minskning av medeldifferensen, men det ger även en rejäl ökning av spridningen. 
Slutsatsen blir dock att ett större antal mätvärden har en mindre differens vid ett 
inmatat flöde på 3 500 fordon/h. 

Vid ett inmatat flöde på 1 000 fordon/h fås en mindre medeldifferens. Dock är 
det så att differensen relativt det inmatade flödet är högre i körning 9 och 10 jäm-
fört med körning 7 och 8. Sammanfattningsvis kan sägas att det ”verkliga” flödet i 
medel ligger mellan 3,6 och 9,9 % för lågt vid ett 20 kilometer långt simulerat 
område och 5 kilometer långa kandidatområden. Efter granskning av flödesgrafen 
i INTRAG, se figur 5.9 och utdatafilerna har vi konstaterat att flödet ligger på en 
relativt konstant nivå och att inga kraftiga förändringar inträffar. 
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Figur 5.9  Det uppmätta flödets variation med tiden. Den ljusa 
linjen avser inmatat flöde som i detta fall ligger på 3 500 fordon/h. 
 
Förutom att verifiera trafikmängden har testkörningar genomförts för att under-
söka hur väl trafiksammansättningen i INTRAG stämmer överens med den som 
specificerats i indata. Vi har genomfört åtta testkörningar med fyra olika lastbils-
andelar och två olika sannolikhetsfrön, se tabell 5.10. För övriga inparametrar har 
de grundvärden som finns i bilaga 3 använts. Precis som i testkörningarna med 
varierande flöde och områdeslängder har simulatorfordonet antagits ha en önskad 
hastighet på 110 km/h. Vi har alltså även i dessa försök alltid försökt hålla den 
hastigheten. 
 
Tabell 5.10  Redovisning av vissa indata för åtta 
körningar med varierande lastbilsandel. 
Körning Sannolikhetsfrö Lastbilsandel 

  [%] 
1 3 986 5 
2 4 915 5 
3 3 986 15 
4 4 915 15 
5 3 986 30 
6 4 915 30 
7 3 986 50 
8 4 915 50 

 
Differensen mellan inmatad och ”verklig” lastbilsandel för de åtta försöken redo-
visas i tabell 5.11. Den relativa differensen skiljer sig inte nämnvärt mellan olika 
lastbilsandelar. I samtliga fall ligger lastbilsandelen något för lågt jämfört med 
den som specificerats i indata. Differensen är dock låg, 0,02–0,18 %. Det finns en 
tendens till att ökande lastbilsandel ger ökad differens, men det är svårt att dra 
några slutsatser utifrån dessa begränsade utdata. 
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Tabell 5.11  Differenser mellan inmatad och ”verklig” andel av lastbilar. 
Körning Medeldifferens Medeldifferens [%] Standardavvikelse 

1 -0,5 -0,03 0,5 
2 -1,1 -0,06 0,3 
3 -1,1 -0,05 0,7 
4 -1,7 -0,08 0,5 
5 -0,4 -0,02 0,6 
6 -3,6 -0,18 0,9 
7 -3,4 -0,10 0,5 
8 -2,8 -0,08 1,7 

 
Under körningarna med varierande lastbilsandel samlade vi även in flödesstatistik. 
Vid granskning av denna statistik syns att differensen mellan inmatat och 
”verkligt” flöde ökar med ökande lastbilsandel, se tabell 5.12.  
 
Tabell 5.12  Differenser mellan inmatat och verkligt flöde för 
varierande lastbilsandelar. 
Körning Medeldifferens Medeldifferens [%] Standardavvikelse 

1 -181 -9,1 18 
2 -188 -9,4 32 
3 -199 -9,9 33 
4 -161 -8,0 18 
5 -211 -10,6 18 
6 -250 -12,5 18 
7 -191 -9,6 15 
8 -329 -16,5 25 

 
En ökad lastbilsandel ger en minskad medelhastighet och eftersom flödet i 
INTRAG mäts indirekt via mätningar av densitet och medelhastighet, se avsnitt 
6.3, påverkas flödet av andelen lastbilar. Anledningen till den relativt stora nega-
tiva differensen mellan inmatat och ”verkligt” flöde kan således ha sin grund i 
dåliga mät- och insamlingsmetoder. De indata som matas in för att beskriva 
trafiksituationen är flöde och fordonens ideala hastigheter. Utifrån detta kan en 
förväntad densitet beräknas. Den statistik som sedermera samlas in om trafik-
situationen är medelhastighet och densitet. Det flöde som sedan redovisas i utdata-
filerna beräknas, som tidigare nämnts, utifrån den uppmätta densiteten och 
medelhastigheten. 

 
5.7 Validering 
INTRAG har ej validerats mot några mätdata från verkligheten. Valideringen av 
INTRAG har genomförts genom granskning av animering och utdata från 
modellen. En sådan grovt förenklad validering ger ändå en översiktlig bild om 
huruvida de olika delmodellerna och modellen i sig är korrekta. Modellen såg vid 
en första granskning ut att fungera korrekt förutom vid fordonsretardationer. Den 
retardationsmodell som först implementerades medförde att fordon inte började 
retardera i tid, varierade retardationsstyrkan alltför ofta och mycket samt att 
retardationsstyrkan överlag var lägre än vad den borde vara. Det uppstod till och 
med situationer där fordon retarderade och accelererade om vartannat när fram-
förvarande fordon retarderade relativt kraftigt. Den första retardationsmodellen 
byggde på att retardationsstyrkan berodde på tiden till kollision om inga 
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förändringar av fordonens hastigheter genomfördes samt tiden till kollision om 
fordonet retarderade med en medelretardation. Då medelretardationen används för 
att beräkna säkerhetsavståndet som i sin tur indirekt påverkar tiden till kollision, 
vilken tillsammans med medelretardationen bestämmer retardationsnivån skapas 
ett cirkelberoende. Säkerhetsavståndet påverkar tiden till kollision eftersom det 
endast är när fordon passerat in i det förbjudna området som retardationer före-
kommer. Den nya retardationsmodellen bygger, som beskrivs i avsnitt 4.3, på 
förhållandet mellan avståndet till framförvarande och säkerhetsavståndet.  

