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EN MODELL FÖR SKATTNING AV LÄNKFLÖDEN OCH MATANDE
FLÖDEN MED DATA FRÅN FORDONSDETEKTORER.
Beskrivning av modell och program för Transyt-applikationer.

av Ola Junghard
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av Vägverket och Ericsson Signal Systems har ett datorpro-

gram utvecklats vid VTI för tilldelning av trafikfiöden och matande flöden

till länkar i samordnade signalsystem. Detta meddelande är en dokumen-

tation av programmet och bakomliggande modell.
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II

A MODEL FOR ESTIMATING TRAFFIC FLOWS AND FEED FLOWS
USING DATA FROM TRAFFIC DETECTORS.
A description of the model and program for Transyt-applications.

by Ola Junghard
Swedish Road and Traffic Research Institute VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

At the request of the National Road Administration and Ericsson Signal

Systems, a computer program has been developed at the VTI for allocating

traffic flows and feed flows to links in coordinated signal systems. This

bulletin documents the program and the model behind it.
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III

EN MODELL FÖR SKATTNING AV LÄNKFLÖDEN OCH MATANDE
FLÖDEN MED DATA FRÅN FORDONSDETEKTORER.
Beskrivning av modell och program för Transyt-applikationer.

av Ola Junghard
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Föreliggande modell och program är ett led i projektet att göra automa-

tiska uppdateringar av Transyt. Uppdragsgivare för projektet är Vägverket

och Eriksson Signal Systems.

Syftet är att prediktera en kommande fördelning av trafikflöden och

matande flöden för länkarna i ett samordnat signalsystem. Flödesfördel-

ningen används som indata till Transyt-programmet, vilket beräknar en

optimal gröntidsfördelning i signalsystemet. För detta fordras ett antal i

systemet trafikräknande detektorer.

För flödesberäkningarna krävs ett antal trafikräknande detektorer i

systemet. Flödet på länkar med detektor beräknas direkt ur detektorinfor-

mationen. Flödet på ej detekterade länkar relateras till detekterade

flöden med på förhand givna konstanter. Detta ger en skattning av alla

länkars totalflöden, grundad på värden från detektorerna.

Fördelningen av matande flöden görs, där så är möjligt med hänsyn till

detektorplaceringen, ur detektorinformationen med hjälp av multipel

regressionsanalys. I övriga fall görs fördelningenav matande flöden med

på förhand givna konstanter.

På detta sätt beräknas ur trafikinformationen från detektorerna en

trafikbild med länkflöden och matande flöden för en bestämd tidsperiod.

För att prediktera en kommande tidsperiods trafikbild görs i programmet

en sammanvägning av trafikbilder från tidigare likartade tidsperioder.
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IV

A MODEL FOR ESTIMATING TRAFFIC FLOWS AND FEED FLOWS
USING DATA FROM TRAFFIC DETECTORS.
A description of the model and program for Transyt-applications.

by Ola Junghard
Swedish Road and Traffic Research Institute VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

The model and program presented here are part of a project for making

automatic updatings of Transyt. The project has been commissioned by

the National Road Administration and Ericsson Signal Systems.

The goal is to predict a future distribution of traffic flows and feed flows

for links in a coordinated signal system. The flow distribution is used as

input data to the Transyt program, which calculates an optimal green

phase distribution in the signal system. This requires a number of traffic

detectors to be installed in the system.

The flow on links with detectors is calculated directly from the detector

information. The flow on links without detectors is related to detected

flows with previously given constants. This gives an estimate of the total

flows of all links, based on the values from the detectors.

Wherever detector location alllows, the distribution of the feed flows is

calculated with the aid of multiple regression analysis. In other cases, the

distribution of feed flows is calculated with predetermined constants.

In this way, a traffic picture with link flows and feed flows can be

obtained for a predetermined period on the basis of traffic information

from the detectors. To predict a traffic picture for a future period,

traffic pictures from earlier similar periods are weighted and combined.
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1 INLEDNING

Transyt är ett program som under vissa givna förutsättningar beräknar

den i något avseende optimala fördelningen av gröntider i ett system med

fler signalreglerade korsningar. Som indata till en Transytoptimering

måste bland annat anges

l) Trafikflödet/timme för alla i systemet ingående trafikströmmar
(länkar)

2) Varifrån detta flöde kommer; från andra länkar i systemet eller från
någonstans utanför systemet.

