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Sammanfattning

Detta examensarbete är en fortsatt studie av en doktorsavhandling i

nationalekonomi som är skriven av Kjell Jansson, forskare på Statens

Institut för KommunikationsAnalys (SIKA).

I sin avhandling har Jansson formulerat och analyserat en modell för att ur

ett samhällsekonomiskt perspektiv optimera linjer i kollektivtrafik.

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en metod som löser

ovannämnda problem enligt Janssons modell och att grafiskt visa hur

samhällsvinsten varieras med olika parametrar.

För att göra det har olika metoder använts för att lösa optimeringsproblemet

med hjälp av modellen. Problemets natur har medfört att det har varit svårt

att få några resultat och det har medfört att flera olika metoder har provats.

De är:

0 lösning av ett ekvationssystem via en Lagrangefunktion.

(Det ursprungliga valet av metod).

<> optimering av en målfunktion med en SQP metod,

begränsat av ett bivillkor.

<> optimering av en målfunktion med brantaste lutningsmetoden,

utan hänsyn tagen till bivillkoret

0 utföra en koordinatsökning, utan hänsyn tagen till bivillkoret.

Den sist testade metoden fungerar, om än inte helt tillfredsställande. I

rapporten finns beskrivningar av samtliga provade metoder och även

kommentarer till varför de inte fungerade och slutligen förslag till fortsatt

arbete.

Det finns mycket kvar att göra för att få en metod som på ett snabbt och

effektivt sätt tar fram optimala lösningar till denna samhällsekonomiska

optimeringsmodell och man kan se denna rapport som ett första steg i den

utvecklingen.





Summary

This thesis is a further study ofa PhD dissertation in economics written by

Kjell Jansson at The Swedish Institute for transport and Communications

Analysis (SIKA).

In the report Jansson has specified and analysed a model for optimisation of

public transport from a social economic perspective.

The aim of this thesis is to develop a method which solves the above

mentioned problem according to Jansson,s model and in a graphic way view

how the social benefit varies depending on different parameters.

Because of the nature of the problem results have been hard to reach.

Therefore different methods have been tried to solve this optimisation

problem using the model. They are:

<> solving a system of equations via aLagrangefunction.

(The original method)

0 optimising the objectfunction by a SQP method, considered a constraint.

<> optimising the objectfunction by steepest descent, no consideration is

taken to the constraint.

<> performing a coordinatesearch, no consideration is taken to the

constraint.

The last tested method is working, but not quite satisfactorily. In the report

there are descriptions of every used method and also comments why they do

not seem to work and finally suggestions of further studies.

There is still a lot of work to be done to develop a method which in a quick

and effective way gives optimal solutions to this social economic

optimisation model and you can see this report as a first step in that

development.
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Schema över rapportens innehåll.

En linje bestående av sju länkar.

 

En tur med två gruppersfärdväg.

 

En persons resorpå en dag.

 

Antalet kombinationer på en linje medfem länkar.

 

Tur med sex länkar och fyra passagerargrupper.

 

Värdering av restid beroende på trängsel (för tåg och längfärdsbuss).

  

Värdering av restid beroende på trängsel (för lokal- och regionalbuss).

Väntetidför en passagerare.

  

Väntetidsvärdesfunktionen 4517 mot väntetiden t.

Väntetidsvärdesfunktionen CD; mot väntetiden t.

  

Kostnad för väntetid, med och utan användande av tabell.

Kostnadför väntetid, med användande av tabell (längre intervall).

 

Konsumento'verskottet.

 

Integrering över den generaliserade kostnaden.

 

Ett steg av sekantmetoden i en dimension.

  

Punkter som beskriver interpolerande funktioner.

Flo'desschemaför bestämning av X.

  

Bestämning av steglängd enligt Armijos regel.

Exempel på en funktions beroende av två variabler.

 

Grafisk redovisning av koordinatso'kning.

 

Intervallminskning enligt gyllene snittmetoden.

 

Tredimensionell plot av målfunktionens beroende av F och N.

  

Tredimensionell plot av målfunktionens beroende av pris] och pris2.

Tredimensionell plot av mälfunktionens beroende av pris3 och pris4.

  

Tredimensionell plot av målfunktionens beroende av pris5 och pris6.

Tredimensionell plot av mälfunktionens och dess tre huvudsakliga delars beroende

 

av frekvens och antalet vagnar.

Tredimensionell plot av målfunktionens och dess tre huvudsakliga delars beroende

av pris3 och pris4.

 

Tredimensionell plot av målfunktionen med och utan hänsyn tagen till bivillkoret.

Parametrarna som varieras ärfrekvensen och antalet vagnar.

 

Tredimensionell plot av mälfunktionen med och utan hänsyn tagen till bivillkoret.

Parametrarna som varieras är pris3 och pris4.

  

Exempel med sex länkar, 2] grupper.

Mälfunktionens värdei varje iteration.

 

Varje grupps prisavvikelse till den grupp som betalar mest.

I Utgångsläget är högsta biljettpris 520 kronor (vänstra bilden) och i det

optimala läget ca 72 kronor (högra bilden).
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1 Inledning

Detta arbete är finansierat av KommunikationsForskningsBeredningen (KFB), via

Stockholms universitet och Nationalekonomiska institutionen. Det ingår i ett projekt

som är en vidare forskning kring en samhällsekonomisk modell för kollektivtrafik.

1.1 Bakgrund

Till grund för detta examensarbete ligger en doktorsavhandling i nationalekonomi

skriven av Kjell Jansson, forskare på Statens Institut för KommunikationsAnalys

(SIKA). Projektet finansierades av TransportForskningsBeredningen, numera KFB och

har titeln Efficient Prices and Quality in Public Transpori'd . Jansson tar upp frågor

rörande kollektivtrafik och analyserar hur priser och kvalitet beror av passagerarnas

efterfrågan, passagerarnas värdering av färdfrekvensen, reslängd, budgetrestriktioner

m.m. Kvaliteten bestäms av turtäthet och vagnstorlek vilka i sin tur bestämmer

beläggningsgrad och därmed trängseln ombord. Doktorsavhandlingen är en av de första

som har studerat simultan optimering av priser tillsammans med frekvens, vagnstorlek

och vagnantal.

Kjell Jansson anser att priset bör knytas till start- och målrelation. Det innebär att typen

av resa har inverkan på hur priset skall sättas, exempelvis relateras priset för en lång

resa mer till antal kilometer än för en resa med lokaltrafik, där kanske komforten har

större betydelse för priset. En individs totala kostnad för en resa beror på tiden som går

åt för att vänta vid hållplats, stiga på och färdas den sträcka som resan består av. Jansson

tar därför hänsyn både till passagerarens egen påstigning och påstigningarna som följer

vid varje stopp fram till dess att passageraren går av. Även en fast restid ingår. Det är

den tid då fordonet är i rörelse och den är oberoende av antalet passagerare på turen.

Individens värdering av tiden delas upp i två olika typer av tidsvärdering: tidsvärdering

att vänta vid hållplats/station och tidsvärdering för själva resan. Även en diskussion om

sambanden mellan användandet av tidtabell och låg och hög frekvens av turer

förekommer.

Den matematiska delen i avhandlingen utgörs av en optimeringsmodell för

välfärdsmaximering. Problemet består i att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finna

optimala värden för transportbolagen och passagerarna. Här innebär det att maximera

det övergripande konsumentöverskottet2 och producentvinsten. Hänsyn tas till ett

budgetvillkor. I maximeringsmodellen ingår konsumenternas överskott, biljettintäkterna

och producentens totalkostnad. De två senaste uttrycken ingår även i budgetvillkoret.

Det är i första hand denna modell som detta examensarbete bygger på. En utförligare

beskrivning av modellen ges i avsnittet 1.4, Val av metod .

1.2 Problemställning

Det ligger mycket arbete bakom ett fungerande kollektivtrafiksystem. Det finns enormt

många problem som skall lösas. Alla problem går sällan att lösa till fördel för alla

 

1 Referens [7].

2 Se avsnitt 22.15.
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parter, men man utgår från vilket behov och vilka resurser som finns. För att få en

verklig bild skulle hänsyn behöva tas till ett väldigt stort antal olika variabler, vilket i
praktiken ger ett problem som är omöjligt att lösa.

Många människor mäter kostnaden för en resa enbart i pengar, men det är inte bara det

direkta biljettpriset som inverkar på resenärens val av resform, där inverkar även

egenskaper som bekvämlighet, tillgängliga förbindelser, åksjuka, sällskap o.s.v.

Hänsyn tas till att människor har olika betalningsvilja. Hur mycket kan en individ tänka

sig att betala? Är det mer värt att resan går fort, om fordonet har hög beläggning än om

det finns sittplatser kvar - i så fall hur mycket? Hur högt värderar individen att slippa en

väntetid? Beror värdet av väntetiden på hur lång den tiden är? Dessa frågor besvaras i

kapitel 2, Definitioner, .

1.3 Uppgift

Min uppgift är att konstruera en numerisk optimeringsmetod på basis av den

välfärdsmaximeringsmodell som finns i Jansson [1991]. Den skall beräkna optimala

priser (pi) för olika grupper, frekvens (F), antal platser per vagn (0) och antal vagnar

(N). Variabeln N antar värdet ett för alla transportmedel utom tåg.

Den numeriska metoden skall även visa hur de olika variablerna påverkar

objektfunktionen. Detta skall beskrivas med hjälp av grafer i både två och tre

dimensioner där objektfunktionen plottas mot två variabler i optimeringsmodellen.

Här har hänsyn tagits till fyra variabler som varieras för att finna ett optimum för

välfärdsmodellen. De variabler som söks i detta arbete är:

        

Storhet Beteckning Enhet

Biljettpris pi kr

Frekvens F turer/timme

Antal sittplatser o antal/vagn

Antal vagnar N antal/fordon

  

Bilj ettpris: Priset för en biljett för en individ i grupp i. Samtliga individer i en grupp

betalar samma bilj ettpris.

Frekvens: Antalet avgångar per timme för en viss linje.

I mitt examensarbete har jag bland annat gjort följande avgränsningar:

0 Jag tar inte hänsyn till rabatter och periodkort av något slag.

0 Jag tittar bara på en linje och räknar inte på några korsande länkar eller

konkurrerande linjer eller dylikt.

0 Jag utgår från att samtliga passagerare inom samma grupp, värderar tiden lika. Det

innebär att funktionerna gb och (pr, som beskriver värde av tid, inte är beroende av

vilken grupp som undersöks.



Optimering av en linje i kollektivtrafik 3

 

1.4 Val av metod

I Jansson[l99l] har en modell för optimeringen formulerats. I maximeringsmodellen

utgår man ifrån individens inkomst och priset för resandet. Maximeringsmodellen sätts

upp med villkor. Modellens utseende:

maximera Konsumentöverskottl + Biljettintäkter - Producenttøtalkosmad

då Biljettintäkter - Producenttøtalkostnad 2 H . (1.1)

Här är H är en undre gräns som kan vara positiv men mer troligt är den negativ, dvs en

förlust för företaget. Om 17 är negativ utgår företaget från att få subventioner.

Beteckningen konsumentöverskott beskrivs utförligt i kapitel 2, Definitioner .

Med funktionsbeteckningar:

max M=2Si(Gi)+:piXi -F'C
I i=1 i=1 (11,)

då ZpiXi -F.C2H.
i=1

Problemet Skulle lösas genom att definiera en sk Lagrangefunktionzz

I I I

L=ZSi(Gi)+ZpiXi-F-C+,u-(ZpiXi-F-C-H) (1.2)
i=1 i=1 i=1

där ;1. är Lagrangemultiplikatorn.

I Jansson [1991] finns Lagrangefunktionen framtagen. Den har sedan deriverats med

avseende på variablerna och derivatorna har satts till noll.

iL-o '-1 I å-L---o åL--o åå-o (13)3191.-, W aF_° âN_, ae" °

Utifrån derivatorna har Jansson uttryckt respektive variabel implicit. I avhandlingen

finns inga krav på multiplikatorn ;1, men under arbetets gång har den satts till 1.3. Hur

bivillkoret skall bli uppfyllt är inte förklarat och några kommentarer kring

komplementvillkoren3 saknas också.

Att lösa problemet med hjälp av de framtagna derivatorna och Lagrangefunktionen

fungerade inte tillfredsställande varför andra metoder provades. Samtliga metoder finns

beskrivna i rapportens kapitel 4, Testade metoder, och den metod som slutligen gav

resultat var koordinatsökning, se kapitel 5 Koordinatsökning°.

All programmering gjordes i MATLAB [5]. Det valdes för dess goda möjligheter att

plotta grafer och för dess effektiva Sätt att arbeta med vektorer och matriser. Dessutom

fanns möjligheten att utnyttja de färdiga optimeringsfunktioner som finns i MATLAB.

 

1 Se avsnitt 22.15.
2 Se [9] Sid 102.
3 Se [8] Sid 131.
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1.5 Rapportens innehåll

Huvuddelen börjar med en utförlig beskrivning av begrepp och definitioner av

funktioner. Sedan följer ett kapitel som beskriver arbetsgången med att lösa en central

fråga i rapporten, nämligen hur antalet passagerare ändras när omständigheterna för dem

förbättras eller försämras. För att få en bild av vad som föranledde det slutliga valet av

metod finns i kapitel 4 en redogörelse för arbetet innan det slutliga valet gjordes. Vidare

redovisas optimeringsproblemets slutliga lösningsmetod i kapitel 5.

I kapitel 6 finns grafiska illustrationer i tre dimensioner av hur målfunktionen i

optimeringsproblemet varierar med de olika variablerna. Därefter kommer ett kapitel

somjämför modellen med ett fall hämtat från verkligheten.

Rapporten avslutas med ett kapitel som redovisar de slutsatser som kan dras och som

ger förslag på fortsatt arbete. Sist kommer bilagorna med de tyngre räkningarna,

beskrivningar av program och en användaranvisning till programmen.

Nedan illustreras rapportens delar och kapitel tillsammans med bilagorna.

 

Inledande del I

   

1 Inledning 2 Definitioner

        

Beskrivande del

  

3 Bestämning av antalet 4 Testade 5 Koordinatsökning
passagerare metoder

  

 

 

  

 

  

 

Redovisnings del

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

6 Grafiska 7 Ett exempel från 8 Slutsatser och
Illustrationer verkligheten fortsatt arbete

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Deriveringar av Förtydliganden av Träd av m-filer

Lagrange- beräkningssteg i och
funktionen bilaga 1 beskrivningar

Bilaga 4 Bilaga 5

Användar- Deriveringar av

anvisningar till efterfråge-
m-fiIer funktionen

 

 

  

 

Figur 1.] Schema över rapportens innehåll.
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2 Definitioner

I detta avsnitt definieras begrepp och funktioner som används frekvent genom rapporten.

Samtliga konstanter redovisas i 2.3 och beteckningar i 2.4.

2.1 Definition av begrepp

2.1.1 Linje och länk

Sträckan mellan två hållplatser kallas en länk. En linje består av ett antal länkar. En linje

startar vid en starthållplats och slutar vid en ändhållplats. Det kan hända att de

sammanfaller men för vidare beräkning skapar det inget problem. Om en linje består av

M länkar så är den totala längden av en linje, summan av de M länkarnas längder.