För att se hur den nya retardationsmodellen fungerar genomfördes två test-
körningar där körsimulatorn körde framför ett fordon i samma hastighet som det 
bakomvarande fordonet. Den aktuella hastigheten var 125 km/h och fordonets 
normala retardation var 2,86 m/s2. I den första testkörningen retarderade kör-
simulatorn med 3 m/s2 till hastigheten 0 km/h. Under tiden loggades det bakom-
varande fordonets retardation. Resultatet presenteras i figur 5.10. Den ljusa linjen 
är körsimulatorns retardation och den mörka är det observerade fordonets retarda-
tion. 
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Figur 5.10  Retardationskurvor då körsimulatorn retarderade med 3 m/s2 
från 125 km/h till 0 km/h. 
 
Innan det observerade fordonet börjar retardera finns en reaktionstid. Fordonet 
börjar retardera med en retardation på ungefär 2,7 m/s2. Strax därefter nås den 
maximala retardationen under retardationstiden, 2,9 m/s2. Efter ett tag börjar 
fordonet att retardera med en lägre retardation och till slut så motorbromsar 
fordonet. 

I den andra testkörningen var körsimulatorns retardation 9 m/s2. Resultatet från 
den testkörningen återfinns i figur 5.11, samma nyanser som i föregående figur 
används. 
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Figur 5.11  Retardationskurvor då körsimulatorn retarderade med 9 m/s2 från 
125 km/h till 0 km/h. 
 
Även i retardationskurvan vid en retardation på 9 m/s2 ses att fordonet retarderar 
som mest i början för att efter ett tag minska retardationen. Tills retardationen nått 
nivån för normal retardation är stigningen kraftig, därefter mattas stigningen av. 
Efter ungefär 3 sekunder retarderar fordonet med den maximala retardationen, det 
vill säga 9 m/s2. Den retardationsnivån hålls i ungefär 1,5 sekunder. Efter drygt 
5,5 sekunder motorbromsar fordonet. Dock är den retardationen inte tillräcklig 
utan fordonet hamnar för nära det framförvarande fordonet, körsimulatorn, och 
ökar retardationen igen. 

Testkörningarna visar att retardationerna i modellen inleds med att fordonet 
retarderar med sin normala retardation och beroende på om en kraftigare retarda-
tion behövs eller inte retarderar fordonet mer eller mindre. Efter ett tag avtar 
retardationen. I testkörningen med en retardation på 3 m/s2 avslutades retarda-
tionen med motorbromsning, men inte i den andra testkörningen. Vi tycker att 
fordonens retardationskurvor liknar ett verkligt beteende vid en retardation. Vi 
tror att förare retarderar som kraftigast i början och efter hand släpper upp pedalen 
mer och mer. Retardationskurvorna har dock inte jämförts med någon dokumente-
rad information om ett fordons retardation. Den retardationsmodell som har 
implementerats innehåller inte de kraftiga variationer i retardationsstyrka som 
fanns i den första retardationsmodellen. Inga uppenbara felaktigheter har hittats i 
den nya modellen, men då valideringen ej skett mot några mätvärden från 
verkligheten är det svårt att avgöra om den är helt korrekt. 

 
5.8 Avsnittssummering 
Implementeringen av INTRAG är gjord i Borland Delphi 5. Kommunikationen 
mellan INTRAG och körsimulatorn sker över intranät med internetprotokollet IP 
och transportprotokollet UDP. Det skickas totalt fyra olika paket mellan modellen 
och körsimulatorn. Paketen paketeras efter en viss struktur. Uppdateringen av 
fordon sker med olika frekvenser beroende på område. I kandidatområdena upp-
dateras fordonen med frekvensen 1 Hz, i det synliga området med 50 Hz och 
övriga simulerade fordon uppdateras med frekvensen 10 Hz.  
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Vid initieringen av simuleringen genereras fordon och tidsavstånd mellan 
dessa. Fordonen placeras ut framför respektive bakom simulatorn. 

Verifieringen av INTRAG har genomförts via granskning av animeringen och 
utdata. Resultatet av granskningen av animeringen var att ett antal fel hittades som 
kunde rättas till. Accelerations- och retardationsmodellen verkar fungera som det 
är tänkt. Vid granskning av utdata för trafikflödet kunde det konstateras att flödet i 
medel låg mellan 3,6 och 9,9 % lägre än vad som hade specificerats i indata. Detta 
kan bero på att vi valt för dåliga metoder för att mäta flödet. 

Den validering som vi genomfört av INTRAG är mycket begränsad i omfatt-
ning. Vid valideringen, som i huvudsak genomförts via granskning av anime-
ringen, har inga uppenbara felaktigheter jämfört med verkligheten påträffats. Den 
första retardationsmodellen ansågs inte vara valid. Därför konstruerades en ny 
retardationsmodell. Vi tycker att den nya modellen verkar vara en bra avbildning 
av förares beteende vid retardation. 
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6 Beskrivning av INTRAG v 1.0 
Implementeringen av INTRAG är genomförd i programutvecklingsmiljön 
Borland Delphi 5. Språket i applikationen är engelska, det vill säga att alla 
menyer, informationstexter etcetera är på engelska. Språkvalet beror till stor del 
på att det är svårt att hitta bra översättningar av de begrepp som används inom 
ämnesområdet. I en vidareutveckling av applikationen skulle detta kunna för-
ändras så att användaren kan välja språk.  

 
6.1 Grafiskt användargränssnitt  
Figur 6.1 visar en skärmdump av huvudfönstret i INTRAG. I huvudfönstret finns 
en animering av fordonsrörelserna, möjlighet att ändra flöde och hastighetsbe-
gränsning, information om ett valt fordon samt trafikstatistik. 

 

 
Figur 6.1  Skärmdump av huvudfönstret i INTRAG. 
 
I INTRAG finns ett antal parametrar som användaren kan ändra. Parametrarna 
finns beskrivna i avsnitt 6.2. Parameterinställningarna går att spara till fil och kan 
sedan laddas in vid en annan simulering. Det går även att välja om det automatiskt 
ska laddas in vissa inställningar då applikationen öppnas och i så fall vilken fil 
som innehåller dessa inställningar.  

En del parametrar i applikationen dras ur fördelningar. Till exempel gäller det 
fordonens längd, bredd med mera. När applikationen ska användas för försök i 
simulatorn krävs att alla försökspersoner ges samma förutsättningar. Det är därför 
viktigt att kunna återskapa ett scenario flera gånger. För att kunna göra det finns 
en inställning i applikationen där användaren kan ställa in det sannolikhetsfrö 
(eng. seed) som ska användas. Användaren kan välja mellan att använda ett 
specifikt sannolikhetsfrö eller att låta datorn slumpa fram ett nytt frö. Sannolik-
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hetsfröet påverkar datorns slumptalsgenerator på så sätt att om samma sanno-
likhetsfrö används vid två olika tillfällen kommer samma slumptal att genereras i 
samma ordning vid båda tillfällena. 