Dessa indata har vanligen erhållits genom manuell trafikräkning och ofta

fått gälla långa tider. För att bättre utnyttja Transyt kan redan tillgäng-

liga trafikdetektorer, sådana som kan räkna fordon, användas att beräkna

eller justera ovan nämnda indata. Genom att göra en TransytOptimering

efter varje indatajustering, erhålles tidsättningar som ändras efter den

befintliga trafiken.

Det nedan beskrivna programmet är tänkt att användas som ett led i

projektet att göra automatiska uppdateringar av Transyt. Men det kan

också användas fristående i andra sammanhang.
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2 MODELLBESKRIVNING

Figur 1 visar ett starkt förenklat korsningssystem. A, B, x och y betecknar

trafikflöden (fordon/timme), men används ibland också för att identifiera

trafikströmmar eller länkar. Trafikström och länk används här som

synonyma begrepp.

   

\ 8

A L,
Figur 1. Schematiskt korsningssystem.

     

De aktuella frågorna är:

1) Hur många fordon/timme går i resp trafikström A, B, x och y?

2) Varifrån kommer de? Dvs eftersom fordonen på länk y kommer från
länk A eller länk B så söker vi Gå och B i ekvaktionen y = oc - A + B - B.

Den här beskrivna modellen utnyttjar trafikdetektorer där sådana finns,

och kvalificerade gissningar för övrigt för attbesvara frågorna i och 2. I

figur 2 är alla länkar försedda med trafikdetektorer.

   

Figur 2. Korsningssystem med full detektering.
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Antalet fordon/timme på varje länk erhålles alltså direkt från detektorer-

na. Genom att låta detektorerna räkna fordon i små intervall (2-4 min) så

kan vi också skatta konstanterna Ot och 6 med regressionsanalys, antingen

som i figur 2 (y = en A + B B) med regression utan konstant term, eller som

i figur 3 (y = oco + B B) där regression med konstant term erfordras för att

skatta B . Eftersom länk A här inte är detekterad, kan or inte skattas utan

ersätts med ett fast värde.

     

Figur 3. Delvis detekterat korsningssystem.

I figur 3 ser vi också problemet då en matad länk inte är detekterad. Hur

bestämmer vi flödena A och x och konstanterna OL och B , 1 x = OL - A +

B- B?

För flödesbestämningen har vi valt lösningen att knyta varje ej detekterad

länk till en näraliggande detektor, t ex att A = k ° B där k är en konstant.

Detta värde på flödet A används endast för totalflödesberäkning, ej i

regressionsberäkningen.

När det gäller konstantberäkningen kan vi inte använda regression för att

skatta aoch B 1 x = oz - A + B 0 B eftersom x inte är detekterad (och inte

A heller), utan här måste oc och B ges fasta värden (kvalif. gissningar

eller manuella mätningar).
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I figur 4 ser vi, att flödet 1 x kan beräknas som en skillnad mellan

detekterade värden:

x = A + B - y;

      

NJ Lz:
Figur 4. Delvis detekterat korsningssystem.

 

Denna möjlighet att beskriva totalflöden finns också i programmet. Inte

heller här kan

OLth Bix: oc-A+B°B

skattas då x-detektor saknas. De'fordonsvärden som erhålls genom att

beräkna x = A + B - y för varje intervall bedöms vara för opålitliga för att

användas i en regressionsberäkning. a och B ges istället förutbestämda

värden.

Här ser vi också ett exempel på den överbestämning metoden ger upphov

till: A, B, y, OL och B är förutbestämda eller givna av detektorer. Vi har

två bestämningar av x, vilka inte bägge säkert kan gälla samtidigt:

x = A + B - y'

x:0c-A+B°B

I programmet gäller i princip följande beräkningsgâng:

1) Varje totala länkflöde (fordon/ timme) beräknas antingen

a) direkt med en detektor som räknar enbart denna länk eller

b) som en summa andelar detekterade flöden eller

G) som en summa av eller skillnad mellan flöden över detektorer
och/eller länkar vilkas senares flöde bestäms genom a) eller b).
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2) Därefter bestäms flödena från eventuella matande länkar enligt
följande:

d) I det fall att en detekterad länk (länken har en egen detektor
enligt a)) matas av en eller flera detekterade länkar (inte nöd-
vändigtvis egen detektor), så beräknas nytt värde på hur stor
andel av de detekterade matande länkarnas flöden som fortsätter
på den matade länken. Motsvarande andel av icke detekterade
matande länkar ändras inte, utan den på förhand givna andelen
används.

e) Då en icke detekterad länk (länken saknar egen detektorenligt a))
matas av flera länkar används på förhand givna andelar av dessa
matande länkars flöden vare sig de är detekterade eller ej.

