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FÖRORD

I samband med att VTIs trafiksimuleringsmodell har installerats

på Vägverkets (VVs) DRD-system (Digital Road Design) har ett

behov uppstått av en dokumentation om denna modell.

Dokumentationen skall ej vara för detaljerad och omständlig utan

koncentrera sig på de viktigaste faktorerna i modellen.

Men dessutom skall den beskriva de förändringar och modifie-

ringar som gjorts de senaste tre-fyra åren.

Därför har de senast införda modifieringarna blivit mer ingående

beskrivna, medan referenser ges till gamla oförändrade delmo-

deller.
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Beskrivning av VTIs trafiksimuleringsmodell.

av
Arne Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 95 Linköping

SAMMANFATTNING

VTIs trafiksimuleringsmodell är 'en mikromodell, som beskriver

trafikförloppet på tvåfältiga landsbygdsvägar.

En översiktlig beskrivning av modellen ges i kapitel 2, som kan

tjäna som sammanfattning för detta Notat.
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1 INTRODUKIION

VTIs trafiksimuleringsmodell är en mikromodell, som beskriver

trafikavvecklingen på tvåfältiga landsbygdsvägar. En mikromodell

innebär att varje individuellt fordon beskrivs och beräknas, när

det färdas i en trafikström på en given väg.

Ur den simulerade trafikströmmen kan en mångfald trafiktekniska

effektmått beräknas, såsom restid/reshastighet, omkörningsfre-

kvenser samt kölängder och kökörningstider. Dessutom görs en

beräkning av bränsleförbrukningen. Dessa effekter kan studeras

för olika variationer av väg- ochsiktutformningar, trafikregle-

ringar samt för olika trafiksammansättningar och trafikflöden.

Detta gör trafiksimuleringen till ett kraftfullt verktyg vid

analys av

- olika utformning av en vägsträcka vid projektering

- förslag till råd och regler

- olika metoder för trafikstyrning (traffic management).
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2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV MODELLEN

VTIs trafiksimuleringsmodell kan sägas bestå av fyra olika

delmodeller med tillhörande program. Jämför med figur 1.

2.1 Vägbeskrivning

Den första delmodellen beskriver den väg som skall simuleras.

Indata är vägelement för varje riktning i form av tvärsektion

samt horisontal och vertikal linjeföring. Siktutformningen i

form av siktpolygontåg läses också in, en siktutformning för

varje riktning. Slutligen anges också trafikregleringar i form

av hastighetsbegränsningar och omkörningsrestriktioner.

Ett särskilt vägbeskrivningsprogram ger som utdata vägen be-

skriven som en serie av homogena block. Inom varje vägblock är

faktorerna vägbredd, horisontalradie, hastighetsbegränsning och

lutning konstanta. Alla inlästa vertikalradier har därvid

"styckats sönder" i mindre delar med en konstant lutning för

varje del, resulterande i ett eget vägblock.

För varje vägblock beräknas en medianhastighet gällande för

trafik med normal sammansättning av personbilar och lastbilar.

Dessutom anges ett värde som underlag för beräkning av

hastighetsspridningen runt medianvärdet.

Vidare innehåller vägbeskrivningen information om omkörnings-

restriktioner och extra körfält (bred vägren och/eller stig-

ningsfält). Siktbeskrivningen finns också med referens till

vägblocken.

2.2 Fordonsbeskrivning

I denna delmetod erhåller varje fordon sina egenskaper. Indata

till programmet är en trafikbeskrivning för varje riktning be-
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VÄG FORDON

* vägbredd * fordonstyp
* hastighetsgräns * önskad idealhastighet
* kurvor * effekt/massa-tal

* uppförsbacke
tidlucka till framför-

siktlängd - varande fordon för fria
omkörningsrestriktioner och hindrade fordon

bred vägren
stigningsfalt

SIMULERING

* hastighet
* upphinnanden
*föünhug

* omkörning
* passering

RESULTAT

i en punkt mellan punkter

* punkthastighet * reshastighet
* tidlucka * bränsleförbrukning
* kölängder * andel restid i kö

* omkörning och
passeringar

Figur 1 Översiktlig figur av VTIs trafiksimuleringsmodell.
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stående av trafiksammansättning (fordonsfördelning) och trafik-

flöde.

Fordonen tilldelas egenskaper genom slumpning ur statistiska

fördelningar enligt följande Översikt:

1. Fordonstypen drages ur den fördelning av fordonstyper, som

ges i indata (trafiksammansättningen).

2. Önskad ideal hastighet (hastighetsanspråk) erhålls genom

dragning i hastighetsfördelningar givna som indata (eller

default-värden). Det finns en hastighetsfördelning för varje

fordonstyp.

3. Effekt/massa-tal (s k p-värde) drages ur givna fördelningar,

en för varje fordonstyp. Proceduren görs på sådant sätt att

fordon med höga hastighetsanspråk får höga p-värden.