Det finns möjlighet att samla statistik under en simuleringskörning. Under kör-
ningen kan statistiken beskådas i form av tre grafer som ritas upp i applikationens 
huvudfönster. Det går endast att visa en graf åt gången. I en av graferna ritas 
”verkligt” och inmatat flöde upp. Densiteten ritas upp i en annan graf och i den 
sista grafen ritas medelhastighet och hastighetsbegränsning upp. De aktuella 
värdena för flöde, densitet, medelhastighet samt hastighetsbegränsning visas i en 
ruta bredvid graferna. I figur 6.2 finns en skärmdump som visar aktuella värden 
och grafer för en körning. I figuren finns även en nivåmätare. Den visar hur stor 
del av uppdateringstiden som används. Om tiden inte räcker till, det vill säga att 
datorn inte hinner uppdatera alla fordon som ska uppdateras, slår mätaren i 
toppen.  

 

 
Figur 6.2  Aktuella värden och grafer över flöde, densitet, medelhastighet och 
hastighetsbegränsning. 
 
Användaren kan även välja att få information om ett visst fordon. Hur informa-
tionen åskådliggörs i INTRAG kan ses i figur 6.3. Informationen som användaren 
kan få är: ID-nummer (ID), avstånd till hinder (dObs), säkerhetsavstånd13 (Smin), 
tillryggalagd sträcka relativt simulatorns startpunkt (sPos), hastighet (Spd), 
acceleration (Acc), önskad hastighet14 (Des Spd) samt vilket område fordonet be-
finner sig i15 (Area). Det finns också en animering av fordonets ljuskommunika-
tion. Användaren kan även välja att logga ett valt fordon. Även information om 
simulatorns hastighet och tillryggalagda sträcka återfinns.  

                                                 
13 Säkerhetsavståndet är det minsta avstånd ett fordon måste ha till framförvarande fordon. 
Begreppet säkerhetsavstånd förklaras mer utförligt i avsnitt 4.1. 
14 Fordonets önskade hastighet är den hastighet som fordonet vill färdas med vid aktuella 
förhållanden. 
15 Fordonet kan antingen befinna sig i kandidatområdena eller i det simulerade området. 
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Figur 6.3  Skärmdump av information om ett visst fordon. 
 
När en körning avslutats skapas utdatafiler utifrån den statistik som samlats in. 
Användaren har möjlighet att innan körningen startas specificera vilken statistik 
som ska samlas in. Både trafik- och fordonsstatistik kan samlas in. Trafik-
statistiken kan endast samlas in från det simulerade området medan fordons-
statistiken kan samlas in utifrån fem olika kombinationer av områden. De olika 
kombinationerna är: alla fordon, simulerade fordon och körsimulatorn, simulerade 
fordon, endast körsimulatorn samt kandidatfordon. Användaren kan även välja 
med vilket intervall som statistiken ska samlas in. Tiden mellan insamlingarna får 
dock inte understiga tiden mellan två uppdateringar av simulerade fordon. Den 
trafikstatistik som kan samlas in är: flöde, densitet, medelhastighet, hastighetsbe-
gränsning, lastbilsandel, personbilsandel, inmatat flöde, inmatad lastbilsandel 
samt inmatad personbilsandel. Användaren kan välja mellan att samla in per 
körfält eller totalt. Det finns även möjlighet att endast samla in medelvärden. Om 
användaren valt att samla in fordonsstatistik skapas även en fil som beskriver 
fordonens konstanta egenskaper16. Den fordonsstatistik som kan samlas in är: 
hastighet, önskad hastighet, acceleration, bromsljus, tillryggalagd sträcka relativt 
simulatorns startpunkt, säkerhetsavstånd, avstånd till hinder, aktuellt körfält, nästa 
körfält samt körriktningsvisare. En skärmdump från statistikfönstret återfinns i 
figur 6.4. 

                                                 
16 Fordonens konstanta egenskaper är: fordonstyp, ideal hastighet, effekt/massa-tal, normal 
retardation, längd, bredd samt minsta tidlucka. Förklaring av begreppen återfinns i avsnitt 6.2. 
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Figur 6.4  Skärmdump från statistikfönstret. 
 
Det finns många möjligheter att påverka animeringens utseende. Under menyn 
Animation återfinns användarens alternativ, se figur 6.5. Användaren kan bland 
annat välja om mittlinjen och/eller avståndsmarkeringar ska visas. Avstånds-
markeringarna avser sträckan mellan markeringen och den position som kör-
simulatorn hade när simuleringen startade. Det går även att förändra med vilket 
intervall som avståndsmarkeringarna ska visas. Om användaren har valt att 
studera ett visst fordon finns valmöjligheten att visa en animering av fordonets 
ljuskommunikation. Då simuleringen startas är animeringsbilden centrerad kring 
körsimulatorfordonet. Det finns möjlighet för användaren att centrera kring ett 
annat fordon, en punkt som har ett visst avstånd till simulatorfordonet eller en 
specifik position. Det finns även panorerings- och zoommöjligheter. 

 

 
Figur 6.5  Skärmdump av menyn Animation. 
 
Som hjälp till användaren har en hjälpfil skapats. Hjälpfilen beskriver programmet 
och ska hjälpa användaren att komma igång med INTRAG. I hjälpfilen förklaras 
till exempel de parametrar som användaren kan mata in. Hjälpfilen är som resten 
av applikationen på engelska och återfinns i bilaga 5. 
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6.2 Inparametrar 
I INTRAG finns ett antal användarspecificerade inparametrar. Dessa parametrar 
styr bland annat trafiksammansättningen och trafikflödet. Det finns även para-
metrar som styr de olika områdenas storlekar och förarnas reaktionstider. För alla 
parametrar har grundvärden tagits fram. Dessa grundvärden redovisas i bilaga 3. 

