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2.1

1

INLEDNING

VTIs trafiksimuleringsprogram har under senare år genomgått en del
förändringar. Detta notat är en programdokumentation av dessa förändringar. För att få en komplett programdokumentation av trafiksimule-

ringsprogrammen med dess modeller bör även VTIs Meddelande 321 och
321A läsas. Handhavandet av programmen finns i VTIs Meddelande 580.

Vägbeskrivning

Trafikbeskrivning

1

4

Simulering

Efterbehandling
Statistik

Programmen som används för att beskriva vägen är VAGBES och SIMLU.
Programmet VAGBES finns med i detta notat, kap 2. SIMLUs Modeller
finns beskrivet i VTI Meddelande 321 kap 3.1 - 3.3. Trafiken genereras
m h a programmet TGEN. TGEN finns beskrivet 1 kap 3 men några av
TGENs modeller finns endast dokumenterade i VTI Meddelande 321.
Simuleringen kan utföras med antingen programmet SEC eller programmet FRE. Programmet FRE är en fri fordonssimulering

där hela

trafiken löper som fria fordon, ensamma på vägen. SEC tar däremot
hänsyn till interaktioner mellan

fordon, möte,

upphinnande, omkör-

ningar/passeringar m m. Dessa program finns dokumenterade i VTI Med-

delande 321, 321A och 322A. I detta notat finns endast de förändringar
som har införts i programmet SEC se kap 4.
Som efterbearbetningsprogram används i första hand programmet ST.
Detta program ersätter programmet STAT som finns med i en del tidigare
dokumentationer. Beskrivning av programmet 31' finns i VTI Meddelande

580.

Beräkningsteknik och programuppbyggnad finns dokumenterade i

detta notat kap 5. Resultaten kan sedan ritas m h a GRAFl och GRAFZ
vilka finns beskrivna i VTI Meddelande 580.

2.

VÄGBESKRIVNINGSPROGRAM

Programmen VAGBES och SIMLU används för att ta fram en fil med
vägbeskrivning för trafiksimuleringsprogrammet. VAGBES är ett program

som underlättar inskrivning av data från t ex en arbetsplan till en datafil.
Programmet SIMLU beräknar

sedan blockvis för vägen eftersträvad

hastighet och Q-värde. Modeller för dessa beräkningar finns beskrivna i
Meddelande 321 och 321A.

2.1

Indatahantering

Vägen ska beskrivas m h a horisontell och vertikallinjeföring samt vägbredd och hastighetsbegränsning. Vidare ska förekomst av spärrlinjer och
skyltade omkörningsförbud anges, detsamma gäller stigningsfält/omkörningsfält och bred vägren. Programmen behöver även siktlängder utmed
vägen.

Programmet VAGBES är ett fråga-svars program som ska underlätta för
användaren att få sin väg beskriven enligt det format som programmet
SIMLU behöver. Till VAGBES beskrivs den horisontella linjeföringen med
radier och raklinjer och brytpunkterna mellan dessa. Den vertikala linjeföringen anges med hjälp av radier och konstantlutningar samt brytpunkter mellan dessa. Vägbredden anges som total belagd bredd vid
vägsträckans start, och eventuella ändringar i Vägbredden anges med
ändringspunkt och ny vägbredd. Hastighetsbegränsningen behandlas på
samma sätt som Vägbredden.

Programmet använder sedan vertikalradier och lutningar för att räkna
fram ett polygontåg med styckvis konstanta lutningar. Lutningsändringen

över varje vertikalradie beräknas (vägsträckans längd/vertikalradien). Om
lutningsändringen över hela vertikalradien överstiger 15 0/00 delas vägsträckan så att den maximala lutningsändringen över varje delsträcka blir
15

0/00.

Krökningen

beräknas

som

10 OOO/Horisontalradien.

Väg-

beskrivningen vänds sedan så att vägdata finns i båda riktningarna av
vägen.

Siktlängden läses in för båda riktningarna med punkt på vägsträckan och
siktlängden i den punkten. Första punkten är i vägsträckans startpunkt och
sista ska vara efter vägsträckans slutpunkt. Där emellan läses alla max
och min siktlängder in. Till sist anges eventuella spärrlinjer, omkörningsförbud, stignings-, omkörningsfält och breda vägrenar med start och
slutpunkter.