Bokstaven m används genomgående som beteckning för en länk. Länk m=2 betyder

andra länken på en linje. Längden på länkarna kan variera. Figur 2.1 visar en linjes

sammansättning.

Start Stopp

i I i I I I | I

/-m=1-/----m=2-----/---m=3----/---m=4----/-----m:5 / m=6 /-----m=7-----/

  

Figur 2.] En linje bestående av sju länkar.

2.1.2 Tur

En tur påbörjas vid avgång. Turen körs på en linje. Frekvensen anger antalet turer som

körs på en timme.

2.1.3 Grupp

På en tur reser ett antal människor. En grupp definieras av de passagerare som reser Över

samma hållplatspar. Gruppen är oberoende av vilken tur passagerarna väljer att resa på.

Den är endast kopplad till länken eller länkarna mellan de två hållplatserna. I figuren

nedan visas hur två grupper kan se ut. En grupp, Gr[A,B], stiger på vid hållplats A och

går av vid hållplats B. En annan grupp, Gr[A,C], stiger också på vid hållplats A men går

av vid hållplats C.

  

Start A B C Stopp

I I i i i I I i I I I

/ ------------- Gr[A,B] ---------- --/

/----------- -- Gr[A,C] /

Figur 2.2 En tur med två gruppers färdväg.
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Definitionen av en grupp innebär att en och samma person kan tillhöra olika grupper vid

olika tillfällen. Personen tillhör en grupp, Gr[H,A] när hon tar bussen till arbetet på

morgonen, men grupp Gr[A,F] när hon tar bussen från arbetet till frisören. Hon tillhör

en tredje grupp, Gr[F,H] när hon tar bussen hem efter besöket hos frisören. Figur 2.3

illustrerar beskrivningen ovan.

  

m=11 m=12

       

. . . . . . . . . - u - - u o u u - . . . . . .. . . . . . . . . u . . u - - a u_
. ._-

'.

   

 

 

\ m=27

     

\ //*'\ m=25
\

           

    

Figur 2.3 En persons resor på en dag.

Maximala antalet grupper I som kan färdas på en linje kan räknas fram med hjälp av

antalet möjliga kombinationer som kan förekomma mellan start- och stopphållplatserna.

För en linje med M länkar fås:

M

Izzizlggü (2,1)

Exempelvis: På en linje med fem länkar blir det femton möjliga kombinationer.Se figur

2.4.

C
D
C
D
N
O
U
'
I
-
Ä
O
D
N
-
L

 

Figur 2.4 Antalet kombinationerpå en linje medfem länkar.
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Storheten Xi, som används flitigt i rapporten, betecknar antalet passagerare i en viss

grupp i under en timme. Detta innebär att om en tur går två gånger i timmen adderas de

passagerare som har åkt samma sträcka på första respektive andra turen.

Exempel: En tur går två gånger i timmen. En grupp i, (Gr[2,5]), år definierad mellan

hållplats två och fem. På första turen reser fem personer den sträckan. På

andra turen reser sex personer på samma sträcka. Antalet passagerare på

en timme blir: X,- = 5 + 6 = 11.

I detta arbete har en sådan studie, som beskrivs i exemplet, inte varit möjlig utan man

har istället utgått från X,- och beräknat passagerare per tur genom Xi/F.

2.1.4 Kapacitet och kapacitetsutnyttjande

Beteckningen kapacitet används i denna rapport som antalet tillgängliga sittplatser i

fordonet på en timme, dvs. om turen går varannan timme och består av fem vagnar och

i varje vagn finns 60 sittplatser blir kapaciteten:

kap= F°N-O' =1/2-5-60 = 150 (2.2)

Begreppet kapacitetsutnyttjande beskriver hur hög beläggning ett fordon har.

Kapacitetsutnyttj andet är 50 % om hälften av sittplatserna är upptagna.

2.2 Definition av funktioner

I följande avsnitt definieras funktioner som behövs. Uppgifter om hur dessa funktioner

ser ut har dels tagits från Jansson [1991], dels tagits fram i samarbete med K. Jansson.

2.2.1 Tid för en tur

Tiden för en tur beror både på turens längd och hur många passagerare som åker med.

Passagerarna påverkar tiden när de stiger på och av. Tiden för avstigning räknas inte

med eftersom andra i allmänhet stiger på samtidigt. Tiden beräknas på följ ande sätt:

 

J

2.
11 = b 12 + -r (2-3)F 7

där:

h tiden för en tur [timmar]

19 beräknad tid för en påstigning [timmar]

Xj antalet passagerare från grupp j som åker på turen på en timme [l/timmar]

y linjens längd [km]

r genomsnittsrestiden per km på en tur, oberoende av passagerarna [timmar/km]
[se (2.5) för tydligare beskrivning]

J totala antalet grupper på turen
F frekvensen, antalet turer per timme [1/timme]

2.2.2 Färdtid för grupp i

För att få restidenfi för en speciell grupp i summeras restiderna för länkarna som

gruppen passerar. Funktionen har följande utseende:
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b J m
fl. :zhm :Eek-ij +ymrm) (2.4)

mm m(i) j=1

där:

hm totala restiden på länken m [timmar]

X passagerare från grupp j som stiger på vid länk m under en timme [antal/timme]

ym längden på länk m [km]

rm restiden på länk m per km, oberoende av passagerarna [timmar / km]

m(i) länkar som grupp i reser på

2.2.3 Restid per kilometer

En genomsnittlig restid per km på en tur tas fram med hjälp av restiden för varje länk

(rm) och länkarnas längder (ym).Den genomsnittliga restiden per km beräknas på följ ande

sätt:

M M

r=ZYmrm

m=1 m=1

2.2.4 Totalkostnad för företaget per avgång

Företaget som erbjuder transport service tar samtliga kostnader i beräkning som de står

för. Dess kostnadsfunktion per avgång har följande utseende:

C=(Cl+cC)-(%2Xj+y-r)+cs+ct+y-cg (2.6)
J

där:

cl kapital- och personalkostnad för en transport [kr / (avgång och timme)]

cc kostnad relaterad till fordonets storlek [kr / (avgång och timme)]

cs stoppkostnad per avgång [kr/ avgång]

c, terminalkostnaden per avgång [kr/ avgång]

cg kilometerkostnad per avgång [kr / (km och avgång)]

En kostnadsökning kan bli följden om ett fordon är större, t.eX. beroende på ökad

kapitalkostnad och att mer personal erfordras. Kostnadsökningen betecknas cc och har

följande utseende:

cc =kcl°(N-l)+k02-N0'/2 (2.7)

där:

kc] kostnad per extravagn [kr/(vagn och avgång)]

ka kostnad per sittplats [kr/(sittplats och avgång)]

Andra termen i uttrycket delas med två eftersom beräkningar av kostnaden görs på

beläggning lika med 50 procent. Detsamma gäller för cg, jmf (2.8).

En kostnadsökning beroende på fordonsstorleken ger även högre kilometerkostnad per

avgång, p.g.a. ökad energiåtgång. Denna kostnad betecknas cg och har följande

utseende:
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cg =kg1+kg2-(N-l)+kg3-N0'/2 (2.8)

där:

kg] grundkostnad för drift av en vagn [kr/avgång]

kg2 kostnad per extravagn [kr/(vagn och avgång)]

kg3 kostnad per sittplats [kr/(sittplats och avgång)]

2.2.5 Trängseleffekter

På en tur stiger passagerare på ochav. Vid varje hållplats kan nya grupper stiga på och

det blir fler eller färre passagerare i fordonet beroende på hur många som stiger av,

Vissa grupper har inte någon del av resan gemensam. De grupperna påverkar inte

varandras åkande eller trivsel i fordonet.

/ m=1 / m=2 / m=3 / m=4 / m=5 / m=6 /

I l ! I I ! I

/ - - - - - - - - - - - --gruppa - - - - - - - - - - --/
/ - - - - - --gruppb - - - - - - --/
/ - - - - - - - - - - - - - - - --gruppc - - - - - - - - - - - - - - - - --/

/ - - - - --gruppd - - - - - - --/

 

Figur 2.5 Tur med sex länkar och fyra passagerargrupper.

Figuren visar att grupp astörs av grupp [9 och grupp c, genom att de stiger på och

fördröjer restiden för a. Det blir även trängre i fordonet när fler passagerare stiger på vid

länk m=3. Grupp 19 och c stör varandra vid påstigning och av att det blir trängre i

fordonet. Grupp c störs även av att grupp d stiger på och ger trängsel. Vidare störs grupp

d endast av sin egen påstigning och trängseln från grupp 0. Varken grupp 61 eller [9 blir

störda av grupp d.

Trängseln kan mätas genom antalet passagerare per sittplats. Måttet på trängseln får då

följande utseende:

 

J

j/m,=m = . 2.9
FNO' ( )

där:

X1M antalet passagerare från grupp j somfärdas på länk m under entimme[antal/timme]

2.2.6 Värdering av restid

Värderingen av tid, eller egentligen tidsbesparingar, är situationsrelaterad. Människor

värderar restid på olika vis och beroende på färdmedlet. Värderingen kan bero på graden

av bekvämlighet, möjligheten att läsa, att röra sig, åksjukhet o.s.v. Funktionen för

tidsvärdering av en resa antas här bero av trängseln. Restiden värderas i kronor per

timme. När det är trångt ökar reskostnaden per timme, dvs tiden värderas högre.

Värderingen är olika beroende på vilka transportmedel som används. Skillnaden beror

på att på tåg och långfärdsbussar garanteras sittplatser till alla passagerare. Detta innebär
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att trängselparametern Rm begränsas uppåt till en passagerare per sittplats. På lokal- och

regionalbussar kan det emellertid hända att det är upp till två passagerare per sittplats.

Tidsvärderingsfunktionen har följande utseende:

gb = Q + eU/(2'16-2'RmD, då Rm 5 [0,1] för tåg och långfärdsbuss (2.10)

(D = 404697519 0 (Rm - 1) + 5780128, då Rm 6 [1,00] för tåg och långfärdsbuss (2.11)

q) = Q + e(l+3'Rm) för lokal- och regionalbuss (2.12)

där:

Q Värdering av restid utan trängsel [kr/h]

Funktionen är växande i båda fallen, se figurerna nedan.

 

I I I l

450 _ Värdering av restid per tidsenhet (kr/h) i

400 -

350 '

 

300 '

250 '

200 '

150 '

100 "

 

50'

  

. i . . . Antal passagerare

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 per sittplats

 

0

Figur 2.6 Värdering av restid beroende på trängsel

(för tåg och långfärdsbuss).

 

500

Värdering av restid per tidsenhet (kr/h)
450*

400'

350'

300'

250'

200'

150'

100

 

50'

  

. . . Antal passagerare

0 0.5 1 1.5 2 per sittplats

 

Figur 2.7 Värdering av restid beroende på trängsel

(för lokal- och regionalbuss).
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2.2.7 Kostnad att färdas, grupp i

Kostnaden, förknippad med Själva resan, tas fram genom att multiplicera restiden med

värderingen av restid. För att få kostnaden för en speciell grupp tittar man på de länkar

som gruppen reser på och summerar kostnaden för dessa länkar. Kostnaden har följ ande

utseende:

b J

1 =Z<Mzm =ngzxr+m> (2.13)
m(i) m(i) J=1

där:

T,- totalkostnad för grupp i att färdas [kr]

X1.' antalet passagerare fran grupp j som stiger pa v1d länk m pa en timme

2.2.8 Väntetid

Väntetiden, t, definieras som tiden från att passageraren vill resa (idealtiden) till den

faktiska avgångstiden. Väntetiden antas vara likformigt fördelad över perioden.

OS. 1 s l/F (2.14)

Idealtid Avgång

0 t

 

/- - - - - - - - - - - - - - - - väntetid - - - - - - - - - - - - - - - - - -/

Figur 2.8 Väntetidför en passagerare.

2.2.9 Värdering av väntetid

Att stå och vänta upplevs besvärligt för de flesta människor. Värderingen av väntetiden

beror på hur hög frekvensen är. Det har konstaterats att det går en gräns vid frekvensen

fem turer per timme. Vid frekvenser under fem turer per timme börjar människor

exempelvis använda tidtabeller i högre utsträckning. Undersökningar har visat att om

frekvensen är hög är värderingen linjärt beroende av tiden, men då frekvensen är låg

värderas varje tidsenhet i förhållande till den totala väntetiden. Detta förklaras bäst med

ett exempel.

Exempel: Om en linje har avgång var fjärde timme använder de flesta människor

tidtabell. Om en person beslutar sig för att resa tittar hon i tabellen och ser

att det är T antal timmar till nästa avgång. Om T är fyra timmar så kan

personen i lugn och ro utnyttja tiden fram till avgång. Nyttan av tiden blir

hög och därför värderas väntetiden lägreeftersom den kan användas till

något mer än bara att vänta. Om T är 45 minuter blir nyttan av tiden lägre,

och värderingen högre.

Liksom restid har väntetid valts att värderas i kronor per timme.

Värdet på väntetiden ges av (bf och (1527. Beteckningen 1' är införd för att skilja väntetid

från restid som beskrevs tidigare. çbf beskriver värdet av väntetiden då turer avgår oftare



12 Optimering av en linje i kollektivtrafik

 

än fem gånger per timme och (1); beskriver värdet av väntetiden då det går färre än fem

turer i timmen. Funktionerna får följande utseende:

$1T=kf1+kf2°t för F25 (2.15)

q527=kf3+kf4/(kf5+kf6-t) för F<5 (2.16)

där:

kf] tidsvärde vid väntetid noll [kr/h]

kf2 linjär Ökning av tidsvärdering [kr/h2]

kf3 minimal värdering vid lång väntetid [kr/h]

kf4 tidsvärde (förutom kf3) vid väntetid noll [kr/h]

kf5 konstant för att undvika division med noll vid t=0 [-]

kf6 minskningsreglering per timme [l/h]

I figurerna nedan åskådliggörs utseendet av de två funktionerna.

 

250 u . I

Värdering av väntetid per tidsenhet (kr/h)

200 -

150 -

100'

50'

  

O u n . . .. .

0 0.05 0.1 0.15 0.2 vantetlden (h)

 

Figur 2.9 Väntetidsvärdesfunktionen CDIT mot väntetiden t.

 

80

Värdering av väntetid per tidsenhet (kr/h)

    

00 5 10 15 20 Väntetiden (h)

Figur 2.10 Väntetidsvärdesfunktionen (1521 mot väntetiden t.
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2.2.10 Kostnad för väntetiden

Kostnaden fås genom att multiplicera väntetiden med gruppens värdering av väntetid.
Funktionen får följande utseende:

Tf = (M -t för F25 (2.17)

T; :gbg -t+ktt för F<5 (2.18)

där

ktt kostnad för att använda tidtabell [kr]

2.2.11 Kostnad för att titta i tabell

Som tidigare har beskrivits ser värderingen av tid ut på olika sätt för olika frekvenser.