De trafikparametrar som kan definieras av användaren är flöde, hastighetsbe-
gränsning samt lastbils- och personbilsandel. Flödet används för att erhålla önskad 
trafikmängd medan de två andelarna används för att skapa rätt trafiksamman-
sättning. Vad det gäller hastighetsbegränsningen kan användaren antingen välja en 
egen hastighetsbegränsning eller välja att använda den gällande hastighetsbe-
gränsningen. Om användaren väljer att använda den gällande hastighetsbegräns-
ningen kommer hastighetsbegränsningen att konstant vara 110 km/h. Om 
användaren förändrar hastighetsbegränsningen under en körning kommer alla 
fordons önskade hastigheter att räknas om samtidigt. Dessutom kommer alla 
fordons hastigheter att förändras till respektive fordons önskade hastighet. 
Funktionen att kunna ändra allas önskade hastigheter under körning är användbar 
då användaren vill höja respektive sänka medelhastigheten på omgivande trafik. 
En framtida utveckling kan vara att information om vägtyp, vägbredd, hastighets-
begränsning, vägskyltar och dylikt läses in från fil då simuleringen startas. Då 
skulle det bli möjligt att förändra fordonens hastighet då de passerar en specifik 
punkt, till exempel en hastighetsskylt. 

I INTRAG används sex olika användarspecificerade fordonsparametrar. Dessa 
parametrar används för att skapa fordon med olika utseende, beteende och 
prestanda. Parametrarna är: ideal hastighet, effekt/massa-tal, normal retardation, 
längd, bredd samt minsta tidlucka. Varje parameter matas in i form av medel-
värde, standardavvikelse, min- och maxvärde för respektive fordonstyp. De 
värden som fordonen slutligen tilldelas dras från en trunkerad normalfördelning. 

Ett fordons ideala hastighet är den högsta hastighet fordonet vill färdas med 
under perfekta förhållanden och utan hänsyn till hastighetsbegränsning. Med 
perfekta förhållanden menas rak, bred och torr väg utan omgivande trafik. De 
grundvärden som används i INTRAG för ideal hastighet är de värden som 
används i VTI:s trafiksimuleringsmodell [9]. 

Varje fordon tilldelas ett effekt/massa-tal. Det är det effekt/massa-värde som 
fordonet vill eller kan utnyttja. Effekt/massa-talet styr fordonets accelerationsför-
måga. Som grundvärden i INTRAG används effekt/massa-värden från VTI:s 
trafiksimuleringsmodell [9]. Dessa värden har erhållits vid fältmätningar och 
återfinns i bilaga 4. Värdena har uppskattats vara normalfördelade med medel-
värde 19 för personbilar och 11,5 för lastbilar samt med standardavvikelse 7 
respektive 4,5.  

Skillnader mellan fordonens retardationsmöjligheter skapas med hjälp av para-
metern normal retardation. Den normala retardationen avser den kraftigaste retar-
dation som används vid normala förhållanden. Denna parameter avser alltså inte 
panikbromsning utan snarare den retardationsnivå vid vilken en retardation börjar 
kännas alltför obehaglig.  

Fordonens längd är en grafisk parameter, men den påverkar även omgivande 
trafik vid till exempel omkörningar. Omkörningstiden beror både på det omkör-
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ande fordonets och på det omkörda fordonets längd. Fordonens bredd är endast en 
grafisk parameter. Den påverkar inte på något sätt själva simuleringen.  

Parametern minsta tidlucka avser den minsta tidlucka ett fordon vill hålla till 
ett framförvarande fordon. Denna parameter används för att skapa variation 
mellan det avstånd olika fordon vill hålla till framförvarande. En effekt av att 
olika fordon har olika minsta tidluckor, är att vid kökörning, där alla håller samma 
hastighet, varierar avstånden mellan fordonen. 

De grundvärden som används för normal retardation, längd, bredd och minsta 
tidlucka grundar sig inte på några dokumenterade data utan är uppskattningar. 

Förutom trafik- och fordonsparametrar finns inparametrar som påverkar om-
rådeslängder, startavstånd, kommunikation och car-following. Både längden på 
kandidatområdena och längden på det simulerade området är användarspecificera-
de parametrar. De båda kandidatområdena är alltid lika långa. Längden på om-
rådena påverkar trafiksituationen kring simulatorn. Ett allt för kort simulerat 
område kan medföra att trafiksituationen skiljer sig från den som definierats med 
hjälp av trafikparametrarna. Om kandidatområdena är för korta finns det risk att 
större förändringar av körsimulatorns hastighet tömmer den buffert av fordon som 
finns tillgänglig i kandidatområdena. Det finns således en risk att påfyllningen av 
nya fordon avstannar under en period. Parametrarna för startavstånd bestämmer 
hur långt framför respektive bakom körsimulatorn det första simulerade fordonet 
ska starta. För att kunna kommunicera med en körsimulator krävs att vissa 
inställningar görs, IP- och portnummer måste anges. I INTRAG finns endast en 
användarspecificerad parameter som påverkar fordonens beteende vid car-
following. Denna parameter är reaktionstiden. Reaktionstiden används endast för 
att fördröja fordonens reaktion när de kommer för nära ett framförvarande fordon. 
Det tar således en viss tid från det att ett fordon kommit för nära ett framför-
varande fordon innan det börjar retardera. Övriga handlingar som fordonen i 
modellen genomför fördröjs inte med någon reaktionstid. Detta då det uppskattats 
att fördröjning av övriga handlingar inte är lika viktigt i en första modell-
konstruktion, vilket INTRAG är. 

 
6.3 Metoder för insamling av trafikstatistik 
Insamlingen av trafikstatistik sker endast i det simulerade området. Densiteten be-
räknas genom att antalet fordon i det simulerade området divideras med längden 
av samma område. Genom att beräkna det aritmetiska medelvärdet av de 
simulerade fordonens hastigheter fås medelhastigheten. Flödet beräknas genom att 
multiplicera densiteten med medelhastigheten, se nedan: 

 
kuq ⋅= , där 

q är flödet, [fordon/h] 
u är flödets medelhastighet, [km/h] 
k är flödets densitet, [fordon/km] 
 
Lastbilsandelen beräknas genom att dividera antalet lastbilar inom det simulerade 
området med totalt antal fordon i det simulerade området. Personbilsandelen be-
räknas på motsvarande sätt. 
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6.4 Beskrivning av en körning 
Innan en körning i INTRAG kan inledas måste vissa inställningar göras. An-
vändaren måste specificera vilket IP-nummer som körsimulatorn har. För alla 
andra inställningar finns grundvärden framtagna. Dessa parametrar behöver 
således inte förändras för att kunna starta simuleringen. När användaren klickar på 
startknappen skickas ett startpaket till körsimulatorn. Då vet körsimulatorn att 
initieringen i INTRAG är klar och att information om körsimulatorn kan börja 
skickas. INTRAG skickar i sin tur kontinuerligt information om de simulerade 
fordon som befinner sig i körsimulatorns synliga område. Under körningen 
animeras fordonsrörelserna. I figur 6.6 visas en skärmdump från en körning. 
Fordonet i mitten är körsimulatorn. Över körsimulatorn finns beteckningen ”DS”, 
vilket står för Driving Simulator. Körsimulatorn har kört ungefär 1 300 meter. 
Överst i animeringsfönstret står det vilket område som visas för tillfället. Skärm-
dumpen är från en körning med flödet 3 500 fordon/timme och hastighetsbegräns-
ningen 110 km/h. Det fordon som har markeringen ”MV”, vilket står för Marked 
Vehicle, är det fordon som användaren valt att studera närmare. Informationen om 
fordonet visar bland annat att det valda fordonet har ID-nummer 2. Fordonet har 
en acceleration på -1,1 m/s2, det vill säga fordonet retarderar. På animeringen av 
fordonets ljuskommunikation går det att utläsa att fordonets bromsljus är tända. 
 