Resultatet från VAGBES är tre datafiler. Väg- och siktbeskrivning i
riktning l VAG.Rl, väg- och siktbeskrivning i riktning 2 VAG.R2 samt
information om omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält VAG.PAS. Vägbeskrivningar är nu i form av en tabell med homogena block. Tabellen
innehåller: från och med punkt, körfältsbredd, vägrensbredd (dm), hastighetsbegränsning, lutning och krökning. Siktlängdsbeskrivningen innehåller
från och medpunkt och siktlängd. Varje rad i vägbeskrivningen startar med
en etta och varje rad i siktbeskrivningen startar med en tvåa. Siktlängdsbeskrivningen kommer direkt efter vägbeskrivningen.

Filen med omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält innehåller en tabell
där första siffran står för vilken riktning som avses 1 eller 2. Andra

siffran anger om det gäller omkörningsrestriktion (0) eller hjälpkörfält (l).
Tredje siffran anger var på vägsträckan förändring inträffar, och fjärde

siffran anger vad som inträffar.
För typ omkörningsrestriktion gäller:

0 = ingen omkörningsrestriktion
1 = omkörningsförbud (skyltat)
2 = spärrlinje

För typ hjälpkörfält gäller:
0 = inget hjälpkörfält
1 = brett sidoutrymme finns

2 = stigningsfält finns
3 = brett sidoutrymme börjar

4 = stigningsfält börjar

2.2

Fil med vägdata för trafiksimulering

Från programmet VAGBES kommer även en kommandofil som startar
SIMLU-programmet. Resultatet av SIMLU är en fil med dels siktlängder
och dels en beskrivning av varje homogent vägblock. Dessa beskrivningar
finns i båda riktningarna av vägen.
Denna fil används som indata i trafiksimuleringsprogrammen (SEC eller

Exempel på resultatfil från SIMLU.
Första siffran anger posttyp.

1 = vägbeskrivning riktning l
2 = siktbeskrivning riktning l
5 = siktbeskrivning riktning 2
6 = vägbeskrivning riktning 2
för siktlängdsbeskrivningen anges sedan punkt på vägen och siktlängden i
denna punkt.
5
0
5
70
5
85
5 220
5 245
5 880
5 1050
5 1060

440
440
72.0
645
700
120
200
730

För vägbeskrivningenanges startpunkt för homogent block, längd på detta
block, eftersträvad hastighet, q-värde, lutning, förekomst av hjälpkörfält,
förekomst av omkörningsförbud, punkt med siktmax om sådant finns i
blocket, samt en referens till siktlängdsbeskrivningen.

6
6
6
6
6
6
6

0 25
25 25
50 30
80 40
120 35
155 75
230 142

3

23.35
22.81
22.81
24.58
24.58
24.58
24 . 58

-1.20
-1.00
-1.00
-1.50
-l.50
-1.50
-1 . 50

15
13
13
17
15
4
0

0
0
0
0
0
0
0

O
0
0
0
0
O
O

0
0
0
85
0
0
245

l
l
l
2
3
3
4

TRAFIKGENERERINGSPROGRAMMET TGEN

Programmet används för att generera trafiken för trafiksimuleringsprogrammet. Detta innebär att fordonen ska åsättas attribut (identitetsnummer, fordonstyp, önskad idela hastighet och p-värde) enligt givna

önskemål, och att tidluckorna och ingångshastigheterna ska anpassas till
trafikflödet och standarden på den simulerade vägen. Anpassningen är till
för attsnabbt få ett stabilt trafikförlopp.

3.1

'

Teoretisk bakgrund

F ordonen får sitt identitetsnummer i den ordning de startar i respektive
riktning. Det första fordonet i riktning 2 får numret efter det sist
genererade fordonet i riktning l.

Fordonstypen genereras med likformig sannolikhetsfördelning efter den
önskade trafiksammansättningen.
Vid genereringen av önskad ideal hastighet och p-värde måste vi ta hänsyn
till att p-värdet måste räcka till för att fordonet ska kunna hålla den
önskade ideala hastigheten

på plan väg. Fördelningen av önskad ideal

hastighet är trunkerade normalfördelningar, olika för olika fordonstyper,

och p-värdena är fördelade enligt empiriska fördelningar för de olika
fordonstyperna.