4. Tid för inträde på sträckan sker med en särskild tidlucke-

modell. Beroende på vägstandard och timflöde görs en uppdel-

ning i fria fordon (köledare) och hindrade fordon

(köfordon).

Fria fordon erhåller sin tidlucka ur en särskild fördelning,

s k exponentialfördelning. Hindrade fordon erhåller sin tid-

lucka ur en speciell fördelning för köfordon med korta tid-

luckor.

5. Destinationspunkten slumpas ut efter de sannolikheter som

anges i indata.

6. Fordonstail. Detta innebär ett visst tidsavstånd bakåt som

ska "hållas fri" från andra fordon i en kö bakom fordonet

självt. Detta tidsavstånd drages ur fördelningen för

hindrade fordon.
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2.3 Simulering

I simuleringen framförs fordonen över en sträcka enligt förut-

bestämda regler. Ett fordon kan färdas på tre olika sätt eller

med andra ord i tre olika status, fritt, hindrat och omkörande.

Fritt fordon innebär att fordonet kör med en hastighet som be-

räknas ur vägblockets medianhastighet v3. Fordonets genererade

hastighetsanspråk och spridningsmått ligger' till grund för en

beräkning av eftersträvad hastighet i varje vägblock. Till följd

av uppförslutning kan den eftersträvade hastigheten reduceras,

beroende på att fordonets effekt/massa-tal inte medger att for-

donet "orkar hålla" sin hastighet.

Sålunda beräknas för varje fritt fordon en hastighetsprofil

längs vägen, som är beroende av vägutformningen och hastighets-

begränsning.

När flera fordon färdas över en vägsträcka sker interaktioner

mellan fordonen. Ett upphinnande leder antingen till att en fly-

gande omkörnings görs eller att fordonet börjar följa framför-

varande i status hindrat.

Denna följning sker enligt vissa regler omtidlucka till fram-

förvarande fordon. Fordonet erbjudes återkommande tillfällen

till accelererad omkörning enligt bestämda kriterier. Omkör-

ningsbeslut, både för flygande och accelererande omkörning, tas

med viss sannolikhet, vilka berorpå omkörningsvillkoren. I mo-

dellen finns olika omkörningssannolikheter som funktion av till-

gänglig siktsträcka samt beroende på omkörningssituationen.

Ett fordon som accepterar ett omkörningstillfälle blir omkörande

och färdas i mötande trafiks körfält. Återinträde i eget körfält

sker enligt vissa regler om tidlucka till bakomvarande fordon.

Vid förekomst av bred vägren eller hjälpkörfält har ett fordon

möjlighet att gå ut i detsamma och bli passerad. Bakomvarande
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fordon kör då om i eget körfält, en s k passering. Observera att

under denna procedur har båda fordonen status fritt fordon.

Ovan beskrivna förlopp styrs i programmet genom s k händelse-

styrning. Det innebär att förändringar i trafikprocessen "appro-

Ximeras" med en serie definierande händelser, som antas inträffa

momentant vid predikterade tidpunkter. Vid varje händelse uppda-

teras data för berörda fordon samt nya händelser predikteras.

2.4 Resultatberåkning

Resultatet av en simulering blir enligt ovan en händelsefil, som

beskriver trafikprocessen. Denna händelsefil bearbetas i den

fortsatta arbetsgången.

Ett särskilt statistikprogram beräknar effektmått i utvalda

snitt längs vägen eller över utvalda delsträckor. I snitten

beräknas punkthastighet och tidluckor för valfria fordonstyper.

Dessutom beräknas kölängder och andel fria, hindrade och omkö-

rande fordon i valda snitt.

För delsträckorna beräknas reshastighet och bränsleförbrukning

för valfria fordonstyper. Antalet omkörningar av olika slag

beräknas och ställs i relation till trafikarbetet och simulerad

våglängd. Man erhåller en så kallad omkörningskvot och omkör-

ningstäthet. Dessutom beräknas också andel fri och hindrad

våglängd samt färdtid för personbilar och lastbilar. Andel

hindrad färdtid (tid i kö bakom framförvarande fordon) är ett

etablerat Level-of-service mått på trafikkvaliteten.

Alla beräkningar kan göras för valfria tidsperioder och rikt-

ningar.

Ett särskilt program beräknar hastighetsprofilen för valfria

fordonstyper över vald delsträcka. Detta innebär att medel-

hastigheten (time mean speed) beräknas i varje blockgräns för
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vald fordonstyp. Förbindes dessa medelhastigheter med en graf

i ett diagram erhålles hastighetsprofilen.

En mer utförlig beskrivning av bearbetningsprogrammen finns i

VTI Meddelande 580.