 

Resultatet av den tidigare nämnda överbestämningen blir då att summan

av de matande flödena inte säkert är lika med länkens totalflöde. Detta

regleras i programmets resultatfiler på så sätt att de matande flödena

justeras proportionellt så att de stämmer med det angivna totalflödet.

På detta sätt beräknas en fördelning av länkflöden och matande flöden för

en bestämd tidsperiod. För att prediktera en kommande tidsperiods

flödesfördelning görs en sammanvägning av värden från tidigare likartade

tidsperioder.

Predikteringen startar med att beräkna de detektorvärden som förväntas

gälla under den tidsperiod som ska predikteras. Dessa beräknas enligt

rekursionsformeln

D(pred) = (predvikt x D(nya) + D(pred-l))/(l + predvikt) där

predvikt = konstant som anger hur stor vikt det nya värdet ska ges.

D(nya) = observerade detektorvärden från den nyligen observerade
tidsperioden.

D(pred-l) = predikterade detektorvärdena som förväntades gälla under
den nyligen observerade tidsperioden.

De predikterade detektorvärdena blir alltså en sammanvägning av tidigare

observerade värden, med egenskapen att desto aktuellare ett värde är,

desto större vikt får det. Dessa detektorvärden används sedan tillsammans

med de aktuellaste värdena på andelar matande flöden för att beräkna

länkflöden och matande flöden.
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3 FELKÄLLOR OCH OSÄKERHET

Det tar alltid en viss tid för fordon att ta sig från korsning till korsning.

Vid indelning i små tidsintervall kan ett fordon som registreras i en

korsning i slutet på ett intervall, registeras i nästa korsning i början på

nästföljande tidsintervall. Detta har en utjämnande effekt på betaskatt-

ningarna som tenderar att bli mer lika varandra vid regression utan

konstant och att närma sig noll vid regression med konstant term.

Fördröjningseffekten är beroende av den verkliga (genomsnittliga) res-

tiden från detektor till detektor. Restiden ska anges som indata där så

erfordras (se kap. lLB),

För attnågot justera för fördröjningseffekten görs även en betaskattning

(beta2) med dubbla intervalltiden och ett slutligt betavärde (beta3)

interpoleras fram med hänsyn till restiden enligt

beta3 = (1 - F) - betal + F - betaZ

där

betal = betaskattning med enkel intervalltid

F = kvoten restid/intervalltiden, 0 < F < 1

Längre intervallängd ger färre perioder och därmed osäkrare skattningar.

Pga den dämpade fördröjningseffekten blir dock skattningarna samtidigt

"mer väntevärdesriktiga".

Osäkerheten i skattningen av betavärdena är, vid multipel regressions-

analys med normalfördelade slumpavvikelser, lätt att räkna ut. Ohindrad

trafik brukar man anse förlöper enligt en Poissonprocess. Om intensiteten

på en länk är 200 fordon per timme så blir värdet per 3 minuters intervall

10 fordon, vilket är för lite för att approximera med normalfördelning.

Dessutom är stadstrafiken långtifrån ohindrad och alltså inte heller

Poissonfördelad.

Vissa simuleringsförsök har dock gjorts. I dessa genererades Poission-

fördelad trafik i ett korsningssystem med samma utseende som i exemp-

let, bilaga 1. Fördelningen av matande flöde skattades med multipel
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regressionsanalys på samma sätt som i programmet. Uttryckt med länk-

nummerbeteckningarna i bilaga 1 sid 1 så skattades det antal fordon på

länk 201 som kommit från länk lOl. Skattningen gjordes med varierande

fordonsintensitet, tidsfördröjning, flödesfördelning och periodiängd. Det

visade sig att:

1) Låg fordonsintensitet gav en något för låg skattning. Detta hänger
samman med att den använda regressionsmetodiken egentligen är
avsedd för normalfördelade slumptal, inte för Poissonfördelade som i
simuleringsmodellen.

2) Ju högre fordonsintensitet desto lägre blev variationskoefficienten
(kvoten standardavvikelse/ medelvärde).

3) Ju större tidsfördröjning i förhållande till periodtiden, desto mer lika
blev skattningen av andelarna matande flöden, betavärdena. (I simule-
ringsmodellen användes regression utan konstant). Även variations-
koefficienten ökade med tidsfördröjningen.

4) Ju större betavärde (andel av fordonenpå länk 101 som fortsätter på
länk 201), desto mindre blev variationskoefficienten (men .standardav-
vikelsen ökade).

5) Då produkten av periodantalet och periodiängden hölls konstant så
gällde att ju längre periodlängd, desto större variationskoefficient.