Ingångshastigheten sätts för fria fordon till 85 % av den ideala önskade
hastigheten. Fordon i kö får samma ingångshastighet som köledaren.
Tidluckorna genereras så att frekvensfunktionen för tidluckorna blir

f(t) :or h(t) + (1 - a )g(t)
där en

är' andelen hindrade fordon (fordon i kö)

h(t)

är frekvensfunktionen för hindrade fordons tidluckor (lognor-

g(t)

malfördelning)
är frekvensfunktionen för fria fordons tidluckor (exponentialfördelning)

t

är tidluckan 1 sekunder

De två mer komplicerade procedurerna är generering av p-värde/önskad

idealhastighet och tidluckegenereringen. De behandlas i varsitt avsnitt
nedan.

3.1.1

Generering av p-värde/ önskad idealhastighet

De olika fordonstypernas p-värdesfördelningar framgår av bilaga 1. Fördelningen för de ideala önskade hastigheterna är för fordonstyp
1:

N(107, 13.5),

trunkerad vid 72 och 150 km/t

2:

N(94.5, 11.0),

trunkerad vid 68 och 120 km/t

3,4: N(90,9.0),

trunkerad vid 68 och 115 km/t

Varje fordon ska tilldelas p-värde och önskad ideal hastighet, v. p måste
vara minst så stort att fordonet orkar hålla hastigheten v på plan väg,
d v 5

(1)

p _>_ f (v)

där f(v) är ett tredjegradspolynom i v med f(0) = 0, v > 0 och f är strängt
växande, vilket medför att f är inventerbar med inversen f'l. f definieras
i VTI Meddelande 321 A sid 69. Eftersom p och v är att betrakta som

kontinuerliga variabler så kan vi låta olikheten gälla strängt vid statistiska resonemang. Det gör den dessutom i verkligheten. Låt nu G beteckna
fördelningsfunktionen för p-värdet och H fördelningsfunktionen för den
ideala önskade hastigheten.

G(P)
f<v)

"
H(v

Figur 1.

Beskrivning av funktioner.

Ur (1) och figuren får vi för ett godtyckligt 68

G'1(9) 3 f(H'1(6))
H(f'1(G-1(9))) 3 0

[0,1] att

eller att
där likhet gäller endast för 9 = 1.

Vi kan nu dela in intervallet [0,1] i 20 = 0 < Zl <

< Zn = 1

genom att definiera
Zo = 0

ZK+1 = H(:l-1(G-1(zk))), k 3 0

För varje p-värde så gäller nu att om 6 = G(p) och Zk i 9 < Zk+1, så är
varje hastighet v = H'1(6'), där 0 5 6' < Zk+1, tillåten som önskad ideal
hastighet för p-värdet p.
Genom att stänga in 6' i intervallet [Zk, Zk+1_) så kan vi konstruera ett

slumpförfarande som ger de önskade fördelningarna för p och v.

Drag först 9 « U(O,l). Då ligger 9 i något intervall [zk, Zk+1) . Drag ett

nytt 9' » u(zk, zk+1). Då är

i

(i) p = G-1(9)
fördelad enligt p-värdesfördelningen och

(ii) v = H-1(9')
fördelad enligt den önskade hastighetsfördelningen och

(iii) p 3 f(v).
(i) är självklart.
Fördelningsfunktionen för 9' kan vi beräkna enligt

P(9' 5 y) = I P(9'_<_ y | Oslk) ° P(981k)
där summan är tagen över intervallen Ik = [Zk, Zk+ 1.) , k = 0,..., n-l.

För fixt yéIm får vi

Ple'SylezI )k

Vi får alltså P(e' 5_ y) = 1 - (Zm - 20) +

zm+1) = Y, vilket medför (ii).

i_

om kam

zk+I 2k
0 'om k>m

y - Zm

*1

'(Zm+1- Zm) + 0 . (zm -

- m

Vidare är p = G-1(e) 3 G'1(Zk) = f(H'1(Zk+1)) > f(H'1(6')) = f(v), alltså
gäller (iii). Se också Guillam (1978) sid 21-23. I programmet används för
varje fordonstyp, två serier :Znåg (beskriven ovan) och :ukåå

med uo =

0, ul = 21/2, uk+1 = H(f'1(G'1(uk))) för k 31 och för up _>_ 1 sätt up = 1.
Serierna används alternerande för att undvika bestämda grupper av pvärden - hastigheter.

3.1.2

Tidluckegenerering

Genereringen sker i två steg, 1) generering av köer och 2) generering av
tidluckor.

