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FÖRORD

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) arbetar sedan 1984 på uppdrag av

Vägverket (VV) med ett projekt avseende effektivare styrning av

samordnade trafiksignaler. Projektet innehåller följande delprojekt:

0 "Ett användarvänligt Transyt"

O "Automatisk uppdatering med Transyt".

Transyt är ett datorprogram för beräkning av bästa tidsättning i signal-

system. Som en delstudie, egentligen inom båda de två nämnda del-

projekten, har den sk kolonnspridningsfaktorn i Transyt-programmet

undersökts.

Undersökningen har bl a omfattat fältstudier, datorberäkningar samt pro-

grammering av utvärderingsrutinen. Fältstudierna och den efterföljande

utvärderingen har utförts av Leif Karlsson. Datorprogrammeringen har

utförts av Bo Karlsson.
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Kolonnspridningsfaktorn i Transyt för svenska trafikförhållanden.

av Ulf Hammarström
Statens väg-_çch trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Kolonnspridningsfaktorn i Transyt har uppmätts för svenska trafikförhål-

landen. Erhållna värden tyder på att kolonnspridningen för svenska trafik-

förhållanden är väsentligt mindre än för utländska förhållanden. Skill-

naden i kolonnspridning skulle bl a kunna förklaras av skillnader i gatu-

miljö.
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The platoon dispersion factor in Transyt for Swedish traffic conditions

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01* LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The platoon dispersion factor in Transyt has been measured for Swedish

traffic conditions. The values obtained indicate that the piatoon disper-

sion for Swedish traffic conditions is considerably less than for foreign

conditions. The difference in platoon dispersion may be explained by '

differences in the road and street environment.
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Kolonnspridningsfaktorn i Transyt för svenska trafikförhållanden.

av Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

För beräkning av bästa tidsättning i samordnade trafiksignaler används

bla ett datorprogram benämnt Transyt. I Transyt ingår en rutin för

beräkning av kolonnspridning. Rutinen för kolonnspridning har som indata

bl a en kolonnspridningsfaktor (K).

Kolonnspridningen är en funktion av körbeteende. Körbeteende kan

variera både geografiskt och i tiden för i övrigt lika förhållanden. Det är

därför motiverat med bestämning av kolonnspridningsfaktorn för svenska

aktuella förhållanden.

För sträckor med förhållandevis hög geometrisk standard, utan kantstens-

parkering och utan sekundärkonflikter med andra trafikanter har följande

K-värden uppmätts:

0 0.26 för 1 körfält

0 0.18 för 2 körfält.

Det i Transyt inlagda defaultvärdet för K är 0.35, vilket motsvarar större

kolonnspridning än för de här uppmätta sträckorna. Vid jämförelse av de

här uppmätta värdena med andra värden i litteraturen är de här uppmätta

klart mindre. Att de här uppmätta värdena på K är mindre än redovisade

utländska värden skulle kunna förklaras av att förutsättningarna inte är

helt jämförbara. Med förutsättningar avses både sådana som beskriver

miljö och sådana avseende analysmetod.

Trafikmätningar har i föreliggande* studie utförts på sträckor med längder

i intervallet 100-205 m. Varje mätning har omfattat ca 0.5 timmar eller

ca 200 bilar. Videokameror har placerats i de två snitt som avgränsar en

mätsträcka. Tidpunkt per fordonspassage har utvärderats i snitt 1 och 2.

Färdtid per fordon mellan de två snitten har utvärderats. En medelfärdtid
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per mätning har beräknats. Medelfärdtiden har använts vid skattning av K.

Ett K-värde har uppskattats per mätning genom att välja det K-värde som

ger minst avvikelse mellan uppmätt och beräknat antal fordon per

tidsenhet i snitt 2.

Känslighet m a p avvikelse från sann medelfärdtid har undersökts. Om

exempelvis inmatad färdtid i kolonnspridningsmodellen är 25 % kortare än

den uppmätta medelfärdtiden ökar värdet av optimalt K med i genomsnitt

minst 200 0/o jämfört med optimalt K för medelfärdtid.