Därmed får funktionerna för kostnaden av väntetiden olika utseende. Gränsen går vid

frekvensen fem turer i timmen. Vid denna frekvens överväger personen mellan att

chansa på att turen går precis när hon/han vill att den skall gå, eller att först leta upp

avgångstider i en tabell. Personen antas veta frekvensen för linjen.

För att få kontinuitet i gränsområdet F=5 h_1 justeras de två olika kostnaderna med hjälp

av en konstant. Konstanten är ett mått på vilken kostnad det innebär för personen att

använda tidtabell. Den tas fram genom att undersöka det förväntade värdetför

kostnaden i de två fallen. Kostnaden för att vänta beräknas med funktionen TT. Värdet av

att använda tabell fås av skillnaden mellan de förväntade värdena för TT. Väntetiden är

likformigt fördelad i intervallet [0, l/F].

Betingat väntevärde:

l/F

E(TIT)=F- _MT-rdr (2.19)

1/F

E(:r;;uzan tabell) = F' jag -tdt (2.20)
0

Kostnad för att använda tidtabell, ktt fås av skillnaden mellan funktion (2.19) och (2.20)

för frekvensen F=5.

0.2 0.2

ktt = E(TIT ;F =5)-E(TZT; utan tabell;F :5) = 5- jøf -tdt-S- jçbf -tdr =
0 0

:S-szqif 't-QÖT -t)dt= 5.0j2(kf1+kf2-z)-z-(kf3+___-]5ü«--)-rdr=
O 1 2 O kf5+kf6-t

__ .02 . _2_ __kf4 kf4-kf5/kf6 _
-5 j<kf1z+kf2z kf3 z kf6+ kf5+kf60t )dt-

  

=5-[(kf1-kf3).%+kf2.L_@.t+M3 kfö (kf6)2 1n(kf5+kf6-t)]0' :12.4112 (2.21)
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Väntetidskostnad (kr/h) / -

 

l 1 I

 

0.15 0.2
Väntetid (h)

Figur 2.11 Kostnadför väntetid, med och utan användande av tabell.
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100
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Väntetidskostnad (kr/h)

  

O Väntetid (h)

Figur 2.12 Kostnadför väntetid, med användande av tabell (längre intervall).

22.12 Den generaliserade kostnaden för grupp i vid tiden t

Som resenär vill man minimera såväl pris som restid för varje utförd resa. Inom

transportområdet är det praktiskt att använda begreppet generaliserad kostnad.

Den generaliserade kostnaden för en grupp i vid tidpunkten t blir en summering av

biljettpriset, den värderade kostnaden av färdtiden och av väntetiden. Det blir alltså den

totala kostnaden som en passagerare upplever att hon/han får betala för att färdas denna

resa, i form av pengar, restid och väntetid. Den generaliserade kostnaden, Gi, kan

beskrivas med tidigare definierade funktioner Ti och T,T enligt:
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G. = pl. +T. + .T (2.22)
l l l

där:
pl- biljettpriset för grupp i [kr]

2.2.13 Efterfrågefunktionen

En efterfrågefunktion anger hur efterfrågan på en vara eller tjänst beror av en eller flera

variabler. Efterfrågefunktionen beror här på den generaliserade kostnaden, G, som i sin

tur beror av andra storheter enligt (2.22). Efterfrågefunktionen x, beskriver efterfrågan i

en momentan tidpunkt t för grupp i, där t e [0, 1/ F ]. Uttrycket är framtaget av K.

Jansson och är en exponentialfunktion. Efterfrågan vid tidpunkten r för grupp i uttrycks

som:

a d_Gi

xl. = kxi - ed (2.23)

61 justerar töjningen av x,

d justerar nivån av x, [observera att a' både ingår som del av koefficienten och som
exponent till den generaliserade kostnaden Gi]

kxi justeringskonstant som bestäms i startläget för att ett visst förhållande mellan

gruppernas storlek skall behållas.

Observera att den momentana efterfrågefunktionen x, beror av G, som är en funktion av

Xi, enligt (2.22), (2.13), (2.10), (2.11), (2.12) och (2.9).

För att kunna basera efterfrågefunktionen på generaliserad kostnad på detta sätt krävs

antagandet att den marginella nyttan av pengar är konstant, lika med en krona, vilket är

ett allmänt antagande inom transportekonomi.

2.2.14 Efterfrågan för en grupp i per timme

Storheten Xi beskrevs tidigare som antalet passagerare i grupp i under en timme. Här

beräknas denna storhet med hjälp av efterfrågan för en grupp i under en timme. Det görs

genom att integrera efterfrågefunktionen x,- Över tiden mellan två turer och sedan

multiplicera med frekvensen för att få antalet passagerare per timme.

1/ F

X, = F J x, (G, (t))dt (2.24)
0

där:

X,- efterfrågan för grupp i per timme [l/timme]

Den generaliserade kostnaden för gruppen i, Gi beror bland annat av variabeln t. Här har

Gi beskrivits som en funktion av endast t för tydlighetens skull, eftersom t är

integreringsvariabeln.

Observera att storheten Xi återfinns implicit i uttrycket (2.24) eftersom G, i sin tur beror

av Xi som beskrevs ovan.
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2.2.15 Sammanlagda överskottet för grupp i

Konsumentöverskottet är skillnaden mellan betalningsvilja för en viss tjänst, eller vara,

och det faktiska pris som tas ut. Priset i detta fall mäts som generaliserad kostnad. I figur

2.13 beskrivs hur en typisk efterfrågekurva ser ut och hur de olika begreppen kopplas

ihop.

Konsumenternas värdering är ytan under efterfrågekurvan från noll till det antal

passagerare (Pa) som är beredda att betala det aktuella priset (Pr) för en resa.

Konsumenternas kostnad är (Pa-Pr) och konsumentöverskottet blir då skillnaden

mellan konsumenternas värdering och konsumenternas kostnad.

Generaliserad

 

  

  

  

kostnad

Konsumentöverskott i

Pr, _______ __ Efterfrågan

Aktuella -
kostnaden '

;I Antalet
resenärer

Pa,anta|et

resenärer som åker

Figur 2.13 Konsumentöverskottet.

En ny parameter, S1- införs som är överskottet för grupp i under en timme. Uttrycket för

konsumentöverskottet för grupp i:

l/F 1/F Gimax

sl. = F J51. (Gl. (t))dt = F i i xi(p)dpdt (2.25)
0 i 0 G,-

där
sl- konsumentöverskott vid tiden 2* för grupp i.

GW en individs maximala betalningsviljai grupp i.

Även här har Gl- skrivits som en funktion av t för tydlighetens skull. Betydelsen av den

inre integralen i sista uttrycket förklaras i figuren nedan. Figuren påminner om figur

2.13 men axlarna är motsatta.

Antalet A

  

  

passagerare i Xi(p)

grupp i vid
tidpunkten t Gm

i x,-(p) dp
G.-  

 

Figur 2.14 Integrering Över den generaliserade kostnaden.
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2.2.16 Maximal betalningsvilja

En individs maximala betalningsvilja är det pris som individen högst kan tänka sig att

betala för att resa. Skulle priset ligga högre än den nivån väljer man ett alternativt sätt att

resa eller avstår helt från den. I Gimax indikerar index i att individer i olika grupper
skattar värdet av resan olika. En viss person kan tänka sig att betala relativt mycket för

en viss resa eftersom den är viktig för henne. Hon kanske har ett viktigt möte inbokat.

En annan person kan egentligen vänta till någon annan gång att göra denna resa och har

därför inte lika stor betalningsvilja.

2.3 Konstanterna

Samtliga konstanter presenteras här med sitt värde, sin enhet och sin betydelse.

Konstanterna har i vissa fall olika värden för skilda färdmedel varför redovisningen sker

i tabellform.

                      

Tabell 2.1 Värden på konstanterför de Olikafärdsätten.

Färdmedel: Tåg Långfärdsbuss Regional- och
Iokalbuss

Storhet Enhet Värde Värde Värde Betydelse

kf1 kr/h 140 140 140 tidsvärde vid väntetid noll

kf2 kr/h2 350 350 350 linjär ökning av tidsvärdering

kf3 kr/h 5 5 5 minimal värdering vid lång
väntetid

kf4 kr/h 65 65 65 tidsvärde vid väntetid noll

kf5 1 1 1 konstant för att reglera värdet

vid t=1/F

k16 h'1 1 1 1 minskningsreglering per timme

ktt kr 124112 124112 124112 kostnad för att använda
tidtabell

Q kr/h 60 60 60 Värdering av restid utan
Hängsel

cI kr 1760 160 uppgift saknas kapital- och personalkostnad

för en transport

cs kr 0 kr 0 0 stoppkostnad per avgång

ct kr 0 kr 0 0 terminalkostnaden per avgång

b h 0 0 0.001 tid för påstigning per person

kc1 kr 425 existerar ej existerar ej kostnad per extravagn

kc2 kr/h 0 2 uppgift saknas kostnad per sittplats

kg1 kr/km 6 5 uppgift saknas grundkostnad för drift av en

vagn

kg2 kr/km 3 existerar ej existerar ej kostnad per extravagn

kgS kr/km 0.15 0.1 uppgift saknas kostnad per sittplats

a -1 -1 -1 töjning av xi

d 0.1 0.1 0.1 nivån av xi
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2.4 Förteckning över begrepp

Tabellen nedan är en sammanfattning av de begrepp som har definierats i det här

kapitlet. Varje storhet är klassad som konstant, variabel eller funktion.

Tabell 2.2 Begreppsbeskrivningar

        

Beteck- Konstant/ Betydelse Enhet
ning variabel/

funküon

p v biljettpris [kr]

F v antalet turer per timme, frekvensen [1 / timme]

N v antal vagnar för tåg annars N=l

0' v antal sittplatser per vagn

m k Ett länknummer

J,l k totala antalet grupper på linjen

,u v Lagrangemultiplikatorn.

h f tiden för en tur [timmar]

hm i totala restiden på länken m [timmar]

Y k linjens längd [km]

ym k längden på länk m [km]

r k genomsnittsrestiden per km på en tur, [timmar/ km]

oberoende av passagerarna

rm k restiden på länk m per km, oberoende av [timmar/ km]

passagerarna
CC i en kostnad relaterad till fordonets storlek [kr (avgång och timme)]

og f kilometerkostnad per avgång [kr/ (km och avgång)]

cb f Värde av restid [kr/ h]

cbr f Värde av väntetid [kr/ h]

Tm f kostnaden för tiden det tar att färdas på länk m [kr/h]

X, i efterfrågan per timme för grupp i [1 /timme]

X1.,m i antalet passagerare från grupp j som färdas [1 /timme]

på länk m på en timme
XW f antalet passagerare från grupp j som stiger på [1 /timme]

J vid länk m på en timme
X, i efterfrågan vid tidpunkten t

kx: k justeringskonstant för grupp i

s, i passagerarnas överskott vid tiden tför grupp i. -

GT k en individs maximala betalningsvilja [kr]
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3 Bestämning av antalet passagerare

Innan arbetet med att lösa optimeringsproblemet (1.1) påbörjades definierades samtliga

funktioner som skulle ingå. De finns alla beskrivna i föregående kapitel, Definitionerå

När definitionerna var gjorda konstaterades att storheten Xi som betecknar antalet

passagerare i grupp 1' per timme ingick implicit i (2.24). Xi tas fram genom en

efterfrågefunktion som beror av den generaliserade kostnaden som i sin tur beror på Xi.

Problemet som skall lösas är alltså:

Xi=fi(X1,..,X,.,..,X,), för i=1,2,...,I. (3.1)

Antalet passagerare bestämdes med fixpunktsiteration1 enligt:

X5M =fi(X1(" ,..,Xi("),..,X§")), föri=1,2,...,I och n=O,l,... (3.2)

Observera att f,- beror av samtliga passageraregrupper. Xim) är startvärdet och det tas fram

genom att gissa ett värde, dvs ett troligt antal passagerare.

Ett problem uppdagades när efterfrågan skulle beräknas och antalet passagerare

överskred kapaciteten. I verkligheten existerar inte detta fall men under räkningarnas

gång uppstod denna situation och värdena som beräknades blev orimliga. Det beror på

att trängselkostnadsfunktionen gjorts på ett sådant sätt att kostnaden blir hög om antalet

passagerare närmar sig kapacitetsgränsen och det gör att efterfrågan dämpas.

Om man från början matar in ett antal passagerare som är orimligt stort är det omöjligt

att få värdena på X,- att konvergera, dvs att

XT z XIV , för i=1,2,...,I. (3.3)

Det visade sig att värdet av Xi oscillerade kraftigt i iterationerna. Det hände till och med

att iterationen divergerade.

Oscillationen återfanns även i alla partiella derivator av X (2.24)

axl. axl. åXl. axi
a a 9 .=1,2,...,IaF dpi aN 80 or l ( )

 

och i alla de partiella derivatorna av målfunktionen (1.1 )

(M (M W 3114
aF°api°aN°aw

 

för i=l,2,...,I (3.5)

eftersom efterfrågefunktionen och dess gradient ingår i dessa.

 

1 Se [3] sid 78.
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Olika iterativa metoder provades för att lösa (3.1). Det blev slutligen en kombination av

tre metoder som möjliggjorde numerisk bestämning av antalet passagerare givet en viss

kapacitet och ett visst prisläge. Metoderna var:

0 ett steg av sekantmetoden

0 ett steg av kvadratisk interpolation

0 minsta kvadratanpassning

Denna nya kombinerade metod beskrivs i form av ett flödesschema i figur 3.3.. Här

följer lösningsgången:

Två startvärden togs fram med hjälp av (3.2) dvs:

Xi<" >=fi(X1<">,..,X§">,..,X;">), för i=l,2,...,I och n=0,l. (3.6)

Definiera differensen:

dl. = Xi -fi(X1,..,Xl.,..,X,), för i: l, 2,..., I. (3.7)

och

df' :Xfm-anm, för i=1,2,...,I. (3.8)

3.1 Ett steg av sekantmetoden

Definiera en funktion g(t). För att hitta ett nollställe till g(t) approximeras funktionen

med en rät linje genom (t0,g(t0)) och (t1,g(t1)). Linjens skärningspunkt med x-axeln (t2,0)

blir en approximation till nollstället.

*i 96)

   

Figur 3.] Ett steg av sekantmetoden i en dimension.

I matematiska termer:

  

8(b)

5 = ll ' gm) - geo) (39)
tl _ to

Betrakta di som en funktion av en variabel ett Ögonblick, d.v.s:

dl. :di(Xl.), för i=1,2,...,I. (3.10)
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Genom att anta att d,- endast beror av en variabel kan sekantmetoden tillämpas. Nästa

approximation till nollstället till di bestämdes som:

din) .. .
Xlrz) = Xi(1)-W, for 1:1,2,..,I.

X0) X.(O)

Observera att Xim var framtagen en gång tidigare i (3.6) för n=l. Där beräknades den

endast för att ta fram dig). Här blev det gamla värdet Överskrivet av ett nytt beräknat

värde enligt (3.11).