 
Figur 6.6  Skärmdump från en körning. 
 
Då körningen avslutas får användaren information om körningen. Informationen 
rör: när körningen startade, under hur lång tid körningen pågick samt hur många 
fel som har inträffat under körningen. Ett fel inträffar då datorn inte hinner med 
att uppdatera de fordon som ska uppdateras under ett tidsteg. Ett exempel på 
sådan information finns i figur 6.7. Figuren är en skärmdump från en körning som 
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startade klockan 18:50:07 och varade i 2 minuter och 12 sekunder. Inga fel in-
träffade under körningen. 
 

  
Figur 6.7  Information om avslutad körning. 
 
6.5 Avsnittssummering 
Det grafiska användargränssnittet i INTRAG är uppbyggt för att likna andra 
Windows-baserade applikationer. Applikationen består av ett huvudfönster och ett 
antal dialogrutor. I huvudfönstret körs själva simuleringen. Dialogrutorna används 
för att göra inställningar och mata in inparametrar. 

Det finns ett antal användarspecificerade inparametrar i INTRAG. Det finns 
inparametrar som styr trafikmängden och trafiksammansättningen. Användaren 
kan via sex olika fordonsparametrar variera fordonens egenskaper. Dessutom 
finns även parametrar som styr kommunikationen, fordonens reaktionstid samt de 
olika områdenas längder. 

Trafikstatistikinsamlingen sker endast i det simulerade området. Densitet och 
medelhastighet mäts. Utifrån dessa mätningar beräknas flödet.  
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7 Slutdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att ta fram en modell för generering och simule-
ring av trafik till VTI:s körsimulator. Den modell som vi har tagit fram har 
fungerat bra under testkörning mot en applikation som fungerar som ett substitut 
för en körsimulator. Även applikationen har tagits fram inom ramen för detta 
examensarbete. Tyvärr har inga testkörningar kunnat göras mot VTI:s körsimula-
tor. På grund av detta är det svårt att säga om modellen fungerar som en trafik-
generator till körsimulatorn. 

Valideringen av modellen har utförts genom granskning av animering och 
utdata. I ett tidigt stadium av valideringsprocessen upptäcktes att retardations-
modellen inte var en korrekt avbild av verkligheten. Vi ansåg därför att det var 
nödvändigt att ta fram en ny retardationsmodell. Den nya modellen verkar vara en 
betydligt bättre avbildning av förares beteende vid retardation. För att kunna av-
göra om retardationsmodellen är en helt korrekt avbildning av verkligheten hade 
det varit önskvärt att kunna jämföra utdata från modellen med mätdata från verk-
ligheten. Detta fanns det dock inte utrymme för inom examensarbetet. Ett sätt att 
validera körfältsbytesmodellen kan vara att mäta antalet körfältsbyten som 
genomförs både i modellen och i verkligheten och sedan jämföra dessa.  

Verifieringen av modellen har också genomförts via granskning av animering 
och utdata. Vid en första granskning av animeringen upptäcktes några felaktig-
heter, vilka rättades till. Accelerations- och retardationsmodellen har efter gransk-
ning av utdata ansetts vara korrekt implementerade. Vi har även verifierat att en 
ökning och minskning av fordonens ideala hastigheter medför en ökning respek-
tive minskning av medelhastigheten. Detsamma gäller för parametern minsta 
tidlucka. Ett sätt att verifiera att fordonens parametrar verkligen följer de fördel-
ningar som matats in hade varit att samla in utdata för samtliga fordons 
parametrar och sedan beräkna medelvärde och standardavvikelse. Dock fick vi 
denna idé lite för sent för att hinna genomföra en sådan verifiering. Vid verifie-
ringen upptäcktes att det i modellen uppmätta flödet i medel låg 3,6–9,9 % lägre 
än det som specificerats i indata. Vi tror att detta beror på att den mätmetod vi an-
vänt för att mäta flödet inte är tillräckligt bra. I verkligheten mäts flödet ofta med 
hjälp av mätslangar som läggs ut på vägbanan. Denna metod är dock knepig att 
implementera i den modell vi tagit fram eftersom omvärlden förflyttas i samma 
takt som simulatorn. Det innebär att en mätslang som lagts ut vid en viss position 
kommer längre och längre ifrån simulatorn ju längre tiden går, för att slutligen 
försvinna ut i kandidatområdet.  

Det har under arbetets gång uppkommit idéer om andra sätt att initiera 
simuleringen. Ett sätt skulle kunna vara att generera fordonen i genererings-
områdena och sedan simulera till dess att det finns trafik i samtliga områden. Först 
efter detta kan simulatorn starta. Huruvida den modell som vi har implementerat 
fungerar bättre eller sämre än en sådan modell är svårt att avgöra. En variant av 
den modell vi implementerat är att under initieringen generera trafik i båda kör-
fälten. 

Vi har valt att endast simulera trafik i den riktning som körsimulatorn färdas. 
För att öka realismen i animeringen skulle trafik i mötande körriktning även 
kunna simuleras. Dessa fordon skulle då kunna färdas enligt ett förutbestämt 
mönster. En variant är att helt enkelt kopiera den trafik som finns i simulatorns 
körriktning och visa den i mötande körriktning. Detta medför dock att trafiken i 
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båda körriktningarna ser exakt lika ut. Risken är att simulatorföraren märker att 
trafiken i den mötande körriktningen är samma, till exempel om ett körfältsbyte 
av en blå personbil genomförs i den egna körriktningen kommer ett körfältsbyte 
av en blå personbil i den mötande riktningen att genomföras samtidigt. För att 
undvika detta kan trafikströmmen förskjutas så att till exempel den blå bilen i 
mötande riktning genomför sitt körfältsbyte ett par kilometer från simulatorn. 