I de följande kapitlen ges en mer detaljerad beskrivning för var

och en av ovanstånde delmodeller.
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3 VÄGBESKRIVNING

3.1 Beskrivning av vägblock

Vägen som skall simuleras beskrivs som en serie av homogena

block. Inom varje vägblock är faktorerna vägbredd, horisontal-

radie, hastighetsbegränsning och lutning konstanta. I vägbe-

skrivningen finns dock inte ovanstående vägparameter direkt

angivna. Istället beskrivs varje vägblock av sinmedianhastig-

het, gällande för trafik med normal sammansättning (88 %

personbilar och 12 % lastbilar). Dessutom anges ett värde för

beräkning av hastighetsspridningen i vägblocket. Beräkningarna

sker stegvis enligt följande Översikt:

1. För ett rakt horisontalt vägblock med tvärsektion 8 m upp
till 13 m gäller ett värde på den ideala önskade median-
hastigheten, benämnd v0. Detta värde är för närvarande vo =
108,9 km/h (30,25 m/s).

2. För ett vägblock med mindre tvärsektion än 8 m sker en
reduktion av medianhastigheten v0. Vid bredden 7,5 m (väg

utan vägren) blir medianhastigheten 99,9 km/h (27,75 m/s).
Den nya medianhastigheten benämns v1. Vid tvärsektion under
7,5 m reduceras medianhastigheten v1 ytterligare som
funktion av vägbredden. Detta sker med hjälp av enenkel
analytiskt formel.

3. I nästa steg reduceras medianhastigheten v1 med hänsyn tagen
till vägens horisontalradie. En ny medianhastighet v2 er-
hålles, vilken är en funktion både av medianhastigheten före
horisontalkurvan, v1, och kurvans radie. Enbart kurvor med
medelradier under 1 000 m beaktas.

4. Medianhastigheten v2 gälller nu för väg utan hastighetsbe-
gränsning. I nästa steg beräknas en ny medianhastighet v3,
beroende av hastighetsbegränsningen. Medianhastigheten v3 är
en funktion både av vägens hastighetsbegränsning (70, 90
eller 110 km/h) och den fria hastigheten v2.

5. När medianhastigheten v3 beräknats enligt ovan behövs också
data för vilken spridning i hastigheten som skall tillåtas
kring värdet v3. Ett spridningsmått, det så kallade Q-
värdet, anger detta. Q-värdet är en funktion av ovan be-
skrivna medianhastigheter v0, v1, v2 och v3.
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En mer detaljerad beskrivning av ovanstående beräkningar finns i

VTI Meddelande nr 321. En del värden på vissa konstanter har

ändrats men modelluppbyggnaden är densamma.

Nedan anges i tabell medianvärdet v3 för några olikatypsek-

tioner och hastighetsbegränsningar. Värdet gäller rak väg utan

horisontalkurva.

Tabell 1 Medianhastighet v3 vid olika vägmiljöer.

  

Hastighets- Typ- Medianhas-
begränsning sektion tighet v3
km/h m km/ h

110 8-13 104,0

110 7,5 97,3

90 8-13 93,2

90 7,5 89,6

90 6,5 87,0

70 7,5 81,2

70 6,5 79,2

70 6 77,7

    

 

Vägbeskrivningen innehåller för varje block dessutom värdet på

vertikallutningen i blocket.

Dessutom finns information om förekomst av bred vägren eller

hjälpkörfält. På samma sätt anges också omkörningsrestriktioner

i form av spärrlinje eller skyltat omkörningsförbud.

Läget för varje maximum i siktlängdsbeskrivningar finns angiven

och dessutom finns i varje vägblock en referens till siktbe-

skrivningen.

3 .2 Efterstrâvad hastighetsprofil för medianhastighet

För varje vägblock beräknas medianhastigheten v3 enligt ovan-

stående beskrivning.
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Om någon vägfaktor förutom lutningen ändras mellan två vägblock

uppstår en differens i medianhastigheten mellan dess två block.

Därvid måste retardationen eller accelerationen mellan dessa

vägblock behandlas.

Om medianhastigheten v3 i ett vägblock är lägre än i närmast

föregående block, läggs ett särskilt retardationsblock ut.

Längden av detta extra vägblock svarar mot retardationen

0,5 m/s2 för medianfordonet.

Således blir

 

2 2
L = V3'k ' V3'k+1 = v3?k - v3?k+1

2 - 0,5

där L är längden av det nya extrablocket,

v3,k och v3,k+l är medianhastigheten hos två på varandra

följande block.

Om medianhastigheten v3 är högre än i närmast föregående block,

skapas däremot inte något nytt block. Ett fordon får accelerera

vid blockgränsen för blocket med den högre hastigheten tills den

nya hastigheten v3 har uppnåtts.

På detta sätt beskrivs en hastighetsprofil längs vägen som

gäller för medianfordonet. Denna hastighet benämns eftersträvad

hastighet. Medianfordonet skall försöka hålla blockhastigheten

men får inte överskrida densamma.
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4 FORDONS- OCH TRAFIKBESKRIVNING

I denna delmodell tilldelas varje fordon sina egenskaper. Dessa

egenskaper behålles av fordonet under hela simuleringen och

ändras inte. Detta är således en grundläggande modellförutsätt-

ning.