Enligt uppgifter i litteraturen kan en avvikelse i K-värde med 25 % från

det sanna värdet medföra en effektivitetsförlust av 5 % d v 5 av samma

storleksordning som de effektivitetsvinster man kan förvänta vid använd-

ning av Transyt.

Föreliggande redovisning innehåller inga slutsatser om vilka värden som

skall väljas på kolonnspridningsfaktorn. Redovisningen skall mera betrak-

tas som ett underlag för fortsatta studier.
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The platoon dispersion factor in Transyt for Swedish traffic conditions

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In calculating Optimal timing of coordinated traffic signals, use is made of

a computer program named "Transyt". Transyt includes a routine for

calculating platoon dispersion. Input data to the routine for platoon

dispersion include a platoon dispersion factor (K).

Platoon dispersion is a function of driving behaviour, which may vary both

geographically and timewise, although other conditions are similar. It is

therefore desirable to determine the platoon dispersion factor for current

Swedish conditions.

The following K-values have been measured on sections of road which

have a comparatively good geometric standard, no kerbside parking and no

secondary conflicts with other road users:

0 0.26 for I lane

0 0.18 for 2 lanes

The default value for K applied in Transyt is 0.35, which corresponds to a

greater platoon dispersion than for the sections measured in Sweden. The

Swedish values recorded are clearly lower than other values found in the

literature, which may be explained by the fact that the measuring

conditions are not exactly comparable. The term "conditions" here refers

both to those involving the environment and those relating to the method

of analysis.

In this study, traffic measurements have been carried out on sections with

a length of 100 - 205 m. Each measuring period comprised 0.5 h or about

200 cars. Video cameras were placed at the boundaries of the sections

where measurements were to be made. The time of each vehicle passage

was recorded at boundaries 1 and 2 and the transit time per vehicle
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between the two boundaries was calculated. A mean transit time per

measurement was calculated and used in estimating K. A K-value was

estimated for each measurement by choosing the K-value giving the

smallest deviation between recorded and calculated number of vehicles

per unit of time at boundary 2.

Sensitivity with regard to deviation from true mean transit time has been

investigated. If, for example, the transit time entered in the platoon

dispersion model is 25 0/o shorter than the measured mean transit time, the

value of optimal K will increase by an average of at least 200 0/o compared

to optimal K for mean transit time.

According to the literature, a deviation of 25 % in K-value from the true

value can lead to a loss in efficiency of 5 %, i.e. of the same order of size

as the gain in efficiency expected when using Transyt.

This account contains no conclusions as the values to be chosen for the

platoon dispersion- factor. Instead, it should be regarded as a basis for

further studies.
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1 INLEDNING

Bra tidplaner för reglering av signalsystem förutsätter bra indata. Indata

vid beräkning av tidplaner är bl a information omhur en fordonskolonn

förändras längs en vägsträcka. I datorprogrammet Transyt, ett program

för beräkning av effektiva tidplaner, ingår en rutin förbeskrivning av hur

den så kallade kolonnspridningen förändras då en fordonskö studeras i

olika punkter längs en vägsträcka. I figur 1 redovisas ett exempel på en

jämförelse av uppmätt och beräknad kolonnspridning enligt referens (80-

1). En fordonskolonn beskrivs i fyra punkter längs en sträcka. Den vänstra

halvan av figuren visar uppmätta värden ochden högra predikterade

värden enligt Transyt. Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) har sedan

1984 arbetat med ett projekt på uppdrag av Statens Vägverk (VV)

avseende att utveckla ett användarvänligt Transyt respektive att utveckla

en metod för automatisk uppdatering av tidplaner. Målsättningen för det

användarvänliga Transyt är inte begränsad till att enbart utveckla en

enkel och lättillgänglig metod utan avser också att metoden skall resulte-

ra i ett förbättrat beräkningsunderlag och därmed även i mera effektiva

tidplaner. I ett förbättrat beräkningsunderlag ingår korrekt beskrivning av
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Figur 1. Ett exempel på uppmätt och beräknad kolonnspridning enligt

referens (80-1).
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2 PROBLEMBESKRIVNING