Från början hade vi för avsikt att försöksledaren skulle kunna ändra hastighets-
begränsningen under en körning. Vi insåg dock att det krävs mycket arbete för att 
implementera en modell för att placera ut hastighetsskyltar och sedan få fordonen 
att reagera på dessa. Till exempel måste antaganden om i hur god tid innan 
föraren reagerar och hur föraren reagerar på skylten, om föraren reagerar över-
huvudtaget, göras. Vi har därför valt att införa en relativt begränsad variant av 
hastighetsskyltar där försöksledaren kan ändra hastighetsbegränsning. Hastighets-
begränsningen gäller hela vägsträckan och en förändring medför att alla fordon 
samtidigt justerar sina hastigheter efter den nya begränsningen. 

 
7.1 Uppslag för vidare forskning 
Modellen har inte kalibrerats eller validerats mot några uppmätta mätvärden. 
Innan modellen används för försök bör en utförlig kalibrering och validering av 
modellen genomföras. Lämpliga mätvärden för kalibrering och validering av 
modellen skulle kunna inhämtas via testkörningar av modellen mot körsimulatorn.  

För att underlätta studier med simulatorn skulle fördefinierade scenarion kunna 
utvecklas. Försöksledaren skulle med hjälp av dessa lätt, genom till exempel en 
knapptryckning, kunna utsätta simulatorföraren för olika situationer. Exempelvis 
skulle försöksledaren kunna iscensätta en plötslig inbromsning av fordonet fram-
för simulatorn, en olycka eller en passage av ett eller flera utryckningsfordon. Det 
kan även vara av intresse att en försöksledare kan köra ett specifikt fordon och på 
så sätt utsätta föraren av körsimulatorn för olika situationer. För att kunna gå in 
och kontrollera ett simulerat fordon skulle en liknande applikation som det kör-
simulatorsubstitut som utvecklas i detta examensarbete kunna användas. 

Modellen som vi har tagit fram i detta examensarbete verkar vara giltig för 
motorvägstrafik. I en fullskalig modell för generering och simulering av trafik till 
en körsimulator bör alla typer av omvärldar kunna simuleras. Till exempel bör 
färd på landsväg och i tätortstrafik kunna simuleras. Detta ställer dock krav på 
modeller för omkörningar och för hur förare beter sig i korsningar av olika slag. 

Framtagandet av en modell för generering och simulering av trafik till en kör-
simulator kan förutom en ökad realism av körning i simulatorn bidra till en för-
bättring av de trafiksimuleringsmodeller som används i trafikgeneratorn. Försöks-
personen kan utsättas för olika situationer och på så sätt kan förares beteende i 
dessa situationer observeras. Dessa observationer kan sedan ligga till grund för en 
förbättring av befintliga beteendemodeller eller skapandet av nya sådana. 

Vi tror att ett lämpligt sätt att fortsätta utvecklingen av en modell för genere-
ring och simulering av trafik till VTI:s körsimulator är att testköra modellen mot 
simulatorn. Detta för att undersöka om trafiken beter sig som en förare är van vid. 
Det är i denna modell viktigare att trafiken ”känns” rätt än att modellen antar rätt 
utdata. En modell som gör att trafiken ”känns” rätt behöver kanske inte vara en 
helt korrekt avbildning av verkligheten.  
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Vi hoppas att den modell vi har tagit fram är en bra grund för framtagandet av 
en fullskalig modell och att de erfarenheter vi inhämtat under arbetets gång kan 
vara till hjälp vid framtagandet av en sådan modell. 
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Mall för e-postförfrågan 
 
Dear <PERSON>, 
 
We are currently investigating the possibility to introduce simulated traffic in our 
Driving Simulator, and are therefore interested in any relevant references. 
 
Does the <SIMULATOR> contain any type of stochastic traffic generation, 
generation of traffic that affects and is affected by the simulator? 
 
If so, is there any documentation about the traffic generation? 
 
We would be very grateful for an answer. 
 
Best Regards, 
 
Johan Janson Olstam and Jenny Simonsson 
 
--- 
Johan Janson Olstam  Jenny Simonsson 
johan.janson.olstam@vti.se jenny.simonsson@vti.se 
 
The Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI 
http://www.vti.se/edefault.asp 
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Sammanställning av e-postförfrågningar 
Simulator E-postkontakt Namn Skickat Svar 
AFT-IFTIM fserrier@aft-iftim.asso.fr M Serrier 2002-04-11  
AutoPW lozia@it.pw.edu.pl Zbigniew Lozia 2002-04-11 2002-04-12 
Cardiff University snowden@cardiff.ac.uk Robert Snowden 2002-04-11 2002-04-11 
CATSS Simulator jbishop@ist.ucf.edu John Bishop 2002-04-11  
CERI info@ceri.go.jp  2002-04-11  
 roberto@ceri.go.jp Roberto  2002-04-12 
Univeristy of Groningen p.c.van.wolffelaar@ppsw.rug.nl Peter van Wolffelaar 2002-04-11  
 wolff@ppswmail.ppsw.rug.nl Peter van Wolffelaar  2002-04-15 
Doron Precision Systems doronprecision@doronprecision.com    
DRASIM kokubo@ynl.t.u-tokyo.ac.jp  2002-04-11  
Driving Research Center jt08@andrew.cmu.edu John Tabacchi 2002-04-11  
DTS rdsnyder@faac.com  2002-04-11  
Faros contact.auto@faros.com  2002-04-11  
 frederic.lecoadou@faros.com Frederic Le Coadou  2002-04-12 
Hamburg University Winfried.Tomaske@unibw-hamburg.de Winfried Tomaske 2002-04-11  
Hank hank@cs.uiowa.edu  2002-04-11  
HFRL Simulator hfrl@hfrl.umn.edu  2002-04-11  
 smith293@umn.edu Thomas J Smith  2002-04-11 
HITLAB weghorst@hitl.washington.edu Suzanne Weghorst 2002-04-11  
 weghorst@u.washington.edu Suzanne Weghorst  2002-04-11 
HumanFIRST petere@me.umn.edu Peter Easterlund 2002-04-11 2002-04-11 
KQ Corporation devans@kqcorp.com Douglas Evans 2002-04-11 2002-04-12 
 bmannlein@kqcorp.com Brian Mannlein  2002-04-12 
HYSIM joe.moyer@fhwa.dot.gov Joseph Moyer 2002-04-11  
INRETS espie@inrets.fr Stéphane Espié 2002-04-11 2002-04-11 
IZVW krueger@psychologie.uni-wuerzburg.de Hans-Peter Krueger 2002-04-11 2002-05-27 
JS(X) jsx@jsxnet.com  2002-04-11  
 ucnet@ucnet.cnchost.com Ucnet.com/James Sim  2002-04-11 
Kookmin University juni@vc.kookmin.ac.kr Jun-Hee Cho 2002-04-11  
Massachusetts University hpl@ecs.umass.edu  2002-04-11  
 apradhan@ecu.umass.edu Anuj K Pradhan  2002-04-12 
Monash University Nebojsa.Tomasevic@general.monash.edu.au Nebojsa Tomasevic 2002-04-11 2002-04-15 
NADS yiannis@nads-sc.uiowa.edu Yiannis Papelis 2002-04-11 2002-04-16 
Northeastern University mourant@coe.neu.edu Ron Mourant 2002-04-11 2002-04-11 
AutoSim info@autosim.no  2002-04-11  
OKTAL  contact@oktal.fr  2002-04-12  
 couchat@oktal.fr Pascal Couchat  2002-04-16 
PTI Truck simulator andras.kemeny@renault.fr Andras Kemeny 2002-04-11  
Rochester University mccallum@cs.rochester.edu Andrew McCallum 2002-04-11  
SEAT vdl@roses.stanford.edu Machiel Van der Loos 2002-04-11 2002-04-11 
Simulator Systems staff@simulatorsystems.com  2002-04-11  
SIRCA cris@glup.irobot.uv.es Cristina Romero 2002-04-11  
TARS group Rob@waikato.ac.nz Rob Bakker 2002-04-11  
TNO-HFRI vanbergem@tm.tno.nl  2002-04-11  
TRL enquiries@trl.co.uk  2002-04-11  
 aparkes@trl.co.uk Mr A Parkes  2002-04-12 
UMTRI pagreen@umich.edu Paul Allan Green 2002-04-11 2002-04-11 
UM-VRL beier@umich.edu Klaus-Peter Beier 2002-04-11 2002-04-14 
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Grundvärden för inparametrar 
1 Trafikparametrar 

Flöde: 2000 fordon/h 
Hastighetsbegränsning: 110 km/h 
Andel lastbilar: 15 % 
Andel personbilar: 85 % 

 
2 Fordonsparametrar 

Personbil Medel Standard-
avvikelse Min Max  

Ideal hastighet: 111 11,5 80 140 km/h 
Effekt/massa-tal: 19 7 9 41 W/kg 
Normal retardation: 3 0,3 1,5 4,5 m/s2 
Längd: 4,5 0,3 2,5 7 m 
Bredd: 1,7 0,1 1,4 2,1 m 
Minsta tidlucka: 1 0,4 0,5 1,5 s 

 

Lastbil Medel Standard-
avvikelse Min Max  

Ideal hastighet: 94 10,5 70 115 km/h 
Effekt/massa-tal: 11,5 4,5 4 25 W/kg 
Normal retardation: 2 0,2 1,5 3 m/s2 
Längd: 10 0,5 6 12 m 
Bredd: 2,6 0 2,6 2,6 m 
Minsta tidlucka: 0,8 0,3 0,4 1,5 s 

 
3 Övriga parametrar 
3.1 Områden 

Simulerat 20 km 
Kandidatområde: 5 km 
Synligt område: 1 km 
Startavstånd 0,1 km 
Startavstånd bak: 0,5 km 

 

3.2 Kommunikation 
Portnummer: 700 

 

3.3 Car-following 
Reaktionstid: 0,75 s 
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Fördelning av effekt/massa-tal 
% fordon ackumulerat p [W/kg] Personbil Lastbil 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0,3 
5 0 0,8 
6 0 1,7 
7 0 3,9 
8 0 8,7 
9 3,4 16,3 

10 4,4 27,4 
11 6,3 40,5 
12 9,1 56,6 
13 12,8 71,3 
14 17,4 81,3 
15 22,9 88,5 
16 29,1 93,8 
17 35,8 96,7 
18 42,8 98,2 
19 49,8 98,6 
20 56,6 99,0 
21 63,0 99,3 
22 68,9 99,6 
23 74,3 99,8 
24 79,1 99,9 
25 83,2 100,0 
26 86,8  
27 89,7  
28 91,9  
29 93,8  
30 95,1  
31 96,3  
32 97,2  
33 97,9  
34 98,5  
35 98,9  
36 99,2  
37 99,5  
38 99,7  
39 99,8  
40 99,9  
41 100,0  
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Hjälpfil 
1 The main window 
The simulation is started from the main window by pressing the Start button and 
stopped by pressing the Stop button. The Start and Stop buttons are located in the 
downright corner. During the simulation, traffic statistics is viewable under the 
Traffic tab. The traffic statistics that is available during the simulation are; flow, 
density, average speed, and speed limit. Traffic statistics are also illustrated with 
graphs if the show graphs option, available from the simulation menu, is checked. 

 

 
 
The Car-following tab makes it possible to follow a specific vehicle. The 
variables that can be viewed for the marked vehicle are: 

 
• ID, the identity number of the marked vehicle. 
• dObs, the distance from the marked vehicle to a possible obstacle, for example 

another vehicle. 
• Smin, the minimum distance that the marked vehicle should have to a possible 

obstacle. Smin stands for minimum safe distance. 
• sPos, the distance that the marked vehicle have traveled from the start position 

of the driving simulator. A negative value means that the vehicle hasn’t passed 
the driving simulator’s start point. 

• Spd, the marked vehicle’s present speed. 
• Acc, the marked vehicle’s present acceleration. 
• Des Spd, the marked vehicle’s present desired speed. 
• Area, the area that the marked vehicle is travelling in, either the simulated area 

or one of the candidate areas. 
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The Period length usage bar shows how many per cents of the simulation update 
interval that is being used. If the usage is very high, the risk for errors is very 
often high. The usage can be decreased by decreasing the lengths of the simulated 
area and candidate areas. If statistics is collected, choose a high collection interval 
to get a lower usage or turn the statistics off. 

In the down right corner of the main window is it possible to change the seed. 
As default the seed is 3986. If the same seed is used in two different simulation 
with equal input parameters the conditions will be the same, for example the third 
generated vehicle will always be a car with a length of 4 metres. If the checkbox 
above the Seed edit box is checked the seed that is displayed in the edit box will 
be used. Otherwise a new number is generated from the random number 
generator. 