Indata för detta delprogram är trafiksammansättning och trafik-

flöde för vardera riktningen. Vidare anges alltid ankomstpunkten

för varje trafikflöde.

4.1 Fordonstyp

Det finns fyra olika fordonstyper i simuleringsmodellen. De är

följande:

1. Personbil, vilket även innefattar personbil med släp.

2. Lastbil utan släp och buss.

3. Lastbil med släp med totalt högst fyra belastade axlar.
Detta kan sägas vara lastbil med påhängsvagn.

4. Lastbil med släp med totalt fem eller flera belastade axlar.
Detta är den vanliga lastbilen med släpvagn.

Fördelningen av dessa fyra fordonstyper anges i indata. Varje

fordon tilldelas slumpmässigt en fordonstyp utifrån denna givna

fördelning.

4.2 Önskad ideal hastighet

Varje fordon skall ha ett hastighetsanspråk uttryckt som den

hastighet fordonet önskar färdas med vid bästa vägförhållanden

utan hastighetsbegränsning.

Denna hastighet benämns önskad ideal hastighet och erhålles för

varje fordon genom dragning i normalfördelade hastighetsfördel-

VTI Notat T 138



12

ningar. Dessa fördelningar finns som förbestämda värden i pro-

grammet, men kan också väljas som indata. Fördelningarna är för

respektive fordonstyp enligt följande:

Typ 1: N (111 , 11,5) km/h

Typ 2: N (95,5 , 10,5) km/h

Typ 3 och 4: N (87,5 , 5,4) km/h

Vid dragning trunkeras fördelningarna vid 2,5 standardav-

vikelser, varvid extremt snabba eller långsamma fordon för-

hindras. Denna trunkering medför att de resulterande standard-

avvikelserna är något lägre än ovanstående värden.

4.3 Effekt/massa-tal (p-vårde)

Effekt/massa-talet (p-värdet) anger fordonets motoreffekt mätt

vid drivhjulen i relation till totalvikten. Detta tal anger

fordonets förmåga att hålla önskad hastighet i uppförsbackar.

Detta p-vårde drages ur givna fördelningar, en för varje for-

donstyp. Vid tilldelning av p-värde kontrolleras att fordonet på

plan väg kan köra med sin tilldelade ideala hastighet (jämför

ovan under avsnitt 4.2). På detta sätt erhåller fordon med höga

hastighetsanspråk alltid höga p-värden.

4.4 Tid för inträde på sträckan

Varje fordon skall ha ett tidsavstånd till framförvarande fordon

vid inträdet på sträckan i ankomstpunkten. Detta görs i två steg

med en särskild tidsavståndsmodell.

Det första steget är generering av fordonsköer. Beroende på

vägstandard, vilken anges med index i indata, och timflöden i

egna och motriktade trafikflödet beräknas en medelkölängd för

trafikströmmen. Detta görs med en speciell kömodell. Beteckna

medelkölängden med E fordon. Då är andelen fria fordon l/E och

andelen hindrade (kö)fordon är (1 - l/E).
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Köerna genereras med slumptal som är rektangelfördelade

X « U[O,1]

x < l/E ger fria fordon, annars hindrade fordon.

Nu ger slumptalsanvändningen ett värde på medelkölängden, som

skiljer lite från E. Den genererade medelkölängden kallas Eger.

Med ett trafikflöde i en riktning q f/h erhålles en total tid för

medelkön i trafikströmmen till Eger - 3 600/q.

Denna tid kan uttryckas som summan av medeltidluckan för köledaren

och (äger - 1) medeltidluckor för köfordonen.

Alltså erhålles:

über ' 3 600/q = :Ef + (über -1) Ec:

't'f är medeltidluckan för fria fordon (köledare)

5 är medeltidluckan för hindrade fordon (köfordon)
C

tc är givet i modellen som medelvärdet i en lognormalfördelning

för hindrade fordon. Värdet är två sekunder.

Nu kan medeltidluckan för fria fordon erhållas ur ekvationen

ovan. Fria fordons tidluckor antages vara exponentialfördelade

med medelvärdet tf - d sek. d är minsta tidluckan för ett fritt

fordon och anges i indata. Ur denna exponentialfördelning drages

tidluckorna för de fria fordonen.

Hindrade fordon antages vara lognormalfördelade med medelvärdet

två sekunder. Ur denna fördelning drages tidluckor för hindrade

fordon. Tidluckan får dock inte vara större än värdet på d ovan.

I så fall drages ett nytt värde.

En mer noggran beskrivning av tidsavståndsmodellen finns i Notat

T 44.
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4.5 Destinationspunkter

Varje fordon skall ha en destination där det lämnar sträckan. I

indata anges alla destinationspunkter och dessutom anges för

varje punkt sannolikheten för att ett fordon skall lämna

sträckan i punkten.

Varje fordon får en destination med de sannolikheter som anges i

indata.