3.2 Kvadratisk interpolation

Den tredje approximationen, XP) bestämdes med kvadratisk interpolation. Metoden

behöver tre punkter i utgångsläget. Här togs de tre punkterna som

(Xi(°),di(°)), (Xi(1),di )), (X§2>,d;2>), för i=l,2,...,I (3.12)

där de två första punkterna var begynnelsevärdena framtagna av (3.6) och (3.8). Efter att

XÃZ) var framtagen enligt (3.10) beräknades även dig) enligt (3.6) och (3.8).

De tre punkterna interpolerades med ett andragradspolynom

Y(i)=ai+bi-U+ci-(U)2, för i=l,2,...,l. (3.13)

Koefficienterna bestämdes genom att lösa ekvationssystemet

dito) 1 Xi<0 (Xi<0 )2 a_
1

dl? = 1 Xfl) (2(51))2 - bl. , för i=l,2,...,l. (3.14)
di(2) 1 Xi(2) )2

Nollställena till polynomet Ya) beräknades. Det nollställe som låg närmast XÃZ) valdes

som ny approximation, XP). Om värdet på XF) var negativt gjordes ett nytt steg med

sekantmetoden mellan XÃZ) och XP). Var värdet istället positivt fortsatte lösningsgången

med minsta kvadratanpassning. Observera att även XP) var framtaget en gång tidigare

då dig) beräknades. Även i fortsättningen gjordes denna dubbelräkning p.g.a.

definitionen av differensen di.

3.3 Minsta kvadratanpassning

Till XP) beräknades dig) enligt (3.6) och (3.8). Därefter lades punkten som en fjärde rad

i ekvationssystemet (3.14). Koefficienterna ai, bi, Ci beräknades med minsta

kvadratanpassning och en ny approximation XiM) erhölls. Om värdet på XiM) var negativt

gjordes ett nytt steg med sekantmetoden mellan XP) och XiM) efter att diw var beräknat.

Annars fick ekvationssystemet ännu en rad o.s.v.

Eftersom Xi ändrades mindre och mindre i varje iteration innebar det att den

överbestämda matrisen blev illa konditioneradl. Trots att denna matris är sämre att

 

1 Se [3] sid 217.
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arbeta med än en matris som är välkonditionerad, valdes den eftersom den fungerade för
de exempel som testades.

Iterationerna kan lätt illustreras i grafer, en graf per grupp. Varje iteration ger en stjärna i

varje delfigur. Man kan se hur antalet passagerare ändras i varje iteration och hur

nollstället till den interpolerande kurvan Yli) för varje grupp identifieras. I figur 3.2 ses

ett exempel med sex passagerargrupper. Metoden har hittat en lösning efter fjorton

iterationer. På y-axeln finner man Yli) och på x-axeln finner man Xi.

ml
1076 - 20' ;K

0. alla.. 0. ä
35m

GRUPP1 GRUPPZ

  

20

        

40 - x 20 I -
0 5 10 0 5 10 15

GRUPP3 GRUPP4
. . 20 . fegk

40- - 15
;K äK20- 10

?K
0- x 5-

äK
-20- *då* - 0- ii

-40 i -5 i - 956*-

     

   

  

 

   

0 10 20 30 0 2 4 6

GRUPP 5 GRUPP 6

40 ' v 1 v
3% x

0.5
20 ;K ;K

0 *IK
BK

0 . .

3%* -0.5 -
BK

_20 . . _1 A T

0 5 10 15 2 2.5 3

Figur 3.2 Punkter som beskriver interpolerande funktioner.

Metoden verkar lovande och klarar av lägen där passagerarantalet är tre gånger större än

kapaciteten när man börjar iterera.

Linde Wittmeyer-Koeh har informerat mig om en funktion i MATLAB som bestämmer

nollstället till en funktion, fzero.m. Denna funktion skulle troligtvis kunna användas

istället för mitt program för att bestämma nollstället till di. För att det skulle gå måste en
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del justeringar göras och tiden bedömdes inte räcka till ytterligare arbete. Detta är dock

en metod som i ett senare arbete bör provas.

3.4 Flödesschema för bestämning av X

Lösningsmetoden programmerades i MATLAB och i flödesschemat nedan kan man se

hur sekantmetoden, den kvadratiska interpolationen och minsta kvadratanpassningen

kombinerades.

 

Start

Två värden tas fram m.h.a.

fixpunktiteration.

Ja \|,

Lösning ?

i__________ __Nej

Sekantmetoden
(ett steg)
ger ett nytt värde

i Nej
Positivt värde ?

i--------- -- Ja

Lösning ?

                     

 

 

   

Ja

 

  

  

 

  

Nej

 

 

Kvadratisk interpolation
(ett steg)
ger ett nytt värde

d, .

Positivt värde ? Nej

Ja i--------- -- Ja
Lösning ?

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nej

 

 

Minsta kvadratanpassning

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

ger ett nytt värde

4, Nej
Positivt värde?

. i--------- -- Ja
Nej Lösning ?

_________ __ Ja

 

  

 

 

 

  

 

En lösning har hittats,
dvs XW z XW -9 Stopp

  

 

  

 

  

 

  

Figur 3.3 Flödesschema för bestämning av X.
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4 Testade metoder

I det här kapitlet kommer tre metoder beskrivas som provades för att lösa det

optimeringsproblem som beskrevs i inledningen. Metoderna beskrivs i tidsordning där

den första metoden var den första som provades. Efter varje beskriven metod ges

möjliga förklaringar till varför metoden inte tycktes fungera för att lösa detta problem

och förslag på alternativa vägar som skulle kunna provas.

Det första som gjordes inom ramen för detta examensarbete var att kontrollräkna

appendix A i doktorsavhandlingens del 2. Appendix A innehåller deriveringar av den

Lagrangefunktion som K. Jansson formulerat i sin avhandling. Meningen var att detta

examensarbete skulle bygga på denna Lagrangefunktion och dessa derivator. Många

felskrivningar påträffades och dessa försvårade arbetet. Efter en del diskussioner och

förklaringar gav mina beräkningar samma resultat som K. Janssons. I bilaga 1 och

bilaga 2 återfinns mina beräkningar. Här följer resultatet:

4.1 Resultat av beräkningar

Lagrangefunktionen:

L=ZSi(Gi)+ZpiXi-F'C+,u-[zpiXi-F-C-H] (4.1)
i=l i=l i=l

Som det beskrevs i inledningens avsnitt 1.4, sattes multiplikatorn till ett konstant värde,

M = 1.3. Det innebär att värdet på L minskas om budjetvillkoret inte är uppfyllt. Varje

krona som företaget går i förlust med motsvarar en samhällsförlust på 1.30 kronor. Om

företaget skulle gå med vinst ökas samhällsvinsten med 1.3 gånger företagsvinsten.

De partiella derivatorna till L beräknades och implicita samband för de sökta variablerna

togs fram:

    

1 âçb h 19 MX.
.= . _- ..__m ...-- i 4.2

pl b<cl+cc)+1+tt(m2(i;;XJ/Wazem FN0+;XJ/M$F åXi/âpi) ( )

ZXipi

F= i (4.3)
2(3)* X) X' 1 Zyi+<cl+cc h+cs+c,+yct(1+u) ,. aF _ F åXi/åpi_(l+,u) I.

1 8(1) hm ' ,LLXi

_ âRm FNonZXj/m EXiÖXi/åpi
0-: Xi (åXi_Xi)+(l+ )FO(ÖCC

i=1ÖXi/å pi (90 0' H 80

(4.4)

 

87'

IMa/å)
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I ü hm _ I au'Xi

z XiZ aRm z Xj/m z Xi
i=l m(i) j i=1

 

Xi âcXi â&
' )+(1+#)F°(

N: 1

êåXi/åpikåN N âN

4.2 Det icke-linjära ekvationssystemet

Ch+y
C7

:97W

(4.5)

Sambanden (4.2)-(4.5) kan skrivas som ett icke-linjärt ekvationssystem, f(V) = 0, där

f ERI+3 och VER1+3. Storheten I motsvarar det totala antalet grupper på linjen och

vektorn V = [p1,. . .,p1, F, 6, N].

Ekvationssystemet är utförligare:

   

_ 1 a_<z> hm 19._ wc
fi(V)'-pi b(cl+cc) âRm F

däri=l,..,I

ZXipi

f1+1(V)=F- '
i Xi _ 1 . 7

(nu): (F F âXi/âpi (1+u zyi+(c'+cc) h+c^*'+ct+yc

I âçb h 1 ,uX
X. ___mm X. _ x. t

f Mza_ 'ååRm FNO'; m taxi/3,91.
;+2 1 Xi (âXi__)&)+(1+ )F ( cCh+ __7

aXi/api av a 0 V 80

' 84) h 1 X
X #41-- X.m- Xi 1

[+3 i Xi /âXi_Xl-)+(1+ (åcCh+

,_1 aXi/apfaN N aN 9/aN

) (4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

Det givna ekvationssystemet har lika många obekanta som ekvationer. Vektorn V kan då

tas fram genom att minimera

l 2
W) = ;lim/lt- (4.10)

I MATLAB finns ett program, fsolve .m, som löser icke-linjära ekvationssystem på

detta sätt, med Gauss Newtons metodl.

 

1 Se [2] sid 1146.
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Några körningar av programmet gjordes och det visade sig ganska snart att någonting

inte fungerade som det skulle. Exempelvis händedet att funktionsvärdet som skulle

maximeras varierade både uppåt och nedåt. Det blev till och med komplexa tal ibland!

I detta skede påbörjades undersökningarna av efterfrågefunktionen och framtagandet av
passagerarantalet som beskrevs i kapitel 3.

I efterhand kan det ges flera anledningar till att metoden inte fungerade 'men den

huvudsakliga orsaken är troligtvis problemet med att bestämma antalet passagerare.

Dessutom var startvärdena dåligt gissade i de exempel som testades.

Alternativa vägar för att lösa optimeringsproblemet skulle vara att använda

multiplikatorn p. som en variabel istället för att den tilldelas ett konstant värde. Det finns

också en möjlighet att byta ut Gauss-Newtons metod i fsolve .m mot Levenberg-

Marquardt metod. Den tar fram en sökriktning som, i princip, är en blandning av Gauss-

Newton riktning och Steepest descent.

4.3 Det ursprungliga optimeringsproblemet

Nästa metod som valdes var att lösa optimeringsproblemet på dess ursprungliga form

med en målfunktion som skall maximeras och ett bivillkor som skall uppfyllas.

I I

max M=Zsi(Gi)+zpixi-F.C
1 izl 1 (4.11)

då :piXi-F-CZH
i=1

Även denna typ av problem kan lösas med ett program i MATLAB, cons tr . m.

Programmen justerades därför efter det programmet. I constr . m kan man sj älv lägga in

gradienterna till funktionen och bivillkoren eller man kan välja att inte göra det och låta

programmet beräkna dem.

För att effektivisera programmet användes de analytiskt framtagna gradienterna som

hade tagits fram vid arbetet med ekvationssystemet (4.6)-(4.9). Testerna påbörjades men

programmet fastnade i en inre loop. Osäkerheten kring de analytiskt framtagna

derivatorna konstaterades och därför gjordes ett nytt test med numeriskt framtagna

derivator. De numeriska derivatorna togs fram med centraldifferens1 men dessa

derivator gav inte bättre resultat. Ett sista försök gjordes med programmets egen

funktion som tog fram gradienten men resultatet blev inte bättre då heller.

Programmet cons tr . m använder en SQP metod (Sequential Quadratic Programming)

för att finna lösningar till optimeringsproblemet. Det är en relativt avancerad metod som

arbetar i tre steg och uppdaterar Hessianen, löser ett kvadratiskt Optimeringsproblem och

beräknar sökriktningar och målfunktionsvärden. Troligtvis berodde även problemen att

lösa optimeringsproblemet med constr.m på att bestämningen av antalet passagerare

fortfarande inte var klarlagd.

 

1 Se [3], sid 145.
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Istället för att använda färdiga program väcktes nu tanken att på egen hand konstruera

nödvändiga program för att söka lösningar till problemet. På det sättet skulle felkällorna
lättare kunna hittas.

Vid samma tidpunkt togs en variabel bort, nämligen antalet sittplatser per vagn,

Samtliga tester hade kommit att utgå ifrån tåg och antalet sittplatser per vagn varierar

obetydligt i tåg varför modellen inte försämrades särskilt. Antalet sittplatser sattes till 60
platser per vagn.

4.4 Maximering av målfunktionen

Det beslöts att inte ta någon hänsyn till bivillkoret utan först och främst se till att

maximera målfunktionen. Gradienten valdes som sökriktning enligt brantaste

lutningsmetoden (se 4.4.1) och steglängden bestämdes med Armijos regel (se 4.4.2).

I detta läge var funderingarna kring passagerarantalet uppklarade och de värden som

beräknades gick att lita på.

Förfarandet kan beskrivas i 6 steg. Här följer algoritmen:

l Bestämning av startvektorn (F, N, prisl, pris2,...,prisI) sker. Här är I antalet

grupper på linjen. Antingen kan dessa värden gissas eller tas från ett fall ur

verkligheten.

2 Gradienten i startpunkten bestäms numeriskt genom framåtdifferensl. Sök-

riktningen sätts som den normerade gradienten.

3 Med hjälp av övre och undre gränser bestäms det maximala steget som får tas i

sökriktningen. I det exempel som metoden testades på sattes gränserna till:

Fe [0.5,15], NE [l,15], pl. E [1,300] V i=l,..,I

men gränserna beror helt på hur stort problemet är. Exempelvis om en tur är lång

går den inte lika ofta som en kort resa och det maximala biljettpriset höjs när

restiden ökar eftersom biljettpriset i någon mån bör kopplas till hur lång resan är.

Gränserna bör sättas så att alla rimliga värden för variablerna, för en viss tur, kan

uppkonuna.

Om någon variabel ligger på en gräns och sökriktningen pekar ut ur det tillåtna

området, med avseende på gränserna, sätts motsvarande komponent i sökriktningen

till noll. Det innebär att den variabeln behåller det värdet så länge motsvarande

riktningsderivata pekar ut ur det tillåtna området. Först om riktningsderivatan skulle

ändra riktning och gå in i området igen ändrar variabeln värde. Om någon variabel

ligger väldigt nära gränsen och har derivatan riktad mot gränsen tas hela steget ut

till gränsen. I detta fall fortsätter man direkt till steg 5.

4 Steglängden bestäms med Armijos regel och för att använda den måste man ha en

steglängd att utgå ifrån. Den bestäms som det minsta värdet av följ ande:

0 den maximala steglängden halverad

0 0.3 genom frekvensens komponent i den normerade gradienten

0 0.4.

 

1 Se [3], sid 144.
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5 Den nya punkten tas fram

V(k+1) =V(k) +Ã(k) ,d(k) (4.12)

Där Ãfk) är steglängden1 i iteration k och dm är sökriktningen2 i iteration k.

6 Målfunktionens värde beräknas i den nya punkten. Värdet jämförs med tidigare

värde för att undersöka om optimum är nådd, om inte påbörjas nästa varv från

punkten 3. Om optimum är nådd avslutas iterationen. Något slutligt kriterium för att

optimum var nått definierades inte pga. att metoden inte tycktes fungera vilket

gjorde att metoden aldrig fullföljdes.