En korrekt beskrivning av kolonnspridning har stor betydelse för samord-

ning av trafiksignaler. Grundprincipen för kolonnspridning är att ju längre

från en punkt, där en väl definierad kolonn kan urskiljas, som en "kolonn"

när desto mera utspridd blir kolonnen, se figur 1. Ju mera utspridd som

kolonnen blir desto mindre meningsfullt blir det att genomföra samord-

ningar. En förutsättning för att två signalanläggningar skall kunna sam-

ordnas är att det finns en systematisk variation i ankomstfrekvens per

tidsenhet under ett s k omlopp.

Kolonnspridning beskrivs och beräknas i Transyt med en rekursionsformel

enligt följande:

QINU(I + IT) F x QUTU(I) + (1 - 1=) x QINU(I + IT - 1)

IT = Heltalsdelen av (B x MT/TS)

F = (1 + K x IT)-1

QINU( ) = Antal bilar per tidsteg förbi den andra räknepunkten

I = Räknare för tidsteg

IT = Ett korrigerat mått på den genomsnittliga färdtiden
mellan den första och den andra räknepunkten uttryckt i
tidsteg

F = Utjämningsfaktor

QUTU( ) 2 Antal bilar per tidsteg förbi den första räknepunkten

B = Färdtidsfaktor

MT = Genomsnittlig färdtid uttryckt 1 sekunder

TS : Antal sekunder per tidsteg

K = Kolonnspridningsfaktor

De lägen mellan vilka kolonnspridning beskrivs i Transyt utgörs av

stopplinjer, verkliga eller fiktiva, i anslutning till korsningar. En st0pplinje

matas normalt av trafik från flera st0pplinjer uppströms. Den avvecklade

trafiken per st0pplinje uppströms betecknas i rekursionsformeln QUTU(I).

Den ankommande trafiken per st0pplinje och per matande trafikström

betecknas i rekursionsformeln QINU(I+IT).
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I rekursionsformeln ingår utjämningsfaktorn F. Utjämningsfaktorn F har i

rekursionsformeln den effekten att ju större F, maxvärdet är 1, desto

mindre kolonnspridning och desto mera meningsfullt att samordna. F är en

funktion av färdtiden mellan de punkter som en kö beskrivs i. Ju kortare

färdtid desto större F och desto meningsfullare att samordna.

Utjämningsfaktorn F är i sin tur en funktion av det korrigerade färdtids-

måttet IT och kolonnspridningsfaktorn K. Ökande värden på IT och K ger

minskande värde på F och därmed sämre möjlighet för samordning.

Beträffande IT framgår inte ur Transyt-manualen om programmet arbetar

med trunkering eller avrundning. Här har valts trunkering. Medianvärdet

på MT har i föreliggande studie varit 9.9 sekunder. Färdtiden uttryckt i

steg korrigeras i Transyt med faktorn B, vilken av TRRL (Transport and

Road Research Laboratory) har tilldelats värdet 0.8, och ,som ej kan

ändras av programanvändaren. Någon motivering för B, annan än att bästa

anpassning söks, ges ej i Transytmanualerna.

Om alla fordon mellan två punkter påen vägsträcka höll samma hastighet

skulle någon kolonnspridning ej uppstå. Kolonnspridningen är ett uttryck

för hastighets- eller färdtidsspridningen.

Kolonnspridningsfaktorn K, vilken föreliggande studie primärt avser, har

av TRRL givits ett defaultvärde av 0.35. Värdet på kolonnspridnings-

faktorn är sannolikt en funktion av många olika varibler av vilka följande

borde tillhöra de viktigaste:

0 antal körfält

0 körfältsbredd

0 hastighetsbegränsning

Q andel tung trafik

0 trafikflöde

O lutning
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o avstånd från "matande" stopplinje i form av att korsningen skapar två
grupper av fordon, en .grupp som passerat utan stopp och en som
stoppat. För gruppen som stoppat kan, om avståndet är litet, accelera-
tion pågå d v 5 situationen delvis jämförbar med motlut.