Skattningen av betavärdena påverkas också av hur mycket nivån på

fordonsintensiteten minskar eller ökar under den tidsperiod som skattning-

arna gäller. En sådan långsiktig trend eller förändring som slår igenom i

alla länkar, ger en ökad korrelation mellan de olika flödena. De ökade

korrelationerna härrör dock inte från de samband vi vill mäta. Regression

med konstant term kan då komma att ge för höga skattningar av

betavärden.

Sammanfattningsvis kan följande sägas beträffande osäkerheten i beta-

skattningarna:

i) Den minskar med ökat antal tidsintervall.

2) Den ökar med tidsfördröjningen.

3) Den minskar antagligen med trafikintensiteten.
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Skattningen av ej detekterade flöden sker mestadels genom en jämförelse

med en eller flera näraliggande detektorer. Skattningens precision beror

alltså på hur väl nivån på det ej detekterade flödet följer nivån på flödet

över detektorn (eller detektorerna) och på hur väl den storleksmässiga

relationen uppskattats. Därför bör man i första hand placera detektorer

på, flöden som varierar mycket sinsemellan. Dessutom bör stora flöden

detekteras före mindre, eftersom detta gör den storleksmässiga uppskatt-

ningen mindre kritisk.
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4 PROGRAMBESKRIVNING

Programbeskrivningen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar

den yttre fil-strukturen och kan fungera som en användarhandledning.

4.1 Yttre filer

Filhanteringen sammanfattas med figur 5:

  

  
  

STYR.DAT

SYSTXX.DAT

ANDELXX.DAT

 

PREDXX.DAT

 

PREDFXX.DAT OBSFxanÅT

- AUTO.LOG

 

Figur 5. Schema över externa filer.
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'STYR.DAT' innehåller ett antal programstyrande data.

'DETIN.DAT' innehåller detektorvärden i perioder om förslagsvis 2-4

minuter.

'SYSTXX.DAT' (1 för varje tidplan, 'XX' betecknar tidplannumret) innehål-

ler data som beskriver systemet.

'ANDELXX.DAT' (1 för varje tidplan) innehåller andelar (betavärden)

matande flöden för länkar med egen detektor. Filen uppdateras vid varje

programexekvering.

'PREDXX.DAT' (1 per tidplan) innehåller predikterade detektorvärden,

d v 5 de detektorvärden som förväntas gälla nästa gång tidplanen ligger

inne, samt en predikteringsvikt. Filen uppdateras vid varje prediktering.

'PREDFXX.DAT' (1 per tidplan) innehåller predikterade länkdata, d v 3

länkflöde och matande flöden för varje länk.

'OBSFXX.DAT' (1 per tidplan) innehåller den aktuella periodens länkdata.

'AUTOTRANS.LOG' är en log-fil och här finns alla felmeddelanden och

körstatistik från behandlade tidplaner.

Inga indatafiler är formaterade och programmet använder fritt format-

läsning. Förutom nedan angivna exempel på filutseende finns ett kör-

exempel med däri inblandade filer utskrivna i bilaga 1.

4. 1.1 'STYR. DAT'

Kan exempelvis se ut som här:

1 6

0.9 0.1 0.07

0.3 3.0

Första siffran ("l") anger att predikterings-beräkningar ska företas. Om

första siffran är en nolla kommer de inte att utföras. En predikterings-

beräkning innebär att filerna 'ANDELXX.DAT' och 'PREDXX.DAT' uppda-

teras med nya värden och att 'PREDFXX.DAT' produceras.
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Andra siffran på första raden (integer) anger minsta antalet perioder en

tidplan kan ligga inne utan att en varning skrivs ut på logfilen. Vid mindre

antal perioder utföres ingen prediktering.

Andra radens första två siffror anger betamax och betamin. Inga för-

änderliga betavärden kan anta värden utanför dessa gränser. Den tredje

siffran, betashift, begränsar ett betavärdes förändring jämfört med det

gamla värdet. Förändringen blir aldrig större än det gamla värdet

multiplicerat med betashift.

Tredje radens korrmin och korrmax är faktorer som kontrollerar att

totalflödena/timme över detektorerna är rimliga jämfört med prediktera-

de totalflöden/timme.

För exemplets siffror innebär det att om inte

0,3 x predikterat flöde < aktuellt flöde < 3,0 x predikterat flöde så

l) skrivs en varning ut på logfilen.

2) de regressionsberäkningar där denna detektor skulle varit inblandad
utförs inte, utan de gamla betavärdena används.

3) det predikterade flödet används i stället i flödesberäkningar.