Det visade sig ganska snart att variablerna ändrade värden i olika takt. De två

variablerna frekvens och antal vagnar varierade tydligt i varje iteration medan

biljettpriserna inte tycktes ändras alls. Förklaringen ligger i att komponenterna i den

normerade vektorn, som bestämmer sökriktningen, är av skiftande storlek. Den

komponent som hör ihop med antalet vagnar är 30 gånger större än en komponent för ett

visst pris.

Här finns förklaringen till att priset inte ändras nämnvärt. Det är nämligen frekvensen

och antalet vagnar som reglerar stegets storlek i punkt 3 eftersom de närmar sig det

tillåtna områdets gränser först. En liten steglängd multiplicerat med en liten komponent

ger naturligtvis ingen nämnvärd förändring för priserna.

Men har priser verkligen en sådan liten inverkan på målfunktionens värde? Ja, i

jämförelse med frekvensen och antalet vagnar kanske men inte om man för ögonblicket

fixerar dessa två storheter.

De plottar som finns i kapitel 6 visar att priserna visst har betydelse för målfunktionens

utseende, vilket var väntat.

4.4.1 Brantastelutningsmetoden

Brantaste lutningsmetoden använder gradienten som sökriktning. Är det ett maximum

man söker går man i gradientens riktning och om det är ett minimum man söker går man

i motsatt riktning.

En ny punkt tas alltså fram som:

V ' = VW + ,tm -dW (4.13)

där (IWär sökriktningen och ÃW är steglängden.

Konvergensen i denna metod är linjär och kan därför ta lång tid men eftersom en

approximation till Hessianen inte verkade fungera fick denna metod vara godtagbar tills

vidare.

 

1 Se avsnitt 4.4.2.

2 Se avsnitt 4.4.1.
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4.4.2 Armijos regel

Armijos regel bestämmer en steglängd som inte är för lång men inte heller för kort. Till

hjälp används två parametrar 0 < 8 < 1 och oc > 1. Här har parametrarna satts till 8 = 0.2

och oc = 2.

Definiera en funktion

6(Ã)=f(v+Ã-d), där ÃZO (4.14)

Första ordningens approximation av funktionen i punkten v blir

6(1)=0(0)+/1.0'(0)=f(v)+/1-dTVf(v) (4.15)

Genom att införa en parameter 8 kan man bestämma graden av avvikelse från denna

approximation enligt:

6,3(A)=0(0)+/1.s-0'(0)=f(v)+/I-g-dTVf(v) (4.16)

Figuren nedan visar hur (4.16) avviker från (4.15).

9(Ã) A

  

V

>
J

Tillåtna steglängder

Figur 4.] Bestämning av steglängd enligt Armijos regel.

För ett maximeringsproblem gäller att steglängden ?L ger tillräcklig Ökning av funktionen

om villkoret

0(1) 2 0:01) (4.17)

är uppfyllt.

Men för att steglängden inte ska vara för liten krävs också att

aux/1) < Q. (001) (4.18)

gäller.

För att bestämma steglängden så att dessa två villkor är uppfyllda gör man på följ ande

vis:
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0 Om det första villkoret är uppfyllt fortsätter man att öka steglängden med en faktor

oc enligt: Åk = 06 -Äk tills det andra villkoren också gäller. Då väljs det ;L som
uppfyller både (4.17) och (4.18).

0 Om istället det första villkoret inte är uppfyllt från början minskas steglängden på

motsvarande sätt genom att dividera med en faktor oc enligt: ;Um = Åk/a tills båda

villkoren gäller. På motsvarande sätt väljs då det ?L som uppfyller både (4.17) och
(4.18).

4.5 Utvärdering av metoder och vidare arbete

Nu i efterhand inser jag att vissa saker skulle kunna ha gjorts annorlunda när jag

arbetade med de olika metoderna.

Förslag på förändringar som skulle kunna göras i den sist beskrivna metoden, som

programmerades helt på egen hand, är exempelvis:

0 Arbeta med priserna för sig och frekvensen och antalet vagnar för sig och sedan

kombinera lösningar på ett liknande sätt som görs i koordinatsökningen i kapitel 5.

Det skulle innebära att steglängderna för frekvensen och antalet vagnar bestämdes för

sig och att steglängden för biljettpriset bestämdes för sig. Troligtvis skulle detta visa

att biljettprisernas steglängder kommer att bli betydligt längre än steglängderna för

frekvens och antal vagnar. Problemet med att biljettpriserna varierar obetydligt skulle

då vara borta. Att sedan på något sätt koppla samman dessa två delproblem skulle

vara intressant att testa.

0 Testa andra sätt att beräkna gradienten, exempelvis en mer noggrann numerisk

derivering eller att beräkna derivatorna analytiskt.

En genomgående förbättring skulle vara att från början försöka hitta ett startläge på

variablerna som inte ligger allt för långt ifrån optimum. Att bara gissa sig till ett

startläge har visat sig försvåra arbetet avsevärt eftersom vissa metoder kräver att man

ligger i en omgivning av optimum.

Dessutom borde de två första metoderna som har beskrivits i kapitel 4.2 och 4.3 testas

igen nu när bestämningen av passagerarantalet fungerar.
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5 Koordinatsökning

Valet av metod för att lösa optimeringsproblemet ändrades flera gånger under arbetets

gång vilket har beskrivits i kapitel 4. Slutligen hamnade försöken på koordinatsökning

och detta kapitel kommer att behandla hur problemet löstes med koordinatsökning.

Koordinatsökning innebär att en sökning görs i en koordinatriktning i taget för att finna

den optimala punkten på ytan. I figuren nedan ses en funktionsyta i tre dimensioner och

tänkta punkter på ytan.

  

Figur 5.] Exempel på en funktions beroende av två variabler.

Koordinatsökningen för det givna optimeringsproblemet gjordes för varje variabel i

flera varv innan en lösning hittades. Metoden är stabil men tidskrävande och man kan

inte garantera att det optimum som man finner är ett globalt optimum. De program som

har använts för att lösa detta finns beskrivna i bilaga 3 och 4.

5.1 Lösningsgången

Sökningen startades från ett utgångsläge där alla variabler tilldelats ett begynnelsevärde.

Utifrån denna vektor av variabler bestämdes varje elements övre och undre gräns för det

första varvet.De sattes som

vekiLBD = 0.7 * veki
5.1'

vekiUBD = 1.3*veki i=1,2,-.-,(1 +2) ( )

där (I+2) är antalet variabler till målfunktionen (o fixt).

Därefter påbörjades koordinatsökningen. En variabel i taget varierades med hjälp av

gyllene snittmetoden. När den punkt som gav maximum i aktuell koordinatriktning hade

hittats fixerades motsvarande variabel till det värdet och sedan fortsatte man med nästa

koordinatriktning på analogt sätt. När alla variabler var genomsökta var ett varv gjort.

Sedan definierades nya undre och övre gränser utgående från de nya variabelvärdena
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och koordinatsökningen fortsatte ett antal varv tills målfunktionens värde inte blev

bättre. Ett optimum var funnet.

Nedan visas ett exempel på hur utskriften efter 20 iterationer kan se ut. Exemplet har

åtta variabler: frekvensen, antal vagnar och biljettpriset för sex grupper. Man kan se att

funktionen närmar sig sitt optimum eftersom funktionsvärdet ändras mindre och mindre

för varje iteration. Observera att denna lösningsmetod inte tar hänsyn till bivillkoret !!

x m1 Målfunktionens värde i varje iteration
2.35

2.3

2.25

2.2

2.15

2.1

 

2.05
F N P1 P2 P3 P4 P5 P6

Figur 5.2 Grafisk redovisning av koordinatsökning.

5.2 Gyllene snittmetoden

Gyllene snittmetoden hittar ett optimum till en funktion av en variabel genom att stänga

in detta i ett allt mindre intervall. Metoden är beräkningseffektiv eftersom

intervallminskningen sker på ett sådant sätt att tidigare funktionsvärden kan utnyttjas

igen. Uträkningarna i vårt exempel är väldigt tidskrävande varför denna egenskap är

speciellt eftertraktad.

Metoden utgår från en undre och en Övre gräns till variabeln, 06 respektive B, som blir

det första intervallets ändpunkter. Sedan minskas intervallet i varje iteration med en

faktor 7.

A fa)

 

 

V

0
-
.
-

 

0(k Ik Uk Bk

Figur 5.3 Intervallminskning enligt gyllene snittmetoden.
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I figur 5.3 visas hur nya punkter väljs i intervallet [06,O ,Bkl Parametern yär definierad på

ett visst sätt för att beräkningarna skall effektiviseras. Den har värdet

(-1 + $)
Y = __2_ (5 2)

Algoritmen består av följande steg:

Man utgår från ett startintervall, k = 0. De nya punkterna bestäms som:

1:06 +(l- )-( -a ),k k 7 :åk k (53)

k :ak +7'(.Bk _Oc/C)

Sedan beräknas funktionsvärdena för de nya punkterna och jämförs med varandra.

Om:

f(lk) < f(uk)

[Of/(+1 aan] = [lk »IB/c]

lk+1 = uk

f(lk+1): f(uk)

Beräkna uk+1 och fat/(+1)

Annars:

f (1,) 2 f (uk)

[ak+1 .Bk+1]= [ak »Lt/c]

l'tk+l = lk

f(uk+1) = f(lk)

Beräkna lk+1 och f(lk+l)

Efter ett visst antal iterationer approximeras maximivärdet med det största av de två

slutliga värdena f(u) och f(l). I de exempel som gjorts stannades programmet efter tio

iterationer.
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6 Grafiska illustrationer

I kapitel 5 beskrevs koordinatsökningför att hitta ett optimum till målfunktionen. Man

tänkte sig att man har en funktionsyta i (I+2) dimensioner och genom att gå i olika

koordinatriktningar sökte man toppar på ytan. I det här kapitlet redovisas hur

funktionsytan kan se ut i tre dimensioner och hur den ändras med olika variabler.

Exemplet är gjort med sex passagerargrupper, dvs målfunktionen beror av frekvens och

antalet vagnar och av sex olika biljettpriser.

Bakgrundsdata till det här exemplet är att linjen består av tre länkar. De är alla av

längden 50 km och variablerna i utgångsläget var:

 

F = 0.7 N = 2.4 prisl = 60 prisZ = 90

  

pris3 = 120 pris4 = 60 prisS = 90 pris6 = 60

     

Antalet passagerare uppgick i utgångsläget till ca 50 procents beläggning på vardera

länk men under tiden som de olika variablerna ändrar värde ändras även

passagerarantalet beroende på att efterfrågan ändras successivt. Därför saknar

passagerarantalet i utgångsläget betydelse.

De fyra första figurerna visar målfunktionens beroende av de åtta variablerna. Varje bild

representerar målfunktionens yta som funktion av två variabler. Bland ytans punkter har

den högsta punkten tagits fram och markerats som optimum.

MÃLFUNKTIONEN,
Max vid: F=O.7, N=3
Optimum :21 650 kr

18*

2
.
:
.
q
u

.
E
A
N

.
.

16-

        

L4-

  

12-   

                  

ANTALVAGNAR

  
  

 

067

0-5 1 1.5 2 2 5

FREKVENS

 

Figur 6.] Tredimensionell plot av målfunktionens beroende av F och N.
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x10

2-2\ MÅLFUNKTIONEN,
Max vid:pris1=30, pri32=70

2_15\ Optimum=21 870 kr

2.1\

 

150

100  
  

pñsz

120 50 pns1

140 0

Figur 6.2 Tredimensionell plot av målfunktionens beroende av pris] och prisZ.

x 104

MÅLFUNKTIONEN,
Max vid: pri33=90, pris4=80

Ä Optimum=21 950 kr   

  

2.2\

2.15\

2.1\

           

150

  50 50

PriS4 O O prisB

Figur 6.3 Tredimensionellplot av målfunktionens beroende av pris3 och pris4.

x1Ö1

MÅLFUNKTIONEN
Max vid: pri35=90, pri36=80

Optimum = 21 950 kr

   

  

          

150

  
[3036 0 O prisS

Figur 6.4 Treo'imensionell plot av målfunktionens beroende av pris5 och prisö.
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Slutsatser som man kan dra av de här fyra figurerna är att olika prisers inverkan på

målfunktionen ser ut att vara likartade vilket är helt logiskt. Även små variationer av

frekvens och antalet vagnar har stor inverkan på målfunktionen. Det är samma resultat

som har kommit fram under arbete med de olika metoderna. Förklaringen ligger i att

kapaciteten är direkt proportionell mot dessa parametrar och kapaciteten har stort

inflytande på målfunktionen.

Det kan också vara intressant att se hur de olika delarna i målfunktionen beror av

variablerna. I de två kommande figurerna visas målfunktionen tillsammans med sina tre

delar: konsumentöverskottet, biljettintäkterna och producentkostnademl första figuren

varieras frekvensen och antalet vagnar och i den andra figuren varieras biljettpriset för

grupp 3 och 4.

Som påminnelse:

 

Målfunktionen = Konsumentöverskott + Biljettintäkter - producentkostnad

   

MÄLFUNKTIONEN KONSUMENTÖVERSKOTT

1.5\

   

      2 2  

 

  

 

2 2

  

  
      

Vagnar 1 O frekvens Vagnar 1 O frekvens

BlLJETTINTÄKTER PRODUCENTKOSTNAD

x104

12000 3\

10000\ 2

BOOON

1\
6000*

4000, 0,
3 3

4 4
2 2 2 2

Vagnar 1 O frekvens Vagnar 1 O frekvens

Figur 6.5 Tredimensionell plot av målfunktionens och dess tre huvudsakliga delars beroende

av frekvens och antalet vagnar.
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Figur 6.6 Tredimensionell plot av målfunktionens och dess tre huvudsakliga delars beroende

av pris3 och pris4.

I figur 6.5 ser man att alla delar av målfunktionen påverkas avfrekvensen och antalet

vagnar. När det gäller konsumentöverskottet och biljettpriset kommer dessa variabler att

påverka antalet passagerare genom att kapaciteten ändras med frekvensen och antalet

vagnar. I figur 6.6 är konsumentöverskottet och biljettintäkterna beroende av priset

medan producentkostnaden inte beror av det alls. Konsumentöverskottets beroende på

priserna kan förklaras med att priser påverkar antalet resenärer.

Slutligen kan man kontrollera om bivillkoret är uppfyllt eller ej. I de två kommande

figurerna har målfunktionens värde satts till noll om bivillkoret inte är uppfyllt.

Resultatet visas för samma fyra variabler som visades i figur 6.5 och 6.6.

Slutsaten är att bivillkoret satisfieras för samtliga testade biljettpriser, men bara vid

vissa frekvenser och visst antal vagnar. De optima som i figur 6.5 och 6.6 har beskrivits

finns emellertid inom det tillåtna området.
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Vagnar frekvens

MÄLFUNKTIONEN SOM KLARAR BIVILLKORET

x 10

 

Vagnar frekvens

Figur 6.7 Tredimensionell plot av målfunktionen med och utan hänsyn tagen till bivillkoret.

Parametrarna som varieras ärfrekvensen och antalet vagnar.