4.6 Fordonsavstånd

Vid körning i kö skall varje fordon ha ett visst förutbestämt

värde på tidsavståndet till framförvarande fordon i kön. Detta

värde är individuellt för varje fordon och skall spegla det

faktum att olika förare håller olika avstånd i en kö. Dessa av-

stånd varierar också med typen hos framförvarande fordon. En

förare ligger längre från en lastbil än en personbil räknat som

fordonsavstånd eller tidsavstånd (front till front).

För att få en enklare lösning på detta problem har valts att

representera denna faktor som ett tidsavstånd bakåt från det

framförvarande fordonet i en kö.

Varje fordon skall således förses med en "svans" som skall vara

fri från bakomvarande fordon i en kösituation. Detta blir sa-

ledes en fordonsegenskap.

Vid tidluckegenereringen enligt avsnitt 4.4 tilldelas varje

fordon en "tail". Har ett fordon ett hindrat köfordon bakom sig

erhålles denna tail automatiskt. Den blir bakomvarande fordons

tidlucka.

Om ett fordon är ensamt eller sist i en kö görs en extra slump-

ning ur lognormalfördelningen för hindrade fordon.
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Vid tilldelning av fordonstail får lastbilarna större tidsav-

stånd än personbilar. Dragning för lastbilar sker i en fördel-

ning med högre medelvärden.
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5 SIMULERING

I simulering styrs fordonen vid färd över sträckan av förutbe-

stämda regler. Modellen definierar tre olika status för ett

fordon, fritt, hindrat och omkörande. För varje status gäller

olika beslutsregler.

5.1 Fria fordon

Som fritt fordon störs inte ekipaget av något omgivande fordon.

I varje vägblock försöker ett fordon att hålla sin förutbestämda

eftersträvande hastighet, som den icke tillåtes att överskrida.

Denna eftersträvade hastighet beräknas ur varje blocks median-

hastighet v3 och spridningsmått Q. Denna beräkning sker enligt

följande formel

on - v3Q = vBDSQ - VEQ där

vBDS = idealt önskad hastighet enligt 4.2 ovan

vE = fordonets eftersträvade hastighet i blocket

v0 = idealt önskad medianhastighet enligt 3.1 ovan

v3 = beräknad medianhastighet i vägblocket enligt 3.1 ovan

Q = beräknat spridningsmått i blocket.

Således sker en parallellförflyttning av ideala hastighetsför-

delningen, dock inte räknat i hastighet v utan i vQ.

Detta medför att ett fordons fria hastighet varierar längs vägen

beroende på bredd, horisontalkurva och hastighetsbegränsning.

Tabellen nedan visar eftersträvad hastighet och standardav-

vikelsen för de olika fordonstyperna vid olika typsektioner och

hastighetsbegränsningar. Dessa resultat erhålles ur formeln för

hastighetsspridning enligt ovan.
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Jämför med tabell 1 i avsnitt 3.1.

Tabell 2 Medelvärde och standardavvikelse för olika fordons-

   

typer.

Hastigh.- Typ- Medelhast. och standardavvikelse
begr. sektion km/h
km/h m

Typ 1 Typ 2 Typ 3 och 4

110 8-13 106,0 10,6 91,1 9,4 83,4 4,9

110 7,5 99,3 10,2 88,9 9,4 82,6 4,9

90 8-13 95,1 9,7 86,0 9,2 80,9 4,8

90 7,5 91,5 9,5 83,3 9,0 79,1 4,8

90 6,5 88,8 9,5 81,3 9,0 77,7 4,8

70 7,5 83,0 9,0 77,1 8,6 74,9 4,6

70 6,5 80,8 8,8 75,5 8,5 73,8 4,5

70 6 79,4 8,6 74,4 8,4 73,0 4,5

     

  

Medelvärdena är räknade som time mean speed, varför motsvarande

reshastighet blir något lägre. Observera att fördelningarna nu

inte är normalfördelade utan redovisade standardavvikelser är

beräknade på vanligt sätt.

Man kan notera att variationen i standardavvikelse mellan olika

typsektioner är tämligen låg. Detta överensstämmer dock med upp-

mätta hastighetsfördelningarpå olika typsektioner. Hastighets-

fördelningarna blir till stor del parallellförskjutna mellan

olika typsektioner.

Om ett fordon inte orkar att hålla sin efterstävade hastighet på

grund av uppförslutning beräknas hastigheten med en fysikalisk

kraftekvation.
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Fordonets acceleration/retardation blir

gg = p/V ' 9 ' i - luftmotstånd - rullmotstånd där

dv _ . 2

EE - acceleration m/s

p = fordonets p-värde från genereringen w/kg

V = hastigheten m/s

9 = tyngdaccelerationen m/s2

i = lutningen

Luftmotståndet mätt i N per kg är hastighetsberoende och inne-

håller en luftmotståndskoefficient, som varierar med fordons-

typen.

Rullmotståndet är till största delen konstant, olika för person-

bilar och lastbilar. Dessutom finns en liten hastighetsberoende

term.

Ovanstående differentialekvation ger hastigheten i uppförslut-

ningar. Dessutom används modellen vid acceleration, när ett for-

don skall komma tillbaka till sin eftersträvade hastighet.