0 avstånd till nästa stopplinje och följande:

- visad signalbild

- störning av fotgängare eller av fordon

0 parkering eller busshållplatser

0 hur bekanta trafikanterna är med tidsättningen vilket i sin tur är en
.funktion av tidsättningens ålder respektive andelen trafik med lokal-
kännedom

o väglagsförhållanden

o avvikelsen mellan sann färdtid och inmatad färdtid.

Om kolonnspridningen är en funktion av de uppräknade punkterna finns ett

stort behov av en speciell modell för bestämning av kolonnspridnings-

faktorn i olika gatumiljöer.

Kolonnspridningsfaktorn förutsätts i Transyt vara konstant under den

tidsperiod en beräkning avser. Sannolikt är det i stället så att kolonnsprid-

ningsfaktorn per länk varierar under omloppet d v 3 man skulle exempelvis

kunna behöva olika värden för grön respektive röd signalbild. Någon

möjlighet att arbeta med olika kolonnspridningsfaktorer per länk finns ej i

Transyt. Frågan är då vilket värde som bör användas i Transyt: grön-

värdet; rödvärdet eller medelvärdet. Vad som normalt används är medel-

värdet.

En viktig fråga vid bestämning av K är om man skall förutsätta att MT är

en korrekt skattning av den sanna färdtiden eller ej. Problemet med att

vid praktisk Transytanvändning arbete med korrekta färdtider kanske inte

skall överbetonas beroende på att trafikanterna lär sig tidsättningen

varigenom en ansatt färdtid blir självuppfyllande. För att trafikanterna

skall kunna välja rätt hastighet är en förutsättning att det skall finnas

fysiska möjligheter att uppnå hastigheten. Detta bör aldrig vara något

problem för personbilar, däremot för tunga fordon. Möjligheten att lära

sig ett signalsystem är en funktion av andelen lokal trafik. Betydelsen av

att i Transyt ge korrekta hastigheter/färdtider borde därmed vara störst

för signalsystem på genomfarter. Om en given färdtid på en Transytlänk
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avviker förhållandevis mycket från den sanna färdtiden och använt K-

värde är förhållandevis litet finns en förhållandevis stor risk för att
beräknad tidsättning endast kommer att ge en liten andel fordon grön väg

på länkens Vd v 5 det sanna ankomstintervallet kan bli i stort sett disjunkt

med det beräknade.
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3.1

METOD

Val av mätsträckor

 

Totalt har mätningar utförts på fyra mätsträckor belägna på Bergsvägen,

Industrigatan, Malmslättsvägen och Norrköpingsvägen. Samtliga sträckor

är belägna i Linköping.

Mätsträckan på Bergsvägen i riktning mot centrum:

 

l körfält

hastighetsbegränsning 70 km/h

motlut-O-l 0/ø

efter enskild signalanläggning dvs bilförarna kör inte mot någon
synlig signal. Risk för att mätsträckan låg så nära korsningen att
eftersträvad hastighet inte uppnåtts

ingen parkering och inga busshållplatser

längd, ca 185 m respektive ca 205 m.

Mätsträckan på Industrigatan i riktning från centrum:

 

2 körfält

hastighetsbegränsning 70 km/h

lutning O %

mellan två samordnade signalanläggningar

ingen parkering och inga busshållplatser

längd, ca 100 m.

Mätsträckan på Malmslättsvägen i riktning mot centrum:

 

l körfält. Egentligen två, det ena är ett kollektivkörfält. Studien har
enbart avsett körfältet som inte är kollektivkörfält

hastighetsbegränsning 50 km/h

lutning O %

mellan två samordnade signalanläggningar
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o ingen parkering och inga busshållplatser

0 längd, ca 70 m reSpektive ca 140 m.

Mätsträckan på Norrköpingsvägen i riktning mot centrum:

 

0 2 körfält

o hastighetsbegränsning 70 km/h

i lutning 0 %

0 efter en enskild signalanläggning och utan någon synlig signalanlägg-
ning i färdriktningen

o ingen parkering och inga busshållplatser

0 längd, ca 120 m respektive ca 140 m.