MÄLFUNKTIONEN
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4 MÄLFUNKTIONEN SOM KLARAR BlVILLKORET
x 10

2.2

2.1

2

1.9
150

150

50 50

p 34 pHsS

Fignr 6.8 Tredimensionell plot av målfanktionen med och utan hänsyn tagen till bivillkoret.

Parametrarna som varieras är pris3 och pris4.
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7 Ett exempel från verkligheten

Under arbetets gång har de olika metoderna provats på små problem. Ett exempel som

använts flitigt har endast tre länkar och sex passagerargrupper. Valet gjordes därför att

det var tillräckligt litet för att inte ta för lång tid vid testkörningar men samtidigt

tillräckligt stort för att testa metoden.

När sedan en metod hittades som verkade fungera testades den på ett exempel från

verkligheten. En linje mellan Falun och Stockholm valdes ut.

7.1 Bakgrundsfakta

XZOOO-linje mellan Falun och Stockholm.

Hållplatser:

Falun - Borlänge - Avesta] Krylbo - Sala - Uppsala - Märsta - Stockholm.

En linje med sex länkar innebär 21 olika passagerargrupper:

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 Grupp

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

Figur 7.] Exempel med sex länkar, 2] grupper.

Startvärden på variablema:

Frekvens (F): 7/16:0.4375 h'1 (sju turer per dag)

Antal vagnar (N): 6 st

Antal sittplatser (o): 60 st

Priserna finns i tabell 7.2 och är tagna från SJ :s prislista.

Antalet passagerare har valts efter några, som vi tycker, rimliga mått.
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Längden på länkarna (mättfrän kartaför ättfä en ungefärlig bild):

ml: 18 km, m2 = 58 km, m3 = 34 km, m4 = 65 km, m5 = 32 km, m6 = 40 km

Restid per kilometer och länk (ungefärlig):

rl=0.0176 h/km r2=0.0101 h/km r3=0.0118 h/km

r4 =0.0085 h/km r5 =0.0092 h/ km r6 =0.0083 h/km

Med detta utgångsläge fås en total samhällsvinst på 67 200 kronor och företaget har en

vinst på 33 000 kronor. Exemplet testades med koordinatsökning.

Det tog lång tid för metoden att hitta en lösning till detta något större problem.

Koordinatsökning 'år inte en effektiv metod men den ger åtminstone en lösning.

7.2 Resultat

Efter 90 varv av koordinatsökning undersöktes lösningen. Målfunktionens värde i varje

iteration kan ses i figuren nedan.

x 104 Målfunktionen
11.5 u I 1 I

 

 

 

11'_/\___..\ ,i

      

10.5-2

10-M _

9.5-

9_M ..

 

8.5- _Af-l

    

7.5 - /__

7-H/ 4

6.5 I I I 1

F N P1 P5 P10 P15 P20

Figur 7.2 Målfunktionens värde i varje iteration.

Lösningen säger att för att få en optimal samhällsvinst på en tåglinje mellan Falun och

Stockholm skall tåget gå 1.8570 gånger i timmen och bestå av 5 .8699 st vagnar. Priserna

för varje enskild grupp finns angivna i tabell 7.2, kolumn 3. Variablerna 'ar redovisade

med denna stora noggrannhet pga. att små skiftningar i variabelvärdena kan ge stora

skillnader för målfunktionen och bivillkoret. För dessa värden på variablerna fås en total

samhällsvinst på 112 950 kronor. Bivillkoret 'ar uppfyllt och företagets vinst uppgår till

972 kronor. Detta innebär att en subvention inte kommer att behövas.

Målfunktionens olika delar redovisas i tabell 7.1.
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Tabell 7.1 Målfanktionens olika delarföre och efter optimering.

    

K0nsumentöversk0tt Biljettintäkter Producentkostnad

Före 34 276 kronor 42 375 kronor 9 408 kronor

Efter 112 980 kronor 39 099 kronor 39 230 kronor

     

Den stora skillnaden mellan startl'aget och det framtagna Optimum är att konsument-

Överskottet har Ökat kraftigt. Biljettint'akterna ligger på ungefär samma nivå och det

beror på att biljettpriserna har sänkts i samma takt som antalet passagerare har stigit.

Tabell 7.2 Biljettpris och antal passagerareföre och efter optimering.

                  

                     

Biljettpris Biljettpris Abseluta passagerare per passagerare per Absoluta

Grupp (före) (efter) skillnaden i timme (före) timme (efter) skillnaden av

biljettprlset passagerare

1 65 34191 615809 01575 07415 05824

2 150 94228 140.5772 49862 270934 217124

3 210 158971 194.1029 49901 281162 225789

4 380 314103 348.5897 03035 23080 19485

5 465 588186 406.1814 53968 381617 315528

6 520 687920 451.2080 20.0344 138.7470 1148041

7 120 125597 107.4403 48287 246003 193752

8 165 154973 149.5027 48325 248909 195153

9 350 334024 316.5976 01460 11099 09351

10 430 617757 368.2243 52392 358358 293961

11 485 723957 412.6043 19.8769 132.6034 1088313

12 75 306868 443132 01000 02566 01534

13 215 250142 189.9858 01000 06076 04929

14 295 572007 237.7993 04105 21701 16875

15 365 698113 295.1887 150482 825673 652083

16 175 174398 157.5602 01000 07088 05941

17 255 525592 202.4408 04067 22123 1.7345

18 325 655248 259.4752 150444 841987 669551

19 70 385702 314298 50933 110384 56173

20 1 10 453352 646648 197309 499404 290734

21 70 17.7387 522613 146377 475352 328998

summa: 141.4635 717.1119 575.6484

Tabell 7.3 Beläggningen per länkföre och efter optimering

Länk Före Efter

m=1 22.8 % 36.0 °/o

m=2 44.8 % 69.3 °/o

m=3 48.6 °/o 74.5 °/o

m=4 52.1 % 79.7 °/o

m=5 67.5 % 88.3 °/o

m=6 66.3 % 82.0 %
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7.3 Jämförelse av modell och verklighet

En jämförelse mellan hur turerna mellan Falun och Stockholm ungefär går idag och hur

de borde se ut enligt modellen visar egentligen inga likheter. Biljettpriserna blir extremt

mycket lägre än i verkligheten men verkar ha ungefär samma beroende till hur lång

sträckan är.

Nedan visas figurer på hur relationen mellan gruppernas priser ser ut före och efter

koordinatsökningen. Den sjätte punkten från vänster i figurens vänstra bild motsvarar

den grupp som betalar mest (grupp 6). Den gruppen reser hela sträckan från Falun till

Stockholm. Resterande grupper betalar en viss del av det priset. Den elfte punkten i den

högra bilden motsvarar den grupp som reser från Borlänge till Stockholm och som ska

betala mest enligt resultatet. Resterande grupper betalar en viss del av det priset.,

    

1 r 1 W

0.9- - 0.9-

0.8- - 0-8'

0.7- 0.7w

0.6-
0.6-

0.5*
0.5-

0.4-
0.4-

0.3-
0.3- 02_

02' ' 0.1-
0.1 . I I L 0 I l l l

  

Figur 7.3 Varje grupps prisavvikelse till den grupp som betalar mest.

I Utgångsläget är högsta biljettpris 520 kronor (vänstra bilden) och i det

optimala läget ca 72 kronor (högra bilden).

Frekvensen har höjts med 320 procent medan antalet vagnar är i princip det samma som

i utgångsläget. Beläggningen har höjts markant men följer samma mönster vilket var

önskvärt eftersom det visar att justeringskonstanten kxi i (2.23) fungerar.

Kritik mot modellen som kan ges är att producentens kostnader i modellen borde ses

över. Antagligen har de satts för lågt eftersom resultatet visar att tågen borde gå mycket

oftare än vad de gör idag och frågan är om kostnaderna som beskrivs i funktionerna

motsvarar de kostnader som det i verkligheten handlar om. Hur dessa ändringar skulle

inverka på biljettpriserna är svårt att avgöra, men som det ser ut i detta skede av

modellarbetet ligger priserna radikalt under SJ :s nuvarande priser.
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8 Slutsatser och fortsatt arbete

Målet med detta arbete var att konstruera en metod som snabbt och effektivt kunde ta

fram optimala lösningar för en linje i kollektivtrafiken. De slutsatser som kan dras efter

det arbete som gjorts är att det ännu finns mycket kvar att göra på denna uppgift.

Optimeringsmodellen som finns angiven i doktorsavhandlingen är utan tvivel en bra

modell där man tar hänsyn till samtliga inblandade parter och optimeringen görs med

avseende på kapaciteten och bilj ettpriserna.

Det som inte är tillräckligt genomtänkt är parametrarnas värden i delfunktionerna,

beskrivna i kapitel 2. Det visades tydligt i kapitel 6 där modellens resultat jämfördes

med ett exempel från verkligheten.

Även de metoder som har redovisats i denna rapport skulle kunna modifieras och säkert

fungera mycket bättre. Framförallt krävs det stora insatser att försöka få

passagerarantalet X att beräknas på ett effektivt sätt utgående från efterfrågefunktionen.

En metod skapades som fungerar för några olika exempel men en mer stabil metod är att

eftersträva.

Lika viktigt för fortsatt arbete är att beräkningen av gradienten av X görs enligt samma

princip som för X. Det kommer att behövas för att få fram en effektiv lösningsmetod till

optimeringsproblemet. Eftersom X ingår implicit i det uttryck som definierar X följer att

även gradienten av X definieras implicit. En metod som bestämmer gradientens värden

har inte tagits fram p.g.a. tidsbrist, men den analytiska beräkningen av gradienten av X

finns i bilaga 5.

Koordinatsökningen har också flera delar som skulle kunna förbättras avsevärt. Dels

skulle analytiskt framtagna derivator göra programmet effektivare och dels borde

bivillkoret läggas in och begränsa det tillåtna området.

Den variabel som under arbetets gång togs bort (antalet sittplatser per vagn) borde

läggas in igen och sedan kunde arbetet med att undersöka busstrafiken påbörjas.

Slutligen skulle även de avgränsningar som omnämns i inledningskapitlet vara

intressanta att beakta och forska vidare med.
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Bilaga 1 Deriveringar av Lagrangefunktionen

Lagrangefunktionen L ges av

I I I

L=ZSi(Gi)+zpiXi-F-C+u [zpiXi-F-C-H] (11)
i=1i=1 i=l

En derivering av L skall genomföras, med avseende på variablerna: pi, F, N och 0' , där

i=l,. . ., I.

Innan beräkningarna påbörjas bör tilläggas att jag använder två symboler för derivata.

Den partiella derivatan betecknas som vanligt, â/åx och den derivata som jag kallar den

direkta derivatan betecknas ö/öx. Definitionen av direkt derivata beskrivs i bilaga 2.

För att göra mina räkningar så tydliga som möjligt delar jag upp uttrycken vart efter de

behöver Vidare utveckling. Jag betecknar dessa uttryck efter beräkningsordning och efter

vilken variabel som deriveras i det aktuella fallet.

Derivering av L med avseende på priset för grupp i, pi

För att inte blanda ihop index i uttrycket (1), så har jag valt att byta index i mot j under

räkningarna med pi. Lagrangefunktionen blir då:

J J J

LZZSJ(Gj)+.§;ijj_F'C+U'[ZPJX1_F'C_H] (IH)J:.i=1 j=1

Den partiella deriveringen påbörjas:

åL a J 3 J 8 I
_=_ - 1 °_ .X. - l -_- F. 2
api 3191.12;st +u) apl_ (21,121 ,) (+u) apll C) ( )

/" lp "/ /""" 2P --- --/ /---- 3p ---/

B J 85 . 3G. BS . åp. ÖT.
/-1-/: - SG. = 1 1= 1/ 1 1:p ap (2 ,( ,> 2an api ZantapiUp)

i j=1 j 1' i

   

= 2142 351' åTj axl'
âGl. j an åXl. Öpi
å J ax.

/-2p-/: --( ijj)=l'Xi+pl._l-
api api
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å' 8C âX.
/-3 -/: _--F- =F-_- 1

p api( C) axl' âpi

âL 85. (95. (ST. BX. âX. (9C âX.
Allt° --=_l+ J 1 l 1 X .__1_F.___l=

sa âpi act. ;an axi å'pl. +( M pl åpi axl. åpi
åT. aX. åX. 8C ax.

=-X.- X.-i---l+1+ X.+ .-J--Fa__'=
l JåXi api ( X l pl (9175 aXi åpi

BT. 8C âX.
=X.+- X. J+1+ .-1+ -F--l=0 2IIu,<;JaXi(u pl<u axaai (

Den partiella derivatan sätts till ncll för att finna extrempunkt. Utbrytning av pi ger:

 

1 - ,uX 8C I
.=-- X. 1- 1 F_- . 3

pl 1+,u(; Jaxi axl/ap.)+ âXi U
/-4p-/ /-5p-/

Några uttryck vidareutvecklas:

 

 

âT- 84) ah aa aR b (9an
/-4p-/: 1 = _--hm+ (pm-1= -- m-hm+ cp_ t =

åXi MDÖXi åXi ;jgâRm âXi F åXi

âçb h âXk,m baX?"= m + l

;wåâRm FNO'gl åXi F âXi

8C b
/-5p-/: F-ái:=F(CI+CC)--F-=b-(cl+cc)

Insättning av /- 4p -/ och /- Sp -/ i pi ger:

1 84) h åX båX?" pX..=____ X_ __11_ ...M X, ,_ z_ z
pl l+p(; låâRmFNO'; axi Jr; låg) Få'Xl. åXi/åpiH_

+b<c, +cc) (311)

I detta uttryck kommer det att visa sig att ett stort antal termer blir noll. En ny

beteckning införs, vilken minskar antalet summeringar. Mer ingående beskrivning finns

i bilaga 2.

Samband där biljettprisetför grupp i ingår implicit:

1 hm 2 Iu'Xi

pi _ 1+ p Xf/mi åRm FNO' +2 Xf/m-iø F _ åXi/åp
1,) + (c, + cc)b (31")
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Derivering av L med avseende på frekvensen, F

(Qi-Zl", i+1+ iix 1 ÅFC 4ÖF_ izl ( âF(i:1 pi ( . ) ()

/-1F-/ 2F /--- 3F ---/

a 1/F I/F a 1/F

/-1F-/: _l=--F .thtz .G. d F--- .G. dÖF âF( gm ,0) > lm ,(z> r+ 814W la» r)

/-------- 4F --------/
å åX.