Värdena i filen 'STYR.DAT' gäller de tidplaner programmet behandlar (se

4.2) och för alla flöden och flödesfördelningen i systemet.

4.1.2 'DETIN.DAT'

Denna fil innehåller detektorvärden uppdelade på korta tidsintervall (2-4

min). Dess början kan se ut som följer

0 0 0 i 0
10 20 0005.9 4
14 10 0005.9 4
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Varje rad börjar med detektornummer (integer > 0), därefter följer antalet

detektormarkeringar i tidsintervallet (också integer). Tredje värdet anger

tidsintervallets start i antal sekunder (real) efter någon fast tidpunkt (t ex

midnatt). Endast de två första periodernas tidsangivelser används för att

beräkna tidsintervallängden, vilken antas vara konstant framgent för

denna tidplan. Fjärde siffran på raden anger tidplanenumret (integer

mellan 1 och 21).

Den 'första raden på filen måste innehålla 4 nollor skilda åt med (minst

ett) blanktecken.

4.1.3 'SYSTXX. DAT'

Består av lika många rader som det finns länkar. Varje rad beskriver en

länk och kan se ut exempelvis så här:

205 17?31101 0.513 104 10 17D 109 14 165

207 0 s 3 +D10 -L102 + 1315 ? os

2080Al170.5?211030.811070.5$

Det första numret är länknumret. Alla tecken mellan länknumret och "?"

beskriver flödet på länken och relaterar det direkt till en eller indirekt till

en eller flera detektorer. Siffror och tecken mellan "?" och "5" ger

information om hur länken matas av övriga länkar.

1) Länknummer (integer > 0).

2) Detektornummer. Numret på den detektor som enbart räknar detta
länkflöde.

Finns ingen sådan, anges O.

Om detektornumret = 0 så kan flödet beskrivas på två sätt.

3) a) "A", anger att flödet beskrivs som en summa andelar av detekte-
rade flöden. Efter "A" anges antal andelar (l - 10) och därefter
detektornummer och andel 'upprepat så många gånger som antalet
angen

b) "5" anger att flödet beskrivs som en skillnad mellan flöden. Efter
"5" anges antal beskrivande flöden (l - lO). Därefter anges de i
skillnaden ingående flödena som +/- "D" detektornummer +/-"L"
länknummer angivet antal gånger. "L" länknummer kan bara an-
vändas om den länkens flöde beräknats som "A" (andel).
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Efter tecknet "?" följer beskrivning av hur länken matas.

För en icke detekterad länk är beskrivningen:

1)

2)

3)

4)

2)-4)

Antal matande länkar (0 - 4).

"I".

Länknummer på matande länk.

Andel av matande länks flöde som fortsätter hit.

Upprepas angivet antal gånger.

När länken är detekterad beskrivs dess matande flöden på följande vis:

1)

2)

3)

4)

5)

2)-5)

4.1.4

Antal matande länkar (0 - it).

"I" för icke detekterad matande länk, "D" för detekterad matan-
de länk.

Länknummer på matande länk.

Om "I" angetts, andel av matande länks flöde som fortsätter hit.

Om "D" angetts, detektornummer på någon detektor som räknar
på den matande länken. Denna detektor kan ligga över flera
länkar.

Om "D" angetts, uppskattad verklig restid från detektor på
matande länk till detektor på matad länk i sekunder.

Om "I" angetts, utelämnas uppgiften.

Upprepas angivet antal gånger.

Varje rad avslutas med "5".

'ANDELXX.DAT'

För varje länk med egen detektor finns här beskrivet hur den matas.

Ordningen länkarna förekommer 1 ska vara densamma som i filen

'SYSTXX.DAT'. Exempel (jämför exemplet för 'SYSTXX.DAT'):

1)

2)

3)

205 310105104 0.23109 0.415

Länknummer.

Antal matande flöden.

Länknummer på matande länk.
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4) Andel av matande iänks :flöde som fortsätter hit, eller andel av
flöde över den detektor som angetts i 'SYSTXX.DAT' på mot-
svarande plats.

3)- 4) Upprepas angivet antal gånger. Dessa andel-värden (vissa av
dem) ändras från gång till gång.

5) Avslutningstecken S.

4.1.5 'PREDXX.DAT'.

Här lagras predikterade detektorvärden. Varje detektor beskrivs med en

rad, där värdena betyder följande:

1) Detektornummer (integer).

2) Predikterat värde på flöde/timme (integer).

3) Tidplan.

Filen startar med en rad innehållande variabeln "predvikt" och tidplane-

nummer. .I vissa tidplaner (ex vis som används flera gånger samma dag)

kan ett lägre värde på predvikt vara befogat. Predvikt anges som real och

används som framgår av kapitel 2.