Köerna genereras med slumptal X * U(O,l). Om X < l/u så är fordonet
fritt, annars hindrat. 1/ 11 är alltså andelen fria fordon,u är då medelkölängden. För att generera köerna, behöver vi alltså ett uppskattat värde

111 på medelkölängden. Denna erhåller vi ur följande formler som härrör
från Miller, se Guillan (1978) sid 14-16.

30.58+l.58-Z

där 2 =

omz>l

l+l.16-Z

omZil

O.l°qf/)l

om] >0

20

annars

Här är i = A - qo-0-66- (l-qf - Tic/3600) - ln(2-hh)
qf =

antal fordon/timme medriktad trafik

qo =

antal fordon/timme mOtriktad trafik

hh =

lastbilsandel

UC =

medeltidlucka för hindrad trafik, vägt genomsnitt för den
aktuella sammansättningen

A =

vägstandard mått.

pC-värdena (ett för varje fordonstyp) är en gång i tiden skattade värden
och finns tillsammans med andra konstanter på en speciell indatafil.
Övriga värden ger man själv under programexekveringen.

Vi får alltså ett uppskattat värde

på medelkölängden och vi använder

det att generera köer. Den genererade kösammansättningen ger en
genererad medelkölängd, ber-ii, som genom slumptalsanvändningen kan
skilja sig lite frånj'i .

10

Tiden för medelkön,

ber- En /qf, kan också uttryckas som summan av

medeltidluckan för köledaren och de (ber-E_ -l) medeltidluckorna för
köfordonen, alltså

ber- u - 3600/qf = Lif + (ber- g_ -l) - (IC
Ur denna ekvation erhåller vi ;1 f, medeltidluckan för fria fordon (köledare). Fria fordons tidluckor antas vara fördelade enligt

-t-d

l.e(
q

g(t)=

ypq

fört_>_d

'

O

fört<d

d = minsta tidluckan för ett fritt fordon (= ftid i programmet)
Om X är ettslumptal ur fördelningen U(O,l) så får vi tidluckan tf genom
tf = (1 - ln(X) ' Uq

Vi kan kontrollera medeltidluckan:

E (tf) :d- pq°E(ln(X))=d- pq°(-l)= ;lf
Hindrade fordons tidluckor tc antas vara lognormalfördelade.
Om Y = ln(X) är N(a,b), så är X lognormalfördelad med

EDO = ea+b2/2
Var(X) = e2a+bz (ebz -1)
medianen

(X) = ea

typvärdet

X = ea'bz

Värdena 01 och ;1 C (motsvarar b och E()_()) är hämtade från Guillam
(1978), sid 13 och finns på den tidigare nämnda indatafilen. Ur o 1 och 14 C

kan vi beräkna 11 1 (motsvarar a ovan). Drag ett y ur fördelningen N(u l,
0 1) så blir

ll

tc = ey

en tidlucka med den önskade fördelningen med frekvensfunktion h(t).
Figur 2 visar ett exempel på den sammansatta frekvensfunktionen

f(t) = en - h(t) + (l-a) ' g(t)

TIDLUCKEFREKVENS
0.20-

fnkvom

0.84

0.10-

0. -

....J
Figur 2. f(t) med en = 0.34, pl :0.588, 01 = 0.459, vf = 20 och d = 6
sekunder.

12

3.2

Programbeskrivning

. procedure Start;l.

iniäsning av data

från TGEBDATzüAT

För varje riktning...
För varje ankomstpunkt...
För varje flöde...

procedure genngueUes;
genererar koer

För varje kö...
För varje fordon...

generera p-värde och önskad idea] hastighet
generera tidiucka

'

'sortera fordonen efter ankomsttid

_ utskrift

procedure^sort;

slutlig sortering (behövs vid fier ankomstpunkter)

Figur 3.

Programöversikt. Overview.

Av de övrig procedurerna förklaras f, finv, h, hinv, g, ginv av avsnitt 3.1.1

och figur 1.
Proceduren set_z bildar indelningarna gzkå , se avsnitt 3.1.1, proceduren
new_v genererar en önskad ideal hastighet som matchar ett givet p-värde
enligt förfarandet 1 3.1.1.

13

3.3

Utdatabeskrivning

TGEN genererar två utfiler, TRAF.STA och TRAF.TRB. TRAF.STA (se
bilaga 2, VTI Meddelande 580 för exempel) ger utskrift av inmatade
värden och statistik över genererad trafik. TRAF.TRB är indatafil till

simuleringsprogrammet. Börjar på filen kan se ut som i figur i; nedan.