/- 2F-/: _ .X = .__lâF(:,p, 1) :19,81:

/3F / Å F C -C+F -â-C-C+F(ZÖ_C8Xi+-êg
' _' aF( ) aF _ ,.âXl. aF öF

8 F 1 F Öst-(GAD)/-4F-/: 5; gsi(Gi(t))dt=[*] =-E-2-si(Gi(1/F))+ { Tea

[*se BilagaZ] /---- -- 5F ------/

1 "âs.(G.(z)) Was. 8G. 1/Fås. (9G. arr. 8G. åTT
/-5F-/: l_ldz= -L_-Ldr= i _l_l+ l l dt:

! ap lagt ap lådan. ap ar; aF)

1/F 1/F T

:[aGi :1,ü=1]= Åädt+ Åüdt.
ar; åTl. O âGi ap 0 (901. å'F

/--- 6F ---/

F as. BT. aT. F as. aT. X.
/-6F-/: _l--l-d=#=_l -l-d=-L--l-=lag. ap t H (310480,. t (an F)

. . BX. .
= J [#endastsl-berorpåt]

F J.an âF öF

En återsamling av /- IF -/ med hjälp av underuttrycken ger:

i 1/F 1 l/Fasi

ä: ! si(Gi(t))dt+Fo(--1;5)si(Gi(1/F))+F Ä 8G_ âF dt-

M: amiga)-
F az. J.an az: öF _
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l

F 1 l/Fås. âTT (9G. BT ÖX- öT.= ,Gr dt--.G.1F +F -f--l-dt-X.--l- J _1-gsx ,0) Fs,( ,</ ) ha ÖF ,82 (§an ÖF +5F>
/ 7F /

  

Sätt deluttrycket /- 7F -/ till yi.

aL ar. ax. öT.
Allt0 --= .- X. _l J _lsa aF Zyl Z 2an 8F+5F)+i i j

åX. âX.
+(1+.u)(zpi 'ä'- C(ZXi)_F(Zåg'-_L+êg))=

  

,- âXi åF öF

aX. âT. öT.
= .- --1 X. J - X._l+:y' 2,4%; lax. 1. 151:

åX. 8C BX. 5C H
+1+ .-_l-C X. -F _--l+- 4( uxgp, (F (2 ,) < i åXi ÖF öF» ( >

De direkta derivatorna kan uttryckas explicit. Övergången beskrivs i Bilaga 2.

åL åX. BT. X. âT.
_-= .- --'- X. J + X. _J_-J-+
aF :depå JâXi tj FåXi

âX. 8C åX. X. IH
1 . l -C-F _ l --l 4+< +u><2ilpl ÖF aXi aF F » <

Ur (3) fås uttrycket nedan

MX. åTJ. (9C
__-l +1+ .= X. +1+ 'F_ naXi/api ( mp, , aXi ( M) aXi ( )

Högerledet i (121) som ingår i (4111) byts ut mot vänterledet i (II), ål;- blir:

 

2-2 -2 aXi-Xi ZX åTj+1+ F§+1+ z âXi C-âF-iyi i<åF ij jåXi ( u) aXi)( minä: -

__ aXi Xi âXi_ _
-Zyi :(81: FxåXi/api+(1+u pi +(1+u <;pi (F G)-
_ åXl. Xi ,LLXi X,- _ IV
-Zyi-leâF - F 3Xi/âpi+(1+u 12 Fpi-(Hm-C-o (4 >

Den partiella derivatan sätts till noll för att finna extrempunkten till Lagrangefunktionen

med avseende på F. En omflyttning med hjälp av enkla multiplikations- och additiens-

regler ger:

1 åXl. Xi axl. 1
ZX!" '(1+u>FZ(âF _ Maxi/8121. _(1+u) 17: chi i
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Utbrytning av F ger:

ZXipi

u åXi_Xi Xi _ 1

(1+u)lz(c9F F)8X,-/r9p,- (1+H):yi+c

 

F = (51)

Företagets totalkostnad, C, har följande utseende:

19
C = (cl + cc (NG))(FZ X1. + yry) + cs + ct + ch (NG)

j

Samband där frekvensen ingår implicit:

ZXl-pi
1 zâXi_Xl.) X. _2 +( + )h+ + + Y ,

(1+u)( i(âF F aXi/apl, iyi) C: cc Cs 6: VC
(SH)

 

F:

där h=(%ZXj +yr7).
j

Derivering av L med avseende på antalet sittplatser, 0

gest. ,2.1 _ i, I-Zå6+<1+u 80<§pixi (1+u) 860? C) (6)
80

/--10--/ /---- 20 ----/ /-- 30 ---/
i=1

135:-_ Åü_ _ aGi_ _ _3._ _/-1<5-/. :kg-lá] âGi 86 -2( ?maa -Z( Xi)aÖ(Zçbhm)
i=1 i=1 m(i)

40 _--/
i=1

6' I BX.
/-2 -/: -_ = ____l

0 80(§p1 ') ZP' (90'

âX. âcyåcc b I

å'c 'h+(cl+cc)F:,.L 80' +7/ 80)
/-30-/: i(F.C)=F-(

(90'

. _S9_ _ ÅaRm ,2,1 m/-4o-/. 80(Zçz .hm)-Z( hm+<z> F (902%)
m(i) m(i) aRm 30'

/-50-/

QR 3 1 1 a 1

/-5 -/: "1=------ X. =__ X. __ X.
C 80 80 FNs; Nm) FNG 07%; m) FNc;2 Nm

Uttrycket /- 10 -/ sätts samman igen:
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1:180'

1 âçb hm a hm b 3 m

_§(_Xi)n§§(âRm(FN0' âa(;Xj/m)_FN02;Xi/m)+$'F'ao _,. X1)

 

Denna summa kan modifieras. Motiveringen till detta är att förenkla för senare

räkningar. En utförlig beskrivning av ändringarna ges i bilag 2. Modifieringen ger:

185_ X_ __å_q>_hm _ axl. ._b_

;EG-(§0 §80) ZâRm FNO'sz/m ;avgå/ 445 F)
1110) I

     

Alltså

(611)

aL X. ax. aa h ax. b
__= t_ ___1, ___m_ x._ 1

80' (M 0 §80)%8RmFNG; 1"" §80; ln-p F+

/--------- >< ---------/

åXi åcc _b_ å'Xl. ge:
anmäla-ä; -(l+,LL)F-(ao_h+(c,+cc)FZi:ao_ +yâa)

/-- >< --/: Denna term kan bytas ut mot fyra andra termer enligt (3111). Utbytet ger:

Xz- 8_X_z-_ Xz- _ _1:_-(l_=1 0 21186) (pi (1+u) (cl+cc b (1+u)+åXi/âpi ;XI-,wrp F)

  

axl. b âXl.
- aagxwøo F +<1+m ;pigg-

 

i=l

Qcc b åXl. åcy

âGh+(cl +CC) 80 +7/ (90)
( 6111)

  

-(1+N)F-(

En del termer kan nu förkortas bort. Kvar blir:

X. ax. . b Y
åL-(Z Z Z 1) Xi +-)-(1+#)F'( IH/i"

(9C

;93- :Emm aa åXi/åpi F 30 (90' '

  

X.
-Zg-wxnm-(c,+cc -b-<1+u>-ij,m'ø=0 (61V)

i=l

Utbrytning av (5 ger:
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b
Ena-(Hu) -<c, +cc b<1+u -ZXMø-l

6= i=l j F

MX,- ,âXi _Xl- acc <9_cy__
zåXi/âpikåb' O')+(1+'u)F (80h+y80)

 

i:1

Byter nu tillbaka /-- >< --/ med hjälp av (3111).

Samband där antalet sittplatser ingår implicit:

I __al hm I

Xi aRm FNO' XW _ Xi axl. /api

I ,uXi/åX X 3. c åcy (711)
Ö)+(1+.U)F'( ;FFV-g)

O':

i

.2 axl. /âpi \ aal=l
30

Derivering av L med avseende på antalet vagnar, N

( Gäller endast för tåg ).

LL_ 'ast .i ' _ ,_3_ . IaN-<§8N>+<1+u> Megan) (1+u) 3N(F C) (8)

Konstaterar att samtliga beräkningar för N är identiska med beräkningarna för (5. Detta

ger direkt:

åL _ Xi åXl. _ål_ lim 1 åXi _[9_ H

älv-(zN-êåNyååRm FNGÃXj/m_§åN;Xj/M$F + (8)

de 19 å'X. âcy
ch __ l ___

âN + #69112 aN W âN)

i=l

ax.
+<1+mzpiâñw<l+u>m

i

Samband där antalet vagnar ingår implicit:

 

I _8525_ hm _ I Xi

Xi aRm FNs 2-XW Xi axl/aa-N _ ( ) J (9)

_2 X taxi-å +(1+ >F-<ac° h+ â-Cy-l
i=1 k N 'u y

 

En jämförelse med K. Janssons resultat Visar att samtliga samband Överensstämmer. En

skillnad hittades i täljaren i sambanden för N och 0, men jag har fått klartecken från K.

Jansson att mitt alternativ är det rätta.
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Bilaga 2 Förtydliganden av beräkningarna i bilaga 1

I denna bilaga kommer Vissa definitioner att redovisas och det finns även en utförligare
förklaring till vissa steg i bilaga 1.

Definition av Direkt derivata

En ny beteckning 53 införs.
t

Definiera en funktion f som beror av JC och t. Variabeln x år i sin tur en funktion av t,

enligt:

f(x(t),t)= g(x(t)) + ha)

erläggaEn derivering med avseende på t ger:
dt dx dt dt

Den nya definitionen innebär att en uppdelning avdenna derivata görs.

Här motsvaras alltså ?i av g: , vilken är den direkta derivatan.
t I

Trängselns verkanpå uttrycken

Uttryck (311) år det generella uttrycket för priset för grupp i. En förenkling av detta

uttryck till (3111) kan genomföras. För att det ska vara möjligt definieras en ny variabel:

Xj/ml står för antalet passagerare i grupp j, som stiger på eller redan befinner sig i

transportmedlet när grupp i, stiger på.

Nedan ser vi uttryck (311) och (3111).

 

_ 1 ü hm an/m

pl' _1+u(;X-in;j)aRm FNO'; axl. +;nggø'F axl. )_8Xi/âpi)+6b

1 34, h [9 AUX'>x<= _ - ' _m_ ' ' .____l_
pl. Cb+1+lu(ZZXJ/mz âRm +ZXJ/M F

m(i) j j

I uttrycket (311) summeras samtliga m(j), över samtliga j. Detta innebär att många

multiplikationer mellan passagerargrupper och funktionerna för trångsel- och

påstigningsstörningar är lika med noll.
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De två termerna nedan kan påverkas av detta.

b axl?"
a) F axl_

_fâgâ_g ;En 822(k/n1

b) ?ZX/;gala FNO' :k: axl.

Derivatan i a) ger bara bidrag en gång. Det är på länken m där grupp i stiger på och då

har derivatan värdet l. Summan a) påverkas av påstigningen av gruppen i. Här tas

endast hänsyn till de grupperj som antingen steg på tidigare på turen och sitter kvar eller

som stiger på samma länk som grupp i. Uttryck a) byts mot c) i uttryck (311).

19
C)

Summan b) tar hänsyn till ökningen av passagerare på sittplatserna. Här påverkas

summan enbart av de grupper som färdas tillsammans på de olika länkarna. Derivatan i

b) ger bara bidrag en gång då gruppen 1' reser på länken m. På motsvarande sätt som i a),

kommer därför endast de länkar som gruppen 1' reser på att ge ett bidrag. Uttryck b) byts

mot d) i uttryck (311).

a hm
d) 22XW 8% FNO'm(i) j

Likhet mellan uttryck (BH) och (3111) har härmed visats.

Derivering av en integral med variabla gränser

Övergången vid [*] fås från följande integreringsregel:

 

b(x) b(x)

Definitionlz i J. f(x,y)dy = I M66) + f(b(x)) dax) - f(a(x)) da(x)
d am am (9x dx dx

Uträkning av två direkta derivator

öT.
Explicit uträkning av dedirekta derivatorna _l och 6_C .

öF öF

 

1 Se [5] sid 252
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571 5a 6h aa öR 5h_l___ _11 + m = mh m =

öF %(6F m gb (SF) "ämm öF mm öF)
aa h bz_ _ m X. __ X'."ÅaRmaNFz; WWW; I)

50 åk [9
§15: (cl +cc)v-ä;:1-=-(cl +CC)F;XJ.

Man kan Visa att

5%.. 322,_ nian
?Extéw'_ 2;)ç_,.F agi- 2;:;ÄQ.F axi- 2;:;Äg F'åXi_

_ Xian
"ZXÃWXT

6C Xi 8C
ochatt _=- ---.

öF l. Få'Xl.

Modifiering av termer

Jag skall Visa att uttrycket A och B är identiska. Likheten hos den första trippelsumman

i A (A1) och motsvarande i B (BZ) visas med hjälp av ett exempel. Det görs även med

dubbelsumman i A (A3) och motsvarande i B (B3). Trippelsumman i mitten i A är

identisk med första trippelsumman i B.

  

A)

:5180- _

: _X5 ___ m **" . - m . m--_- Wao_ (ÃXj/m) FNGZ (EJ-:XJ/m))+$ j XI)

/
/" - - - - - - .. _ _ ________ _______/

B)

1 d? 'AX- "åX. eM h 1 ax. b
___l_= l_ 1 . M m Xr_ l . nä_-

 

/------------u BZ // B3 ------4
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länk: a b c d e
   

  

-----
---- ----- . .

grupp3 ---- -----

Figur 1 Ett exempelför att illustrera likheten av de till synes olika uttrycken

A och B. En tur med 5 länkar och 3 grupper.

Term 1:

Från A:

. I ü hm __59_ _
/_ A1 4' åRm FNO' aa(; XW) _

aa ha 8X1+ ap hb axl + axz

    

_X1( ))+
å'Ra FNo 80' åRb FNo 80 80'

_X2(â(p hb (8X1+8X2)+ 845 ha (8X2+8X3)+

âRb FN0' 80' 80' âRC FN0' (90 80

      

_X3(§I:: 121130639): + få få Fila' + Fila»

Från B:
, .

/-B2-/: _Ed-(3% . Xjååålfåj

*få 232: X1<X1+X2»+
13:; (gå ;1:36 (X1 +X2)+§_ÃF;CI-O_-(X2 +X3))+

-fâ <§Å F$G<X2+X3>+Xg<§å 32: Ja»
Tar man ut term för term i A1 och BZ, ser man likheten mellan de bägge

trippelsummorna.

Term 3:

På motsvarande sätt som för term 1, kan dessa två termer Visas vara lika med ett

exempel.



Bilaga 2

  

Lank a b c d e

% :

gruppl ---------------------------------------------- ..

grupp 2 ............................................. .-

grupp 3 .......................... ..

Figur 2 Ett exempel för att illustrera likheten av de till synes olika uttrycken

A och B. En tur med 5 länkar och 3 grupper.

3 b 8
Från A): (-Xl.) (IJ-m_- '." =

lä' Få'o j J

bax1 bax2 b 8
:41401: (90' +le (90' *knew*
-X m -b-ÖXZ +<z> älmnø XW

2 bFâo CFå'o dFâo

-X w 38X3+ø351<0n
3 (IF 80 eFâo

0 382g. b
Fran B). -êaaäxj/m$.?)_

axl b ax2 b 8X3 b
.(X1+X2).$b.F_ 80_ .(X2+X3).$d._l.7_

*äâXl'ta'r 80

Liksom tidigare ser man likheten mellan dubbel- och trippelsumrnan om man tar ut term

för term i A3 och B3. Härmed har visats att uttrycken A och B är identiska.
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Bilaga 3 Träd av m-filer och beskrivningar

Programmens förhållanden till varandra visas här i form av träd. Det första trädet, som

beskrivs i figur 1, är det träd som ger en grund att stå på när man skall börja iterera eller

göra andra beräkningar. Här definieras alla konstanter och här skapas samtliga storheter

som sedan kommer att användas i problemlösningen. Det andra trädet, som beskrivs i

figur 2, är det program som gör koordinatsökningen. Under respektive figur kommer en

kort beskrivning av varje funktion som ingår i respektive träd.

t--FundJn

 

--kaabxn

  

Smnani

 

 

- Frantill.m

_- Vikten.m Funken.m

Vektx2.m __1: Ifsat32.m

Figur 1 Funktionen starta som definierar och skapar alla konstanter och variabler.