På detta sätt beräknas för varje fritt fordon en hastighets-

profil längs vägen, som enbart är beroende av vägutformning och

hastighetsbegränsning. Denna del av modellen benämns frifordons-

modellen och det finns ett eget program för just dessa beräk-

ningar. Denna del är sålunda helt deterministisk.

5.2 Hindrade fordon

När flera fordon färdas påen vägsträcka uppstår interaktioner

mellan fordonen. När ett snabbare fordon hinner upp ett lång-

sammare tar föraren ett beslut om att köra om eller inte. Om

beslutet blir att inte köra om, måste hastigheten anpassas till
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framförvarande fordons. Det upphinnande fordonet börjar följa

detta fordon i status hindrat.

Det bakomvarande fordonet skall retardera och erhålla fram-

förvarandes fordons hastighet vid ett bestämt tidsavstånd till

detta fordon, som är detsamma som framförvarandes fordonstail.

Retardationen under denna inbromsning får var högst 3 m/sz.

Dessa kriterier bestämmer beslutspunkten för omkörning.

Under den fortsatta färden kontrolleras alltid om tidsavståndet

i varje blockgräns är samma som framförvarande fordons tail. Om

en köledare ändrar sin hastighet händer följande:

1. Bakomvarande fordon har en reaktionstid på 1 sek (eller
annat värde som anges i indatafil). Under denna tid fort-
sätter fordonet med oförändrad hastighet.

2. Efter reaktionstidens slut och fram till nästa blockgräns
retarderar fordonet för att i blockgränsen få en tidlucka,
motsvarande den fordonstail som framförvarande fordon har.
Retardationen fortsätter tills hastigheten är densamma som
framförvarande fordons hastighet.

3. Denna retardation är dock maximerad till 1,5 m/sz. Kan inte
tidluckan återställas accepteras dock i blockgränsen den
tidlucka, som erhålles vid retardation 1,5 m/sZ. I näst-
följande block fortsätter sedan anpassningen till framför-
varande fordon enligt punkt 2 ovan.

4. Tidluckan i blockgränsen får dock inte understiga 0,5 sek.
Skulle detta bli fallet accepteras en retardation högre än
1,5 m/s2 så att tidluckan blir precis 0,5 sek. Hastighetsan-
passningen fortsätter enligt punkt 2 och 3 i nästa block.

Ovanstående kan ses som en förenklad car-fOllowing modell vid

hastighetsförändringar i en fordonskö.

Vid färd som hindrat fordon erbjudes återkommande tillfällen

till omkörning. Som tidigare beskrivits ovan erbjudes tillfälle

till flygande omkörning i upphinnandepunkten.

Ett hindrat fordon får möjlighet till accelererande omkörning i

punkter längs vägen där siktlängden har ett maximum.
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Om erbjudet tillfälle till flygande eller accelererande om-

körning förkastas och mötande fordon är synligt, erbjudes ett

nytt omkörningstillfälle, då det mötande fordonet är jämsides

(mötespunkten).

5.3 Omkörande fordon

5.3.1 Omkörningsvillkor

 

Ett fordon som accepterar ett omkörningstillfälle, blir om-

körandet och färdas därvid i mötande trafiks körfält.

För att ett omkörningstillfälle skall accepteras måste fyra

olika villkor vara uppfyllda. Nedan anges de fyra villkoren:

1. Qmäörningsrestriktion

Det får ej finnas spärrlinje eller skyltat omkörningsförbud
där fordonet befinner sig och 300 m framåt. Omkörningsrest-
riktioner längre fram än 300 m påverkar således ej beslutet.

2- HtEYTlmå

Det skall finnas utrymme för byte av körfält med hänsyn
tagen till omgivande trafik. Således bör det ej finnas andra
fordon precis före och efter det fordon som vill påbörja en
omkörning.

3. görmága att genomföra gmkörning (omkörningsbenägenhet)

Här ingår två olika delvillkor. Först och främst måste den
uppskattade omkörningssträckan vara mindre än 1 000 m. Detta
villkor har införts för att undvika extremt långa omkör-
ningssträckor.

Det andra villkoret gäller enbart vid accelerad omkörning.
Då måste ett fordon ha högre ideal önskad hastighet än fram-
förvarande. Skillnaden skall vara minst 0,5 m/s eller ca
2 km/h.

4. Xiljan_att_k§ra gm

En förares vilja att köra om bestäms genom en stokastisk
funktion. Ett slumptal dras och jämföres med ett värde i en
omkörningsfunktion. En mer detaljerad beskrivning av denna
funktion ges i nästa avsnitt.
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En viktig modellförutsättning är att omkörningar i en kö sker i

turordning med början framifrån. Det innebär att om något fordon

i en kö förkastar ett omkörningstillfälle vid en punkt längs

vägen, erhåller inga bakomvarande fordon något omkörningstill-

fälle i just denna punkt. Vid nästa omkörningstillfälle upprepas

samma procedur. Sålunda avvecklasen fordonskö i strikt ordning

framifrån räknat.