0

4
2000

2
6.000

1

0
0
0

1

0
80
3000

1
1000
6.000

1
0.890

11800

1.000

0.050

0.030

1

1

0

1.000

0

0

11800

0

1003
1004
1005

80
685
11800
11800
11800

1
1006

0
11800

2
1007

0
11800

0.890
0
1
0
1
0
1
11800
4

0
11800
0

0.050
0.030
27.37
16.32
30.22
22.44
27.83
14.99

0.030

665

0.030

12.49

1000
23.3

13.78
15.20

23.3
23.3

1

21.75
29.93

4.13
22.85

1
1

29.37
29.39

15.88
16.15

17.78
20.49

18.5
23.3

16.77
,17.82

18.5
23.3

Figur 4.

Första raden anger i tur och ordning: antal fordonstyper, antal riktningar,
antal ankomstpunkter i riktning 1 och (om antal riktningar = 2) antal
ankomstpunkter i riktning 2.
Andra raden anger för riktning 1: värde

på

vägstandard
och minsta tiden

för fria fordons tidluckor.

Tredje raden anger för ankomstpunkt l i denna riktning: startkoordinat,
antal flöden, antal destinationer, och för varje destination, koordinat och
sannolikhet.

14

Fjärde raden anger för varje flöde från denna ankomstpunkt i denna

riktning; antal minuter flödet varar, antal fordon, sannolikhet för resp
fordonstyp (4 värden) och det uppskattade antalet fordon i motriktad
trafik man angivit.
Rad 4 upprepas för varje flöde. Rad 3 och vidare upprepas för varje

ankomstpunkt. Rad 2 och neråt upprepas för riktning 2 om den också
angetts.
Resterande data är de attribut de olika fordonen fått. I tur och ordning
anges: identitetsnummer, startkoordinat, destinationskoordinat, fordonstyp, ideal önskad hastighet, p-värde, ankomsttid, ingångshastighet.

4

TRAFIKSIMULERINGSPROGRAMMET SEC

VTIs trafiksimuleringsprogram har sedan dokumentationerna VTI Meddelande 321, 321A och 322A, genomgått vissa förändringar. Förändringarna
som redovisas i avsnitt 4.1, gäller version SECZl jämfört med den tidigare
dokumenterade versionen. I avsnitt 4.2 ges en specificering av samtliga

poster i händelsefilen (simuleringsprogrammets utfil).

4.1

Programändringar

De viktigaste förändringarna är följande:
1.

Bränsleförbrukningsberäkningar i proceduren "processenergiconsumption" har ändrats så

att den bättre följer beskrivningen i VTI

Meddelande 321A, sid 53-60.
2.

Händelsetyperna

i samband

med passering har ändrats eftersom

tidigare markeringar i händelsefilen lämnade ett stort antal passeringar omarkerade. Händelsetypen 7 betecknar nu "Ombedd att gå
ut i vägren" och händelsetypen 8 är ändrat till "passerad av fordon i

normala körspåret". Förklaring till dessa finns i avsnitt 4.2. Ändringen är gjord med hjälp av en referens "passedby" till det passerade

15

fordonet. Förändringarna omfattar procedurerna "timetoreturnpoint"
och "changetotrack (X)" samt den nya proceduren "wripas".
När ett fordon, vb, hinner upp en kö, så aktiveras det närmaste

fordonet i kön som har mindre ideal önskad hastighet än vb. Tidigare
aktiverades det sista fordonet i kön, oberoende av dess hastighetsanspråk. Ändringar härvidlag har företagits i procedurerna "vacantand-

wanttogototrackB" och "write(tex)", och med hjälp av

en variabel

"puffedon". Vidare introduceras den nya proceduren "puffonslowerinfront" vid upphinnanden.

Testet på ett fordons oförmåga att köra om gäller nu om omkörningslängden överstiger det största värdet av i 000 m och siktlängden.
Tidigare gällde testet om omkörningslängden översteg 1.2 ° siktlängden.

Ett fordon som tänker företa en accellererande omkörning måste

dessutom ha högre önskad ideal hastighet än framförvarande fordon.
Tidigare gällde jämförelsen "aversp", den beräknade medelhastigheten till nästa blockgräns. Hastighetsjämförelsen görs med nya boolska
proceduren "fasterthanvehforw", och ändringarna är företagna i proceduren "able".