Mätsträckorna har genomgående placerats på relativt sett stort avstånd

från korsningarna nerströms, d v 3 inverkan av störningar från nästa kors-

ning har försökt att minimeras.

3.2 Mätutrustning

 

Trafik skall parallellt registreras i två punkter. Vad som skall kunna

utvärderas är antal fordonspassager per tidsintervall i resepktive mät-

punkt. Dessutom söks den genomsnittliga färdtiden mellan punkterna. I en

första mätomgång utnyttjades enkla bandspelare. Bandspelarna startades

och tidsynkroniserades. En observatör med bandspelare placerades i

respektive mätpunkt. Observatörerna beskrev varje passerande fordon i

bandspelaren. Det första problemet med denna metod var att hinna med

då tiden mellan på varandra följande fordon var kort. I extremfallet med

två körfält kunde två fordon passera observatören samtidigt. Det andra

problemet utgjordes av att bandspelarna inte var stabila i hastighet, vilket

gav en annan tid vid uppspelning än vid inspelning. Därför valdes i stället

att arbeta med videokameror. Denna utrustning löste båda de uppräknade

problemen.
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3.3 Mätdata

Totalt finns 9 mätningar fördelade på de angivna mätsträckorna enligt

föUande:

o Bergsvägen, 3 mätningar

o Industrigatan, 1 mätning

o Malmslättsvägen, 3 mätningar

0 Norrköpingsvägen, 2 mätningar.

Antalet registrerade fordon har varit följande:

0 Bergsvägen: 223; 226; 224

o Industrigatan: 134

o Malmslättsvägen: 200; 267; 202

o Norrköpingsvägen: 163; 119.

Varje mätning har pågått under en tidsperiod av 30 minuter.

Observera att trafikflödet på sträckorna med 1 körfält varit väsentligt

större än flödet på sträckorna med 2 körfält.

3.4 Analysmetod

 

Antal observationer har utvärerats per tidsteg I. Längden av ett steg, TS,

har valts till 2 sekunder. Per mätsträcka och mätning har en datafil

skapats med följande postbeskrivning:

o tidsteg nr

0 antal fordonspassager i den första mätpunkten under tidsteget

o antal fordonspassager i den andra mätpunkten under tidsteget.

Per mätning har den genomsnittliga färdtiden, MT, mellan mätpunkterna

beräknats. Skattning av det sökta K-värdet har utförts med ett datorpro-

gram enligt bilaga 1. Principen för programmet är att det K-värde som
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ger minst differens mellan beräknad och observerad kolonnprofil i mät-

punkt 2 skall kunna bestämmas.

Den exakthet med vilken MT anges har betydelse för vilketK-värde som

kommer att erhållas. Ju exaktare MT desto mindre avvikelse mellan

skattad och uppmätt ankomsttid till stopplinje. I föreliggande studie har

MT skattats med maximal noggrannhet genom att färdtiden per passeran-

de fordon över mätsträckan registrerats. En viktig fråga vid jämförelse av

här erhållna K-värden med K-värden i litteraturen är hur MT tilldelats

värden. Hur MT tilldelats värden i litteraturreferenserna framgår inte.

Betydelsen av rätt MT har analyserats genom att multiplicera uppmätta

värden med 0.75 respektive 1.25.
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4 RESULTAT

4.1 Egna resultat

 

I tabell 1 redovisas skattade K-värden jämte uppgifter om andel tung

trafik och färdtid under respektive mätning.

Tabell 1. Mätresultat och uppskattade värden på kolonnspridnings-
faktorn K.