 

 
 

2 Settings 
Several settings can be made in INTRAG. To display the Settings dialog, choose 
Simulation | Settings | View. The settings can be saved to file and loaded at 
another session by choosing Simulation | Settings | Save and Simulation | Settings 
| Load respectively. Use the upstart file command, Simulation | Settings | Upstart 
file, to choose the settings that should be loaded automatically at upstart of 
INTRAG. Use the default button, in the Settings dialog, to change all values to 
default values. 

 
2.1 Traffic settings 
The traffic settings are used to control the flow and the share of cars and lorries. 
There is also the possibility to choose between the real speed limit and an own 
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defined speed limit. The flow and the speed limit can also be changed from the 
main window during the simulation. 

 

 
 

2.2 Vehicle settings 
The vehicle settings are used to describe the behavior of the vehicles. There are 
six different vehicle parameters, equal for each vehicle type. Mean, standard 
deviation, min, and max values can be set for each parameter. When a vehicle is 
created, each parameter is drawn from a truncated normal distribution. The 
parameters that are to be set are:  
• Basic Desired Speed, the highest speed the vehicle would travel at under 

perfect conditions without speed limitations. 
• P-value, the vehicle’s power/weight ratio. 
• Normal Deceleration, the highest deceleration at normal conditions, not 

stamping on the brakes. 
• Length, the length of the vehicle. 
• Width, the width of the vehicle. 
• Min Time Gap, the smallest time gap the vehicle wants to have to a vehicle in 

front. 
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2.3 Communication settings 
The communication settings contain IP and port number. The internet protocol 
that is used is User Datagram Protocol, UDP. When running INTRAG against a 
driving simulator based at another computer the port number should be set to 700. 
If the DS Substitute is used or the driving simulator runs at the same computer as 
INTRAG, the port number should be 800. 
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2.4 Car-following settings 
The Car-following settings are used to control some of the driver behaviors. The 
only available Car-following parameter in INTRAG v 1.0 is reaction time. 

 

 
 

2.5 Advanced settings 
The advanced settings contain area and start distance settings. The area settings 
control the lengths of the different areas that are used in INTRAG. The simulated 
area is the area closest to the driving simulator. In the simulated area, all vehicles, 
besides the driving simulator, drive according to advanced behavior models. The 
candidate areas are the areas outside the simulated area. In the candidate area, 
updates of vehicles are done more seldom and according to simple behavior 
models. The max visibility distance determines the length of the area containing 
the vehicles whose data are to be sent to the driving simulator. 

When the simulation is initialized, ambient vehicles are created. The start 
distance is the distance to the closest vehicle in front of and behind the driving 
simulator. For example, if the start distance to the vehicle in front is 0.1 
kilometers, the closest vehicle in front of the driving simulator will start at a 
position 0.1 kilometers in front of the driving simulator as the simulation starts. 
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3 Communication 
The communication between INTRAG and the driving simulator uses the 
transport protocol User Datagram Protocol, UDP. Communication settings are 
available under the advanced settings tab in the Settings window. 

 
4 Output Statistics 
INTRAG can produce both traffic and vehicle statistics. The traffic statistics is 
saved into one file and the vehicle statistics into two files. One of the vehicle files 
is named vehiclelist.txt and contains all static information about the vehicles, for 
example basic desired speed, p-value, and length.  

 
4.1 Traffic statistics 
Traffic statistics can only be collected from the simulated area. The collection of 
traffic statistics can be turned off by selecting “None” in “Collect statistics for:” 
drop-down list. Traffic statistics can be collected at every collection interval or 
only as average values. The time between the collection intervals is set in the 
“Collection interval” box. The data that can be collected are; flow, density, 
average speed, speed limit, lorry share, car share, input flow, input lorry share, 
and input car share. It is also possible to choose statistics per lane or total. 
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4.2 Vehicle statistics 
Vehicle statistics can be collected for five different configurations; all vehicles, 
simulated vehicles and the driving simulator, simulated vehicles, the driving 
simulator, and candidate vehicles. Use the collection interval to choose how often 
data should be collected. The data that can be collected are; speed, desired speed, 
acceleration, brake signal, sPos, safe distance, rPos, lane, next lane, and turn 
signals. 
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4.3 Location 
The location tab is used to set the directory and file names for the output files. The 
file with traffic statistics and the file with vehicle statistics cannot have different 
directories. Note that the file name vehiclelist.txt is used for the file that contains 
static information about the vehicles.  

 

 
 

5 Animation 
There are many possibilities to configure the animation window. All animation 
options can be changed from the animation menu. The following options are 
available: 

 
• Show Lane Marking, is used to show respectively hide the lane marking. 
• Show Ruler, is used to show respectively hide the ruler. 
• Show Signals on Marked Vehicle, is used to show respectively hide the 

picture of the marked vehicle that shows the turn and brake signals. 
• Set Tick Distance, is used to set the tick distance on the ruler. 
• Follow…, is used to choose to follow the driving simulator, a specific vehicle, 

a distance from the driving simulator, or a specific position. 
• Background color, is used to set the background color to green, gray, black, or 

white. 
To pan along the road, use the arrow buttons located at the down right corner of 
the animation window. 
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6 DS Substitute 
6.1 About the DS Substitute 
The DS Substitute is a substitute for a real driving simulator. The program can be 
used to test and evaluate INTRAG. An INTRAG session can be ended from the 
DS Substitute by choosing exit under the file menu. 

 

 
 

6.2 How to drive 
Driving with the DS Substitute is simple. Acceleration can be done either by 
pressing the upward arrow key in the DS Speed group box or by choosing an 
acceleration and a speed and finally pressing the accelerate button. Deceleration is 
done in the same way as acceleration but with the downward arrow key and 
negative acceleration values in the “Acc” edit box. 

The only movement in a sideways direction is lane changing. To change lane 
use the “Left” and “Right” button respectively in the “Change lane” group box. 

The substitute can also be driven with shortcuts from the keyboard. Use the A-
key and the D-key to accelerate respectively decelerate. Lane changing can also 
be done by using shortcuts. Use the L-key and the R-key to change to the left 
respectively to the right. 

 
7 Troubleshooting 
7.1 Problems while changing settings 
If an error occurs while editing the edit boxes in the Settings dialog, check what 
decimal symbol you use. You have to use a dot as the decimal symbol. Use 
Control Panel | Regional Options | Number | Decimal Symbol to change the 
decimal symbol settings. 
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