5.3.2 Omkörningsfunktioner

Förarens vilja att genomföra en omkörning vid given siktsträcka

anges i modellen av en uppsättning stokastiska funktioner.

Sannolikheten att acceptera en given siktsträcka beror på om-

körningssituationen enligt följande beskrivning:

Typ av omkörning; flygande
accelerande

Siktbegränsning; mötande fordon
naturligt sikthinder

Omkört fordon; typ 1 med hastighet < 90 km/h
typ 1 med hastighet 2 90 km/h
typ 2
typ 3 eller 4

Vägbredd; belagda vägrenar 2 1,75 m motsvarande typ-
sektion 11 m.
Övriga bredder < 11 m.

För varje situation finns en funktion sombeskriver omkörnings-

sannolikheten som funktion av siktsträckan.

Alla funktioner är av typen W = exp [- A exp (-k 3)]

där W betecknar omkörningssannolikheten

A och k är konstanter

s är siktsträckan i meter.
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Sålunda behövs konstanterna A och k för varje omkörningssitua-

tion. I bilaga 1 finns en förteckning på samtliga A och k-

värden.

Notat T 78 och T 95 beskriver omkörningsfunktionerna mer in-

gående. Där finns också exempel på vilka siktlängder som krävs

i olika omkörningssituationer.

Vid flygande omkörning görs dessutom en speciell beräkning. Vid

fordonsköer med mer än ett fordon reduceras sannolikheten

beroende på kölängd.

pred = p . 0,6 (kölängd -1)

där pred är den reducerade sannolikheten

p sannolikheter enligt ovan

kölängd gäller för framförvarande fordonskö.

Enbart ett framförvarande fordon ger således ingen reduktion.

Men för varje tillkommande fordon i en kö reduceras sanno-

likheten med 40 %.

5.3.3 Beteende som omkörande fordon

Ett fordon som beslutat sig för omkörning byter körfält och

genomför omkörningen i körfältet för mötande trafik. Under den

tid omkörningen varar erhåller fordonet en ökning av sin i

blocket eftersträvade hastighet. Denna ökning är för närvarande

6 m/s eller 18 km/h. Personbil typ 1 får också ett tillskott i

p-värde under omkörningen.

När omkörande fordon är jämsides med det omkörda kontrolleras om

det finns ytterligare något fordon att köra om. Om så inte är
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fallet fortsätter omkörningen och avslutas, då bakomliggande

fordonen befinner sig på ett tidsavstånd, som motsvarar den for-

donstail omkörande fordon har.

Om det finns ett nytt fordon erbjudes tillfälle till så kallad

multipel omkörning. Detta sker enligt regler för flygande om-

körning, men någon reducerad omkörningssannolikhet tillämpas

inte.

Accepteras inte ett tillfälle till multipel omkörning skall

fordonet tränga sig in mellan det just omkörda fordonet och dess

framförvarande. Detta sker då det omkörande fordonet befinner

sig på halva tidsavståndet till det framförvarande fordonet. Om-

körande fordon återgår till eget körfält som hindrat fordon.

Därefter kommer tidsavstånden att expandera enligt reglerna för

hindrat fordon i avsnitt 5.2 ovan. I detta fall tillämpas dock

inte någon reaktionstid utan det blir en omedelbar respons från

alla berörda fordon.

5.4 Passeringar

Om det finns bred vägren eller hjälpkörfält (stigningsfält eller

omkörningsfält) får ett upphunnet fordon tillfälle att köra ut i

detsamma och blir passerad av bakomvarande fordon. Detta fordon

kör då om i eget körfält, vilket benämns passering. Observera

att vid denna situation har båda fordonen status fritt fordon.

De kör som fria i var sitt körfält.

Ett erbjudet tillfälle till passering accepteras och genomförs

alltid om det framförvarande hindrande fordonet går ut i det

extra körfältet. För att ett upphunnet fordon skall ge plats för

passering måste tre olika villkor vara uppfyllda:

1. Det måste finnas ett extra körfält minst 200 m framåt.
Detta är en konstant som kan ändras i den speciella indata-
filen.

2. Det måsta finnas utrymme båda framåt och bakåt i det extra
körfältet.
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3. En sannolikhetsfunktion skall ge positivt värde. Ett slump-
tal dras och jämföres med ett funktionsvärde, som beräknar
sannolikheten att gå ut i det extra körfältet.

Dessa sannolikheter är för närvarande följande

1,0 för stigningsfält eller omkörningsfält. Detta gäller för
samtliga fordonstyper oberoende av siktlängd.

0,85 för bred vägren 2 2,25 m. Detta gäller också för samtliga
fordonstyper.

Det fordon som kör i det extra körfältet kan få sin hastighet

något påverkad av det passerande fordonet. Det fordon som ligger

i det extra körfältet tillåts inte överskrida 90 % av det passe-

rande fordonets hastighet. Faktorn 0,9 är en modellkonstant som

kan ändras i indatafilen.