 

Mätsträcka Andel tung Färdtid (MT) sek Kolonnspridnings-
trafik 96 Medelvärde Standard- faktor (K) för olika

avvikelse MT-värden
0.75xMT LOxMT 1.25xMT

 

Bergsvägen 6.3 10.3 2.6 0.52 0.27 0.02

-"- 6. 2 9. 8 2.9 0.97 0.28 0.02

-"- 6.2 13. 7 2. 0 0.59 0.28 0.08

Industrigatan 8. 2 8. 4 2. O 0. 69 0.18 <0.0l

Malmslättsvägen 2. O ll. 8 3. 9 0. 74 0. 22 0.10

-"- 2.6 11.5 2.6 0.59 0.24 0.04

-"- 3.5 7.6 1.3 0.72 0.17 0.11

Norrköpingsvägen 9. 8 5. 3 l. 9 >l . 0 0.19 0.04

-"- 15.0 6.5 1.7 >l.O 0.18 <0.0l

 

Ur tabell 1 framgår att K är känsligt för storleken på MT och att K

minskar då differensen, med tecken, mellan använt MT och sannt MT

ökar.

I och med att K är avtagande som funktion av MT ökar sannolikheten för

att skattade K-värden för uppmätta MT-värden kan representera de K-

värden som praktiskt bör användas. Om i stället de skattade K-värdena

varit minvärden borde i stället större K-värden än de skattade användas i

praktiska tillämpningar.

Materialet i tabell 1 är för litet för att en modell för K skall kunna

utvecklas. Om medelvärdesbildning utförs m ap K för 1.0 x MT inom

grupper med samma antal körfält erhålles:
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0 för 1 körfält, K = 0.26

0 för 2 körfält, K = 0.18.

Observera att belastningsgraden varit väsentligt högre för mätsträckorna

med 1 körfält än för mätsträckorna med 2 körfält.

4.2 Andras resultat

 

I referens (87-1) redovisas både en litteraturstudie och egna mätresultat

avseende kolonnspridning. Bl a redovisas en känslighetsanalys m a p B och

K. B och K multiplicerades med 0.75 respektive 1.25. Optimala tidsätt-

ningar beräknades för de olika kombinationerna d v 5 fyra stycken. De så

beräknade tidsättningarna användes för beräkning av PI med B och K

multiplicerade med 1. Den maximala avvikelsen mellan PI för någon av de

fyra kombinationerna och PI beräknat för optimal tidsättning med B och K

okorrigerade blev ca 5 %.

Enligt den ingående litteraturstudien finns uppskattningar av K från slutet

av 60-talet fram till idag, se bilaga 2. I bilaga 2 redovisas även mätdata

enligt referens (87-1).

Den fältstudie av K, som beskrivs i referens (87-1), avsåg att relatera K

till: antal körfält; lutning; parkering; fotgängare och trafiksituation vid

stopplinjen nerströms. Medelvärdet för alla uppskattningar av K blev 0.37,

att jämföra med defaultvärdet 0.35 i Transyt. Spridningen i materialet är

förhållandevis stor, från K 2 0.01 upp t o m K = 0.87.

Gatans utformning uppges ha stor betydelse för K. På välutformade gator

är det inte orealistiskt med K-värden av storleksordning O.20-O.25.

Enligt en statistisk analys i referens (87-1) kan endast följande variabler

sägas ha en säkerställd effekt på K:

0 antal körfält:

- ett körfält, K = 0.46

- två körfält, K = 0.29

0 förekomst av konflikt med fotgängare:
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- med, K = 0.53

- utan, K : 0.23.

Några uppgifter om K-värden för kombinationer av variabler har ej

redovisats i referens (87-1), men skulle kunna uppskattas genom att

samtliga K-observationer redovisats.
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5 DISKUSSION

Uppmätta K-värden i föreliggande studie är väsentligt mindre än vad som

normalt uppges i litteraturen. Medelvärdet för de uppmätta K-värdena

kan uppskattas till 0.22, medan referens (87-1) uppger 0.37 som medel-

värde. En förklaring kan vara att standarden på de studerade mätsträckor-

na i föreliggande studie är högre än standarden på de sträckor som avses i

litteraturen. Referens (87-1) uppger exempelvis att K kan ligga i inter-

vallet 0.20-O.25 för hög standard.