Exempel (jämför exemplet för SYSTXX.DAT'):

(19

10 320 4

14 175 4

17 290 4

15 110\ 4

4.1.6 'OBSFXX.DAT' och 'PREDFXX9DAT'

Dessa innehåller fiödesdata för den aktuella tidsperioden (observerade)

respektive den predikterade tidsperioden. Varje länk beskrivs med en rad.

i) Länknummer.

2) Länkflöde/timme.
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Därefter följer eventuella matande' flöden.

3) Antal matande länkar.

4) Länknummer på matande länk.

5) Flöde/timme från denna matande länk in på länken.

4) - 5) Upprepas för varje matande länk.

4.1.7 'AUTO.LOG'.

Varje gång en tidplan legat inne erhålles följande statistik:

l) Länkantal.

2) Antal tidsintervall eller perioder.

3) Periodtiden i sekunder.

4) Antal detektormarkeringar för varje detektor.

Felutskrifter fås av följande orsaker:

Fel i: Nollor saknas i början av filen 'DETIN.DAT'. Programmet kan inte

läsa filen och beräkningarna stoppas.

Fel 2: Tidplanen för kort, 1 eller 2 perioder, för att beräkningarna ska

kunna utföras.

Fel 3: Varning för att periodantalet är mindre än ett förutbestämt värde,

angivet i 'STYR.DAT'. Aktiviteter som hör ihop med prediktering utförs

inte eftersom de beräknade värdena är mindre pålitliga.

Fel 4: En detektors totalflöde avviker mer än tillåtet (gränserna korrmin

och korrmax anges i 'STYR.DAT') från predikterat värde. Det avvikande

värdet ersätts med det predikterade och regressionsberäkningar där denna

detektor är inblandad stoppas.

Fel 5: I regressionsberäkningarna har av någon anledning (ingående vekto-

rer är t ex inte lineärt oberoende) division med noll inträffat. De gamla

betavärdena används istället.
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Fel 7: Indata i filen 'SYSTXX.DAT' är fel på något sätt så att beräkningar-

na måste avbrytas.

Fel 8: Detektornummer angivna i filen 'SYSTXX.DAT' finns inte i filen

'DETIN.DAT'. Beräkningarna stoppade.

Fel 9: Länknummer vid beräkning av länkflöde under '5' finns inte.

Beräkningarna stoppade.

Fel 10: Felaktig kodning vid beräkning typ '5' i filen 'SYSTXX.DAT'.

Beräkningarna stoppade.

Fel 12: Några detektorer någonstans i 'DETIN.DAT' saknas eller också

kommer detektorerna inte i samma ordning i alla tidsintervall. Beräkning-

arna stoppade.

Fel 13: Länk-antalet i filen 'ANDELXX.DAT' stämmer inte med vad som

förväntas med utgångspunkt från filen ;SYSTXX.DAT'. Beräkningarna

stoppade.

Fel 14: Något är fel med 'DETIN.DAT':s tidsangivelser så att periodtiden

kan inte beräknas. Beräkningarna stoppade.

4. 2 Programstruktur

 

Internt representeras varje länk av en post (record) som innehåller all den

information som behövs för att producera en rad i utfilerna 'OBSF.DAT'

och 'PREDFXX.DAT'. Programmet fyller succesivt dessa poster med

information från filerna 'SYSTXX.DAT' och 'DETIN.DAT'. De viktigaste

procedurerna härvidlag är: 'Trafin', 'Geoin' och 'Geomatin'. Figur 6 visar

schematiskt hur dessa och Övriga programprocedurer är kopplade till

varandra.

'Trafin'. Denna procedur letar fram aktuellt tidplaneskifte på filen

DETIN.DAT', kontrollerar på olika sätt innehållet fram till nästkommande

tidplaneskifte och läser in innehållet i en matris. En tidplan kommer att

behandlas lika många gånger som den förekommer i 'DETIN.DAT' och de

senast producerade filerna 'ANDELXX.DAT' och 'PREDXX.DAT' kommer

att användas som infiler.
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'Geoin'. I denna procedur beräknas länkarnas totalflöden ur detektor-

värdena i 'DETIN.DAT' och på det sätt som angetts i filen 'SYSTXX.DAT'.

I proceduren 'Geomatin' beräknas matande flöden antingen ur givna

andelar eller med hjälp av regressionsberäkningar i proceduren 'Bermat-

flo'. Proceduren 'Berutreg' används då regressionsberäkningarna stoppats

av något fel samt vid prediktering.