Ett fordon som följer ett fordon med lägre önskad ideal hastighet,
söker hela tiden omkörningstillfällen. Därför testas också på "fasterthanvehforw" vid läge val av beteende som hindrad.
Omkörningsbeteendet vid omkörning av köer är ändrat så att reducerad omkörningssannolikhet endast förekommer vid flygande omköré
ning, d v 5 inte vid multipel omkörning och inte heller vid accelererande. Ändringar för detta är företagna i procedurerna "newovertak-

ing" (där "M" införts för att beteckna multipel omkörning) och
"want".
Efter testet "newovertaking" har vi lagt till "wrpost(6)" för att ge
korrekt antal avslutade multipla omkörningar.
Det finns nu möjlighet att välja "big output" (händelstyp 13) för ett
begränsat tidsintervall.
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8.

Tillskottet i eftersträvad hastighet i samband med omkörning har

ökats från 3 m/s till 6 m/s.
9.

Kontroll av passeringslängden har slopats.

10. För att undvika resultatlösa omkörningar i köer, så har ett krav på
0,5 m/s skillnad

i hastighetsanspråk

vid accellererad omkörning

införts.

Utöver dessa ändringar så har en del smärre justeringar företagits för att
undvika irriterande småfel.

4.2

Utdatabeskrivning

Nedan följer en uppräkning av de möjliga utskrifterna av händelsetyper

från en simulering. Vissa utskrifter görs endast om man begärt dem, det
gäller händelsetyperna 11, 12, 13, 14 och 18.
l.

Fordonet ankommer till ankomstpunkten.

2.

Fordonet lämnar sträckan.

3.

Passage av mätpunkt.

1+.

Fordonet inleder flygande omkörning (eller en multipel omkörning).

5.

Fordonet inleder accelererande omkörning.

6.

Fordonet avslutar omkörning.

7.

Fordonet ombedes gå ut i vägrenen.

8.

Fordonet har passerats av ett annat fordon.

Byte av körspår.
lO. Följning påbörjas.
ll. Misslyckat försök till flygande (eller multipel) omkörning.
12.

Misslyckat försök till accelererande omkörning.

13. Passage av blockgräns.
14.

Checkpost, ger utskrift vid varje förändring.

15. Omkörning avbryts.
16. Omkörning avslutas tidigare än normalt.
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17. Följning avslutas.

18. J ämsides vid omkörning.
Händelsetyperna 11 och 12 används vid detaljerad omkörningsanalys (se
användarhandledningen VTI Meddelande 580, kapitel 5), händelsetyp 3

("big output") används till exempel vid plottning av hastighetsprofil
(användarhandledningen 5.3) och händelsetyp 14 används vid felsökning.
I följande specificering förekommer några utdatasekvenser fler gånger,
och för att göra beskrivningen mer överskådlig så betecknas med
A

sekvenser:

identitetsnummer, vägkoordinat,

medelhastighet

(fram till nästa blockgränspassage), tidpunkt.
B sekvenser: fordonstyp, identitetsnummer på framförvarande

fordon i spår 2 (vf 2), fordonstyp på vf2, vf2's medelhastighet,
siktlängden, avstånd till närmaste mötande fordon i spår 1 eller 2
(om avståndet < 5 000 m annars 5 000), närmast mötande fordons

medelhastighet (om sådant finns)
C en bokstavsfrekvens av "T" (time) eller "F" (false) där de
testade villkoren gäller i tur och ordning omkörningsrestriktioner,
utrymme i spår 1, förmåga att genomföra omkörning (som vid acc
omk dessutom innefattar att ha högre önskad ideal hastighet än
framförvarande), viljan till omkörning.
Koordinatangivelserna hänför sig till respektive riktning. Betydelsen av de
data som ges vid respektive händelsetyp är nu i tur och ordning för
typ 1:

identitetsnummer,

riktning,

ankomstkoordinat,

vägkoordinat,

destinationskoordinat, fordonstyp, ideal önskad hastighet, p-värde,

tidpunkt, hastighet.

typ 2:

sekvens A, körspår, effektivitet ((antal block) ° (antal fordon)/cputid. Desto större värde, ju effektivare (snabbare) program).
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typ 3:

Sekvens A, körspår, antal sekunder till framförvarande fordon (om
sådan finns, annars "NONE"), identitetsnummer på framförvaran-

de fordon (finns ingen så "NONE"), identitetsnummer på bakomvarande fordon (eller "NONE" om sådan saknas), energikonsumtionsvärde.
typ 4:

sekvens A, sekvens B, sekvens C.