K-värdet för i körfält är väsentligt större än för 2 körfält, både i

föreliggade studie och i referens (87-1). Skillnaden i K är dock förhållan-

devis stor mellan de båda studierna.

En förklaring till att de svenska K-värdena är mindre än de utländska

skulle kunna förklaras av mätsträckornas placering. Dessa har 'systema-

tiskt valts så att inverkan av störningar nerströms skall bli så liten som

möjligt. En annan förklaring kan vara hur färdtiden MT tilldelats värden. I

föreliggande studie har ett medelvärde skattats per mätsvit om 30

minuter genom mätning av färdtid per passerande fordon. Beträffande de

utländska studierna är felet i MT minst lika stort som i föreliggande

studie.

Om man förutsätter att de i föreliggande studie erhållna K-värdena är

korrekta föreligger ett metodproblem vid användning av Transyt. Vid

användning av Transyt kommer i princip aldrig MT att finnas tillgänglig

med en sådan exakthet som i föreliggande studie.

En modell för beräkning av K-värden bör mot bakgrund av ovanstående

inte begränsas till att K-värden beräknas som funktion av miljö utan även

ta hänsyn till osäkerhet i MT.
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Datørprogram för uppskattning av kolonnspridningsfaktor.

PROGRAM KOLONN
C 860814

REAL MT,K,QUTU(5000),QINU(5000),QINB(5000)
CHARACTER*32 INFIL
LOGICAL EOF
WRITE(*,'(A,A)')'$',' GE INFIL :'
READ(*,'(A)')INFIL
OPEN(UNIT=5,FILE=INFIL,ACCESS='SEQUENTIAL',STATUS-'OLD')
OPEN(UNIT=6,FILE-'UT1.DAT',ACCESS='SEQUENTIAL',STATUS-'OLD')
OPEN(UNIT=7,FILE='UTZ.DAT',ACCESS='SEQUENTIAL',STATUSa'OLD')
EOF=.FALSE.
TS=2.
WRITE(*,'(A,A)')'$',' GE MT:'
READ(*,*)MT
IT=INT(0.8*MT/TS)
WRITE(*,'(A,A)')'$',' GE KSTART,KSLUT,KSTEG :'

READ(*,*)KSTART,KSLUT,KSTEG

D0 I-l,4750
READ(5;*,END-5)IIN,A,B

C WRITE(*,*)IIN,A,B
QUTU(IIN)=A

QINU(IIN)=B
N=IIN

END D0

5 CONTINUE
DO K-KSTART,KSLUT,KSTEG
DO I=1,4750

QINB(I)=0.
END DO

DELTA-0.

F-(l+((IT*K)/100.))**(-l)
I-O

10 CONTINUE
I=I+1
IF(I.GT.4750)STOP ' F\R MINGA VIRDEN'

20 CONTINUE
QINB(I+IT)=F*QUTU(I)+(1.-F)*QINB(I+IT-1)
WRITE(6,'(IS,F10.5)')I*IT,QINB(I+IT)

WRITE(6,'(ISVF10.5)')(I+1)*IT,QINB(I+IT)
WRITE(7,'(IS,F10.5)')I*IT,QINU(I+IT)

WRITE(7,'(IS,F10.5)')(I+l)*IT,QINU(I+IT)

DELTA-DELTA+ABS(QINB(I+IT)-QINU(I+IT))

IF(I.LE.N)GO T0 10

IF(QINB(I+IT).LT.0.2)GO T0 30

I-I+1
IF(I.GT.4750)STOP ' F\R MJNGA ITERATIONER'
GO T0 20 ' -

30 CONTINUE
WRITE(*,'(A,F7.2,F15.8)')' DELTA/I :',K,DELTA/I
END DO
CLOSE(UNIT-5)
END '
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Sammanställning av andras mätresultat.

Tabell 1. Sammanställning av mätresultat avseende K (zei) och B (zB )
enligt referens (87-1).