Proceduren 'Styrinit' läser in 'STYR.DAT'.

Proceduren 'Forereg' liksom procedurerna 'Reg 21', 'Reg 22', 'Reg 33', 'Reg

32', 'Reg 44' och 'Reg 43' används vid regressionsberäkningar.

Proceduren 'Geofilval' lägger in tidplanenumret i de olika filnamnen.

Proceduren 'Flodekorr' kontrollerar att totala detektorflödet inte avviker

mer från predikterade värden än vad som angivits med de i 'STYR. DAT'

angivna gränserna.

Proceduren 'init' inititerar filer, beräknar vissa värden och styr proce-

durerna 'Trafin', 'Geofilval' och 'Flodekorr'.

Proceduren 'Andelin' läser värden från filen 'ANDELXX.DAT' och proce-

duren 'Andelut' skriver ut nya värden på filen igen.

Proceduren 'Regress' styr regressionsberäkningarna.

Proceduren 'Betajust' kontrollerar att förändringarna i betavärdena inte

blir större än vad som angetts i 'STYR.DAT'.

Proceduren 'Utskrift' skriver ut filerna 'OBSFXX.DAT' och

'PREDFXX.DAT'.

Proceduren 'Skrivlog' skriver statistik på 'AUTO.LOG'.
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Proceduren 'Prediktera' beräknar (predikterar) nya detektorvärden för

nästa användning av tidplanen med användning av den i 'PREDXX.DAT'

angivna konstanten 'predvikt'. De predikterade detektorvärdena skrivs ut

på 'PREDXX.DAT' igen och tillsammans med de senast beräknade beta-

värdena i 'ANDELXX.DAT' ger de underlag till filen 'PREDFXX.DAT'.

Programmet är skrivet i Pascal och finns på VAX/VMS och på PDP-

ll/RSX-ll. Reservation görs för eventuella framtida ändringar.

4.3 Begränsningar

 

Vissa största värden sätts som konstanter i programkoden. De inverkar på

minnesbehovet under exekveringen. De är:

1) Antal länkar i det största systemet. För olika tidplaner kan nämligen

de signalreglerade korsningarna grupperas på olika sätt och bilda

olika stora system.

2) Totala antalet detektorer.

3) Antal länkar i det största systemet som har egen detektor.

4) Maximalt antal perioder per tidplan som ska användas i beräkningar-

na. Om antalet perioder är större, så används inte informationen

från de överskjutande perioderna.

5) Maximalt antal tidplaner. Tidplanerna bör numreras från 1 och

uppåt.

Övriga begränsningar är att

1) Antal matande flöden till en länk är högst 4 (se 4.1.3)

2) Antal värden som kan användas för att beskriva ett tankflöde är högst
10 (4.1.3).
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5 FORTSATT UTVECKLING

Det här beskrivna programmet är inte att betrakta som en färdig produkt.

Mötet med verkligheten kommer troligen att ge anledning till diverse

justeringar och förbättringar. Utöver det finns andra, näraliggande om-

råden som bör utvecklas.

Optimal detektorplacering. Var bör detektorerna placeras för att kunna

 

utnyttjas på bästa sätt av programmet? Hur många detektorer ska läggas

ut med hänsyn till nytta och kostnad? Någon slags programvara bör tas

fram för utvärdering av alternativa detektorplaceringar. Eventuellt kan

ett simuleringsprogram vara lämpligt.

Predikteringsförfarande. För att kunna utföra predikteringen effektivt

 

behövs kunskap om trafikintensitetens varationer under längre tids-

perioder. En teoretisk analys av variationerna och en litteraturstudie i

ämnet vore också värdefulla.
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Bilaga 1

          

  

Sidl(5)

Exempel.

103 <

1 32: 104*\

/7/ ;51101 *ä
2 5- 18

I 7
/

202 K
A201

 

I följande exempel innehåller filen 'DETIN.DAT' två tidplaner. Den ena

(tidplan 4) använder alla fyra detektorerna, den andra (tidplan 14)

använder tre (detektornummer 2, 7 och 18). Skillnaden avspeglar sig i de

olika filerna, vilkas utseende dels före och dels efter (gäller förändrade

filer) programexekveringen visas i tabellerna nedan.
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Bilaga 1
Sid 2 (5)

Filutseenden före programexekveringen.