5.5 Händelsestyrning

Ovanstående regler och förlopp i modellen måste styras i simu-

leringsprogrammet. Det sker genom s k händelsestyrning, vilket

innebär att förändringar i trafikprocessen "approximeras" med en

serie definierande händelser, som antas inträffa momentant vid

predikterade tidpunkter. Vid varje händelse uppdateras data för

berörda fordon samt nya händelser predikteras. Händelserna

utförs i kronologisk ordning och skrivs på händelsefilen med all

information beträffande tidoch hastighet för inblandade fordon.

Resultatet av en simulering blir alltså en händelsefil som be-

skriver trafikprocessen.

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.

1 Fordonet ankommer till ankomstpunkten.

2 Fordonet lämnar sträckan.
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11

12
13

14

15

16

17

18
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Passage av mätpunkt.

Fordonet inleder flygande omkörning (eller en multipel om-
körning).

Fordonet inleder accelererande omkörning.

Fordonet avslutar omkörning.

Fordonet ombedes gå ut i vägrenen.

Fordonet har passerats av ett annat fordon.

Byte av körspår.

Följning påbörjas.

Misslyckat försök till flygande (eller multipel) omkörning.

Misslyckat försök till accelererande omkörning.
Passage av blockgräns.

Checkpost, ger utskrift vid varje förändring.

Omkörning avbryts.

Omkörning avslutas tidigare än normalt.

Följning avslutas.

Jämsides vid omkörning.

Händelsetyperna 11 och 12 används vid detaljerad omkörningsana-

lys, händelsetyp 13 ("big output") används till exempel vid

plottning av hastighetsprofil (se ovan i avsnitt 2.4). Händelse-

typ 14 användes enbart vid felsökning i programmet.
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6 REFERENSER

Det finns ett antal publikationer som behandlar VTIs trafik-

simuleringsmodell ur olika synvinklar. Den viktigaste är VTI

Meddelande 321A. Förutom en teoretisk bakgrund ger den en mycket

ingående beskrivning av olika delmodeller. Den är nu något

inaktuell på grund av de ändringar som genomförts i modellen.

VTI Meddelande 580 är en användarbeskrivning för körning av

programmen.

VTI Notat 44 redovisar de förändringar som har införts i mo-

dellen sedan Meddelande 321A kom ut.

De ytterligare förändringar som vidtagits har nu redovisats i

detta Notat.
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Omkömingssannolikhet: W = exp (-Aexp(-ks))

Bilaga 1

Sid 1(1)

Konstanter i omkörningsfunktionerna

s är siktlängden.
där A och k är konstanter (enl. nedan),

   

A k omkÖrt ekipage vägbredd siktbegränsning typ av omk

3,78 0,00334 typl <90 km/h <11 m natur acc

11,8 0,01220 typl <9O km/h <11 m natur flygande
11,0 0,00430 typl <90 km/h <11 m möte acc

11,5 0,00988 typl <90 km/h <11 m möte flygande

6,90 0,00867 typl <9O km/h >=11 m natur acc

3,00 0,01207 typl <90 km/h >=11 rn natur flygande
7,50 0,0.664 typl <90 km/h >=11 m möte acc
3,00 0,01207 typl <90 km/h >=11 m möte flygande
4,30 0,00317 typl >=90 km/h <1 1 m natur acc

1 1,8 0,01220 typl >=90 km/h <11 m natur flygande
11,0 0,00399 typl >=90 km/h <11 m möte acc

11,5 0,00988 typl >=90 km/h <11 m möte flygande

7,50 0,00822 typl >=90 km/h >=11 m natur acc

6,00 0,00988 typl >=90 km/h >=11 m natur flygande
7,50 0,00664 typl >=90 km/h >=11 rn möte acc
6,00 0,00988 typl >=90 km/h >=11 m möte flygande
6,90 0,00420 typ2 <11 m natur acc
37,0 0,01480 typ2 <11 m natur flygande
1 1,65 0,00403 typ2 <11 m möte acc
13,74 0,00920 typ2 <1l m möte flygande

3,60 0,00484 typ2 >=11 m natur acc
1,61 0,01074 typ2 >=ll m natur flygande

4,20 0,00347 typ2 >=11 rn möte acc

1,61 0,01074 typ2 >=11 m natur flygande

6,90 0,00331 typ3 0. 4 <11 m natur acc
37,0 0,01480 typ3 0. 4 <ll m natur flygande
14,0 0,00353 typ3 0. 4 <1 1 m möte acc

13,74 0,00920 typ3 0. 4 <ll m möte flygande
4,20 0,00484 typ3 0. 4 >=11 m natur acc

2,08 0,00532 typ3 0. 4 >=11 rn natur flygande
4,20 0,00347 typ3 0. 4 >=11 m möte acc

2,08 0,00532 typ3 0. 4 >=11 rn möte flygande

  