     

Author Place Year Lanes Av. Slope lraHic flow disturbed by Flow at Period | 0: 3 or.- [1

Iidth Park Drive Pedes Leit Stop Line

ing uays trians turns

Hillier, London, 67 4 Sites, no individual results reported .50 .Bo -

Rothery UK

Seddon Hanchester 72 3' 11.0' - - - - - - P.H. - - .40

._ UK 2 10.7' - - - - - - P.H. - - 63

Collins London, 74 3 - - No - No - - - - - .20

Bauer UK

lracz Cracon, 75 2 4.0 - - - - - Soooth - - - .30
Poland 2 4.0 - - - - - Soooth - - - .23

Lan Toronto, 77 2 - - - No - - - A.H. .25 .77

EAN , 2 - - - No - - - Noun .18 .72

2 - - - No - - - P.H. .35 .72

El Reedy Sheffield, ' 78 - - Doun - - - - - A.H. .bo .63 .10

Ashuorth UK - - Down - - - - - A.H. .70 .59 .25

larnoff Fairfax to, 78 - - - - No - No - P.H.° - - .24
.Parsonson VA - 3.5 - - Lil.ID - - - P.H.° - - .37 l

Hctöi Lincoln. 81 1 4.2 Level No No - No - M. .22 .99 .51 I
et al NE i 4.2 Level No Lia.9 - No - P.N. .20 .96 .35

2 4.0 Level No Lil. -_ No - 9.". .lb .95 .38

2 4.0 Level No No - No - 9.". .l3 .97 .35
2 4.2 Level No No - No - A.H. .ll .99 .36

2 4.0 Level No Lil. - No - A.H. .16 .96 .38

Lorick Bainesville, 81 2 3.7 Level - No No - - A.H. .35 .Bo -

FL 2 3. Level - No No - -- 9.". .30 .65 -

2 3.7 Level - No No - - A.H. .50 .Bo -

Slelt Helbourne, 84 3 - - No No No No 1 A.H. .li .89 -
Australia

Denney Austin, 85 3 4.0 - No Yes - - - Noon - - .25

TX i
Dhardi Bochun, 86 1_ a - No Cr LJ . l" gl'.. - - .24 1

FRB l .. No UU its W * T" F - - .32 i
4 _, - Yes lJu lJu in' ' Pl' L - - .26 |

Vincent' Bern, 6 sites, no individual results reported

EH , - - .31

' IX calibrated with 6 fixed at .80 ' Private coaounication
' Lioited ° ln both'directions

° lncluding soae oil-peak-eeasurenents '
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Bilagarz
Sid 2(2)

Tabell 2. Sammanställning av mätresultat utförda i den studie som
redovisats i referens (87-1).

Site Plate Lanes Av. Slope Traffic flow disturbed hy Flnu at Period tx.e

 

Nr. (Distance tu Hidth Park Drive Pedes Left Stop Line
Stop Line) ing ways trians turns

l Plorzhein, 1 4.5 Doun Yes - Yes - Disturbed P.H. .70 '
Bahnhofstr. ' .39

(136 nl

2 Pfurzheil, 2 3.25 Down No - No - Snooth P.H. .So

Hurnbergstr. .12

(250 nl , .01

3 Pforzhein, 1 4.5 Level Yes - No - Slooth P.H. .14

Hestliche .06

(129 Il .3

4 Karlsruhe, 2 2.75 Level No - Yes - Disturbed P.H. .43

Kaiserstr. .44

(199 1) . .37

5 Piorzhein, 2* 3.0 Up (Yes) - No - lDisturbed)P.H. .21

SchloBberg .46

(135 a) . .33

a Pforzhein,' 1 ' 5.0 Up No - (Yesl - Smooth P.H. .87
St Seorgen St. .45

(244 el 55

7 Karsruhe, 1 4.1 Level Yes - Yes - Snooth P.H. .16°

Karlstr . 2

(150 a) .72

8 Karlsruhe, 2 3.75 Level No - No - Disturbed P.H. .13

Kriegstr. .67°
'i

   

' cc calibrated with 6 fixed at .80
° Dnly two intervals due to equipment nalfunctioninq

° Excluded frun the analysis
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