typ 5:

sekvens A, sekvens B, sekvens C.

typ 6:

sekvens A, körspår.

typ 7:

sekvens A, fordonstyp, tester på mindre ideal Önskad hastighet än

bakomvarande, existens av bred vägren, viljan att gå ut i vägrenen, ledigt utrymme i vägrenen. "O" betecknar ej testat, "T"
betecknar true, "F" betecknar false. Fyra "T" betyder då "går uti

vägrenen".
typ 8:

sekvens A, fordonstyp, identitetsnummer på passerande fordon,

fordonstyp på passerande fordon.
typ 9:

sekvens A, gamla körspåret, nya körspåret.

typ 10: sekvens

A, körspår, identitetsnummer på framförvarande fordon

("NONE." om inget sådant finns).
typ 11: sekvens A, sekvens B, sekvens C.
typ 12: sekvens A, sekvens B, sekvens C.
typ 13: sekvens A, körspår, önskad ideal hastighet, fordonstyp, p-värde,

energikonsumtionsvärde.
typ 14: identitetsnummer, identitetsnummer på framförvarande fordon i

detta körspår ("NONE" om sådant saknas), körspår, "F" om variabeln "following" är true, "B" om "behcatchup" är true, "P" om
"puffedon"
"localsp",

är

true. Härnäst

följer

variablerna

"aversp", "predictblbordersp",

"localcoord",

"localtime",

"predict-
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nextevtime", "predblbordertime", "time". Härefter en textsnutt så

att man kan lokalisera utskriften i programmet. Om händelsen
föranlett ny beräkning i proceduren "drive", så anges variablerna
"localcoord", "localsp", "aversp", "predictblbordersp" och "predblbordertlme" med de nya värdena.
typ 15: sekvens A, körspâr
typ 16: sekvens A, körspâr
typ 17: sekvens A, körspâr
typ 18: sekvens A, körspår, fordonstyp, identitetsnummer på bakomvaran-

de fordon (vb2) i körspår 2 (om sådant saknas "NONE"), vägkoordinat för vb2, medelhastighet för vb2, vb2's fordonstyp; identitetsnummer på närmast bakomvarande mötande fordon (vob) i

körspår 1 eller 2 ("NONE" om sådant saknas), vägkoordinat för
vob, medelhastighet för vob, fordonstyp för vob; identitetsnum-

mer för närmast framförvarande mötande fordon (vof) i körspâr 1
eller 2 ("NONE" för saknat fordon), vägkoordinat för vof, medelhastighet för vof, fordonstyp för vof.
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5

STATISTIKPROGRAMMET ST

I VTI Meddelande 580 finns detaljerade beskrivningar av både hur
programmet används och vad programmet producerar. Här ska vi därför

endast redogöra för beräkningstekniken och programmets uppbyggnad.

5.1

Beräkningsteknik

För punkthastighetsberäkningarna används händelstyperna l, 2 och 3 (se

avsnitt l;.3). Ur händelsetyp 3 hämtas hastigheten vi för fordon nr 1. TMS
(time mean speed) erhålles då som
TMS = .1. - 2 vi , där n = antalet fordon
n
och SMS (space mean speed) får vi genom

SMS = n/z 1/vi.
Standardavvikelsen för vi beräknas som kvadratroten ur variansen

Var (vi) .-. n/(n-1 - ( Evizln - (TMS)2)
och variansen för de i SMS ingående hastigheterna beräknas genom

VAR = SMS - (TMS - SMS)
Tidluckestatistiken använder

också händelsetyperna

l, 2 och 3, och

medelvärde och standardavvikelse beräknas på samma sätt som för TMS i

punkthastighetsstatistiken.
Även för köstatistiken används händelsetyperna l, 2 och 3. Ett fordon i
körspår l definieras som omkörande. Fordonet är hindrat om det inte är
omkörande och dess tidlucka till framförvarande fordon är mindre än 1.5 x
k, där k är en tidluckekonstant. Fordonet är fritt om det varken är
omkörande eller hindrat.