SYST04 . DAT

101 5 7 0 S

102 0 S 2 +D2 -D5 7 0 $

103 0 A 1 18 1.0 ? 0 S
104 18 ? 0 S
201 7 7 2 D 101 5 27 D 104 18 29 S
202 0 S 3 +D5 +D18 -D7 7 2 I 101 0.3 I 104 0.8 S

SYST14 DAT
101 0 A 1 2 0 5 7 0 S
102 0 A 1 2 0 5 7 0 $
103 0 A 1 18 1.0 7 0 S

201 7 7 2 D 101 2 27 D 104 18 29 $
2 2 0 S 3 +L101+D18 -D7 7 2 I 101 0.3 I 104 0.8 S

ANDELO4.DAT

101 0 $
104 0 S
201 2 101 0.8 104 0.2 S

ANDEL14 .DAT

104 0 S
201 2 101 0.6 104 0.3 $

PREDO4.DAT

1.00 4
2 200 4
5 100 4

18 100 4
7 100 4

PRED14.DAT

1.00 14
2 200 14

18 100 14
5 100 _ 14
7 100 14
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Sk13(5)

Filerna 'DETIN.DAT' och 'STYR.DAT'.

DETIN.DAT STYR.DAT

0 0 0 0 1 6

2 1 10.0 4 0.9(L1 0

15 4 10.0 4 -
7 0 10.0 4
2 11 150.0 4
5 7 150.0 4
15 2 150.0 4
7 5 150 0 4
2 11 290.0 4
5 3 250.0 4
15 0 290.0 4
7 1 290.0 4
2 7 430.0 4
5 2 430.0 4
15 5 430.0 4
7 3 430.0 4
2 7 570 0 4
5 4 570 0 4
15 4 570.0 4
7 5 570 0 4
2 5 710.0' 4
5 3 710.0 4
15 7 710.0 4
7 2 710.0 4
2 10 550.0 14
15 15 550.0 14
5 5 550.0 14
7 5 550 0 14
2 5 1050 4 14
15 9 1050.4 14
5 4 1050.4 14
7 4 1050 4 14
2 11 1250 5 14
15 20 1250 5 14
5 7 1250.5 14
7 14 1250.5 14
2 12 1451.2 14
15 5 1451.2 14
5 9 1451.2 14
7 5 1451.2 14
2 10 1551.5 14
15 5 1551 5 14
5 5 1551.5 14
7 5 1551.5 14
2 5 1552.0 14
15 10 1552.0 14
5 3 1552 0 14
7 7 1552.0 14
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Sid 4 (5)

Resulterande log-fil och filer som förändrats.

AUTO . LOG

llllillllii!!i*l!!lllilillll TIDPLAN 4 unuuu*§uu*ulüluiäuuuiuui*nu!

LäNKANTAL: 6. PERIODER: 6, PER]ODTID:140.0 SEKUNDER, START: 10.0

TOTALT ANTAL DETEKTORMARKERINGAR
LEKEKTOR ANTAL DETEKTOR ANTAL DETEKTOR ANTAL DETEKTOR ANTAL

2 42 5 19 16 22 7 17
» PREDIKTERING UTFÖRD, FILEN HETER:PREDF04.DAT

*ääulxuäuuliiiiuuiäuxiliiuuu TIDPLAN 14 uüuäuuuux*ruuiäauäuuaxølxlux

LäNKANTAL: 6, PERIODER: 6. PERILODTIDQOUÄ SEKUNDER, START: 650.0

TOTALT ANTAL DETEKTORHARKERINGAR

DE'I'EKTOR ANTAL DETEKTOR ANTAL DE'I'EIKTOR ANTAL DE'I'EKTOR ANTAL
2 57 18 73 5 36 7 43

» PREDIKTERING UTFÖRD, FILEN MzPREDFM.DAT

PREDO4.DAT
1.00 4

2 189 4
5 90 4

18 99 4

7 86 4

PRED14.DAT

1 .GCI '14

2 1536 14

18 159 14
5 105 14
7 1M14 14

ANDELO4.DAT

101. 0 S

104 0 S:

201 2 101 0°78- 104 0.18 $

ANDEL14.DAT

104 0 S

201 2 101 0.54 104 0.33 S
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Resultatfiler.

PREDFO4 . DAT

101 90

102 99

103 99

104 99

201 86

202 103

PREDF14 . DAT

101 93

102 93

103 159

104 159

201 114

202 138

OBSFO4 . DAT

101 81

102 99

103 94

104 94

201 73

202 103

OBSF14 . DAT

101 85

102 85

103 219

104 219

201 129

202 175
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Bilaga 1
Sid 5 (5)

101 68

101 26

101 75

101 25

101 57

101 25

101 72

101 22

104

104

104
104

104

104

104

104

17

77

39
113

15

78

153