Tidluckekonstanten k är olika för olika fordonstyper (se VTI Meddelande

321).
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Fordon i körspår 1 (d v 5 omkörande) utlämnas ur köstatistiken. Ett fordon
i körspår 2 ligger i kö om det är hindrat av ett framförvarande fordon i

samma körspår. Ett fordon i körspår 3 ligger i kö om det är hindrat av ett
fordon antingen i körspår 3 eller i körspär 2.
En kö ligger i ett visst tidsintervall om köledaren gör det.
Medelvärdet av reshastigheterna mellan två punkter definieras som
SMS =

sträckan
medelrestiden

Variansen pä reshastigheten beräknas enligt
Var = SMS - (TMS - SMS)
där TMS är medelvärdet av hastigheterna v, där
v = sträckan
restiden

Tiden för passage av den första vägkoordinaten avgör vilket/vilka tidsintervall fordonet tillhör.

Bränsleförbrukningsstatistiken använder de i händelsetyp 3 angivna ener-

gikonsumtionsvärdena W (joule/kg) för att beräkna det åtgångna bränslet.
Bräsleförbrukningen blir då w - m - spt, där

m = fordonsvikten (kg)
spt = specifika bränsleförbrukningen (liter/joule)

Medelvärde och standardavvikelse beräknas som tidigare.
För beräkningar av den statistik som gäller omkörningar, passeringar och

status på en vägsträcka mellan två snittpunkter används alla händelsetyper utom 7, 9, 13, 14 och 18. För ett visst tidsintervall T och en viss
sträcka V gäller följande premisser:
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Antal omkörningar = antalet avslutade omkörningar (händelsetyp 6
och 16 samt händelsetyp 4 i körspår 1) inom T och V.
Antal passeringar = antal fullbordade

passeringar (händelsetyp 8)

inom T och V.

Antal omkörningar/fordonskm = antal omkörningar och passeringar
dividerat

med

sträckans

längd

och

antal

fordon

som

passerat

sträckans startkoordinat under tidsintervallet T.

Antal omkörningar/km

och timme = antal omkörningar och pas-

seringar dividerat med sträckans längd och tiden t. Om första
fordonet passerar startkoordinaten inom T så räknas t från fordons-

passagen, annars från Ts startid. Om simuleringens sista fordon
passerar sträckans slutkoordinat inom T så räknas t till tidpunkten för

passager, annars till Ts sluttid.
Antal fordonskm (trafikarbete) i olika status (omkörande, hindrade
eller fria) beräknas för de fordon som passerat sträckans startkoordinat inom tidsintervallet T.

Antal fordonstimmar i olika status beräknas också frö dessa fordon.

OBS! Om simuleringen inte har tillåtits gå till slut (d v 5 avbrutits
innan sista fordonet nått destinationspunkten) kan dessa statusberäk-

ningar bli felaktiga.
Om siktlängden är mindre än avståndet till närmast mötande fordon
vid ett omkörningsförsök (lyckat eller misslyckat) så är sikten begränsad av terränghinder, annars av mötande fordon.
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5.2

Programuppbyggnad

ST;

Start;

Snitt;

Piot;

In_i_fordonstabe11;

Frekvtabeii;

Sträckor;

Frekvtabeii;

Punkthast;

Reshast;

Tidiucka;

Bensin;

Queue;

0mk_och_status;
MAIN

Figur 5. Programskiss
Figur 5 visar uppbyggelsen av programmet. De flesta procedurnamnen

förklarar innehållet. Proceduren "in i fordonstabell" lägger in fordonen i
ett register allt eftersom de läses av programmet. Procedurerna "punkthast", "tidlucka", "queue", "reshast", och "bensin" har samma uppbyggnad,

vilken visas i figur 6. Uppbyggnaden av proceduren "omk och status" visas
i figur 7.

Procedur;

Bestäm längd

på frekvenstabeii.

Utskrift;

Mean;
Compute;

MAIN'

Figur 6. Gemensam procedurskiss
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I procedurtexten ("main" i figuren) läses varje händesletyp i händelsefilen.

Nya fordon läggs in i registret och olika frekvenstabeller uppdateras (med
proceduren

"mean").

Utskriftsvärden

beräknas

(med

proceduren

"compute") och det hela avslutas med utskrift av statistik och eventuell
plottningsfil.

Omk_och_status;

lOmk_utskr1'ft;

i

IStatus_utskrift;
IDeta1j_omk_utskrift;

|Kod_4_sn [Kod_T| ü '
MAIN

l

Figur 7. Proceduren "omk och status"

I "main" inläses händelsetyperna och med hjälp av "kod"-procedurerna
uppdateras diverse frekvenstabeller. Dessa skrivs sedan ut med utskriftsprocedurerna.