   

 

 

 

  

O% ----- -- STARTA M ---------------------------------------- --6
DENNA FIL SKALL ANROPAS INNAN PÅBÖRJAN AV LÖSNING AV
OPTIMERINGSPROBLEMET. DEN ÖPPNAR UPP OCH SKAPAR ALL
BAKOMLIGGANDEINFORMATION SOM BEHÖVS.

% ----- -- FUND.M ------------------------------------------ --%
FILEN DEPINIERAR DE FLESTA PARAMETRAR TILL OPTIMERINGSPROBLEMET
DEN GER OCKSÅ STARTVÅRDEN PÅ VARIABLERNA F OCH N.

% ----- -- GLOBALA.M -----------------------------------------%
DENNA FIL GÖR STORHETERNA GLOBALA. FILEN ANROPAS AV SAMTLIGA
PROGRAM SOM ÅR KOPPLADE TILL PROBLEMET.

% ----- -- FRANTILL.M -------------------------------------- --%
PROGRAMMET SKAPAR DEN OD-MATRIS SOM BEHÖVS I RÅKNINGARNA. DEN
SKAPAR OCKSÅ EN PA-MATRIS SOM BESKRIVER VILKEN LÅNK VARJE GRUPP
STEG PÅ VID. OCH SLUTLIGEN EN VEKTOR SOM TALAR OM HUR MÅNGA
LÅNKAR VARJE GRUPP RESER PÅ.

% ----- -- VIKTEN.M ---------------------------------------- --6
DEN HÅR FILEN TAR FRAM VIKTEN TILL SIMPSONMETOD ATT BERÅKNA
INTEGRALER. RÅKNAR PÅ 20 STEG.

% ----- -- VEKTX2.M ---------------------------------------- --%
DETTA PROGRAM BERÅKNAR EFTERFRÅGAN M.H A. EFTERFRÅGEFUNKTIONEN.
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% ----- -- FUNKEN.M ---------------------------------------- --%
DENNA FUNKTION TAR FRAM TRANGSELKOSTNADEN PER GRUPP TILLSAMMANS
MED GRADEN AV TRANGSEL PER LANK, TIDSVARDERINGSFUNKTIONENS VÄRDE
PER LANK OCH RESTIDEN PER LANK.

% ----- -- IFSATS2.M --------------------------------------- --%
DEN HÄR FUNKTIONEN HAR UPPKOMMIT DARFÖR ATT VÃNTEKOSTNADS-
FUNKTIONEN FITAU HAR OLIKA UTSEENDE BEROENDE PÅ MED VILKEN
FREKVENS TURERNA KÖRS.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

r Stabilx.m - Vektx2.m

Koordmm malfunk2.m
Funkean

Iüam2n1

_ Gmaxfknm

Figur 2 Funktionen som sköter koordinatsökningen.

% ----- -- KOORDM M ---------------------------------------- --%
DETTA PROGRAM SKÖTER OM KOORDINATSÖKNINGEN NAR MAN SÖKER OPTIMUM
FÖR EN VARIABEL I TAGET. GYLLENE SNITTMETODEN ANVÄNDS.

% ----- -- MALFUNK2.M -------------------------------------- --%
MÅLFUNKTIONEN BERAKNAS I DETTA PROGRAM. DEN BESTÅR AV TRE DELAR:
M = KONSUMENTÖVERSKOTT + BILJETTINTAKTER - KOSTNADEN
PROGRAMMET BERAKNAR ÄVEN PROBLEMETS BIVILLKOR:
G = STORAPI-BILJETTINTAKTER+KOSTNADEN.

% ----- -- STABILX.M --------------------------------------- --%
DETTA PROGRAM BERAKNAR ANTALET PASSAGERARE X UTGÅENDE FRÅN EN
EFTERFRÅGEFUNKTION. PROBLEMET LÖSES MED HJÄLP AV SEKANTMETODEN
OCH KVADRATISK INTERPOLATION.

% ----- -- GMAXFKN.M --------------------------------------- --%
HAR BESTAMS GMAX, DVS EN INDIVIDS MAXIMALA BETALNINGSVILJA
UTGÅENDE FRÅN DE FÖRHÅLLANDEN SOM GALLER VID DET SPECIELLA
TILLFALLET.
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Bilaga 4 Användaranvisningar till m-filer

Programmen är uppdelade i två träd, se bilaga 3. Vissa funktioner finns med i båda

träden. Det första trädet beskriver vilka program som behövs för att problemets samtliga

konstanter och variabler ska skapas. Det andra trädet beskriver vilka program som

behövs vid koordinatsökningen.

Att skapa förutsättningar

För att kunna göra tester av optimeringsmodellen krävs att samtliga konstanter och

variabler finns inskrivna och att det görs lättast i en samlingsfil. Här kallas den

starta .m. I trädet nedan anges samlingsfilens uppbyggnad och vilka subrutiner som

anropas och vilka de, i sin tur, anropar. Beskrivning till varje fil finns senare i avsnittet.

     

T Fund.m

Globalam

Stana'm - FrantiII.m

_- Vikten.m Funken.m

Vektx2.m * Ifsat32.m

    

 

Genom att anropa starta.m i MATLAB-fönstret är det sedan klart att börja

testningarna. För att se att det har gått rätt till skrivs några meddelanden ut. Utskriften

har följ ande utseende:

 

 

> starta

1. Konstanter och begynnelsevärden är definierade.
2. De har nu blivit globaliserade.

3. Vektorerna är nu skapade.
4. Testkörningar kan påbörjas.

 

»

 

Om ändringar vill göras i funktionerna finns här beskrivningar om hur och var man skall

göra dessa ändringar:

I kapitel 2, Definitionen i examensarbetet finns ett kapitel som beskriver

optimeringsproblemets samtliga funktioner och tilldelar samtliga konstanter ett värde.
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I MATLAB-funktionerna skrivs dessa konstanter och funktioner med samma bokstäver

men vissa har skrivits om dels för att vissa grekiska bokstäver har används. Här följer de

som har ändrats:

 

J,I=Ig hm = hm rm = rm ym = gammam Cl = Cl

 

cc=cc cs=cs ct=ct cg=cg Rm=Rm

    

(I) = Fi (DT = Fitau TT = Ttau

    

Fund.m
I fund.m definieras alla konstanter dessa konstanter skall ej ändras någon annanstans än

här. Här läggs också begynnelsevärdenatill de sökta variablerna in.

Vid en ny körning skall parametrar läggas in i denna fil som:

0 M = antalet länkar

0 rm = restid per km för varje enskild länk

0 gammam = varje länks längd i km

0 p_ant = antalet passagerare.

0 Fs = begynnelsevärden på frekvens

0 Ns = begynnelsevärde på antal vagnar

0 sigma = antal sittplatser

0 pps = begynnelsevärde på biljettpris per grupp

Biljettpriset kan bestämmas direkt eller genom en funktion som kan anropas som

bestämmer ett begynnelsevärde per grupp beroende på hur långt vardera grupp reser.

Parametern steg bestämmer antalet steg som skall tas vid numerisk integralräkning.

Samtliga vektorer som är relaterade till grupper måste ha elementen i samma ordning.

Första gruppen står som första element. Grupperna definieras i turordning som i figuren

nedan:

m=l   

O
U
I
-
Ä
U
J
N
H

Antalet passagerargrupper bestäms som :

där M är antalet länkar.

Observera att samtliga vektorer definieras och behålls som kolumnvektorer bortsett från

varvec=variablerna uppsamlingsvektor och vikt=viktvektor vid numerisk integration

med hjälp av simpsonsmetod. Nedan ett exempel på hur filen kan se ut.
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%

%

% DEN HÄR FILEN GER ALLA KONSTANTER SINA VÄRDEN. DESSUTOM GES

% STARTVARDEN TILL VARIABLERNA PRIS, ANTAL VAGNAR OCH FREKVENS.

OBS OBS :: SAMTLIGA VEKTORER SKA VARA KOLUMNVEKTORER

%-- PARAMETRAR SOM SKALL ANDRAS FÖR VARJE NYTT EXEMPEL: ------------------ --%
M :6; % ANTAL LANKAR PÅ LINJEN

sigma=60; % ETT 'STARTYÃRDE' PÅ ANTALET SITTPLATSER

Ns=6; ETT STARTVARDE PÅ ANTALET VAGNAR

FS=O.4375; % ETT STARTVARDE PÅ FREKVENSEN

o\
°

% BILJETTPRISET KAN SKRIVAS IN GRUPP FÖR GRUPP ELLER KAN EN ALLMAN
% FUNKTION BILDA EN STARTVEKTOR DÄR GRUNDNIVAN (GRUND) SÄTTS OCH
% SEDAN SKAPAS PRISVEKTORN BEROENDE PÅ GRUPPERNAS RESLANGD.
% SKRIV VAL=0 FÖR ATT SJALV SKRIVA IN VARJE GRUPPS BILJETTPRIS.
% SKRIV VAL=1 FÖR ATT TILLÄMPA FUNKTIONEN.

VAL=O;

if VAL== ,
grund=60; % ETT STARTVARDE PÅ GRUNDBILJETTPRIS,

% VEKTORN SKAPAS SEDAN I frantill.m.

else

% ANTALET PASSAGERARE BERÅKNAS ENLIGT (**) LÄNGRE NED.

% HÄR DELAS VEKTORN UPP ENDAST FÖR ATT MAN SKALL SE

% SAMTLIGA VÄRDEN I FÖNSTRET SAMTIDIGT. LIKA MED p_ant.
ppde11=[65 150 210 380 465 520 120 165 350 430 485];
ppde12=[75 215 295 365 175 255 325 70 110 701;
pps=[ppde11 ppdel2]'; Clear ppdell ppdel2

end

%-- PASSAGERARANTALET I BEGYNNELSELÄGET ---%

pade11=[0.1575 4.9862 4.9901 0.3035 5.3968 20.0344 4.8287 4.8325];
padel2=[0.1460 5.2392 19.8769 0.1000 0.1000 0.4105 15.0482 0.1000];
pade13=[0.4067 15.0444 5.0933 19.7309 14.6377];
p_ant=[pade11 padel2 pade13]'; clear padell pade12 padel3

% rm HAR LIKA MÅNGA ELEMENT SOM DET FINNS LÄNKAR.
rm = [19/18 35/58 24/34 33/65 18/32 20/40]'./60; % (h/km)
gammam=[18 58 34 65 32 40]'; % (km)vektor med länkarnas längder

% ------------------------------------------------------------------------- --%

%- NÅGRA BERAKNINGAR --
Ig=M*(M+1)/2; % ANTALET GRUPPER PÅ LINJEN (**)
rg = sum(gammam.*rm)/Sum(gammam); % (h/km)

kap=Fs*Ns*Sigma;
% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __

%-- KONSTANTER: (MED ENHET) ----------------------------------- --

b=0; % (h)
cs=0; % (kr/h)
ct=0; % (kr/h)
cl=1760; % (kr/h)
kc1=425; % (kr/h)
kc2=0; % (kr/h)

kg1=6; % (kr/km)
kg2z3; 96

kg3=0.15; % (kr/km)

Q=607 % (kr/h)

kf1=70; % (kr/h)
kf2=750; % (kr/h)

kf3=5; % (kr/h)
kf4=65; % (kr/h)
kf5=1; % ingen
kf6=1; % ingen
ktt=12.4112; % (kr)

kxi=oneS(Ig,1); % BEGYNNELSEVARDE
a=-1; % ingen
d=0.1; % ingen

storapi=0; % BIVILLKORSKONSTANT (SUBVENTIONEN)

% ITERATIONSSTEG I SIMPSONSMETOD:

steg=20;

antsteg=21;

% SLUT PÅ FILEN
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Skall funktionerna ges annat utseende skall konstanterna ändras i filen fund.m. Om

funktionens utseende skall ändras mer än så måste detta göras i de program som

beskriver dem. De återfinns i:

(Funktionsnumret återfinns i kapitel 2, Definitioner.)

       

Funktion Funktionsnummer Finns i fil:

hm (2.4) funken.m

C (2.6) malfunk2.m

cC (2.7) malfunk2.m

cg (2.8) malfunk2.m
Rm (2.9) funken.m

(I) (2.10) och (2.11) funken.m

T (2.13) funken.m

CI)T (2.15) och (2.16) ifsats2.m

TT (2.17) och (2.18) ifsat32.m

Globala.m
Om någon parameter skall införas som ska vara global måste den skrivas in här. Denna

fil har som enda funktion att globalisera variabler. Den anropas i varje funktion.

Frantill.m
Inparameter: M = antalet länkar på linjen.

Utparametrar: (DD-matrisen

PA-matrisen

pp = biljettpriset om valet blev att skapa den

antlk = talar om hur många länkar varje grupp reser på.

Vikten.m
Här kan inget ändras.

Utparameter: vikt (global)

Vektx2.m
function Xvec = vektX2(pp,F,N);

Här bestäms efterfrågan efter efterfrågefunktionen.

Inparametrar: pp = vektor med biljettpris

F = frekvensen

N = antal vagnar

Utparameter: Xvek = vektor med efterfrågan per grupp.

Funken.m
function [T,Rm,Fi,hm] = funken(pp,F,N);

Här bestäms reskostnaden för varje grupp T tillsammans med sina olika delar.

Inparametrar: vektor med biljettpris (pp), frekvensen (F) och antal vagnar (N).

Utparametrar: reskostnaden per grupp (T) och trängsel (Rm), trängselv'ardering (Fi)

och restid per länk (hm).
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lfsat52.m
function [Fitau,Ttau] = ifsat52(pp,F,N,tny);

Här bestäms väntetidskostnaden Ttau.

Inparametrar: vektor med biljettpris (pp), frekvensen (F) och antal vagnar (N) och

tidsintervallet [0,1/F] (tny).

Utparametrar: Fitau = väntetidskostnaden

Ttau = väntetidsvärdering per grupp.

Att starta koordinatsökningen
Det andra trädet beskriver hur koordinatsökningen går till.

 

1p Stabilx.m Vektx2.m

        

Koordm.m malfunk2.m __

 

  

 

Funken.m

 

   

Ifsat32.m

 

 

 

   

Gmaxfknm

 

  

Genom att anropa funktioen i MATLAB-fönstret påbörjas testningen. Exempel på en

körning ses nedan:

 

» [maxvrd,bivrd,varvec]=koordm(varvec,35)

(Här kommer ett antal felutskrifter att skrivas ut, men de förklaras av att en matris blir singulär,

men den används inte på ett sätt så att det uppstår några problem. Se Kapitel 3.2, uttryck 3.12)

maxvrd=

1.1296e+005

bivrd=

1.4031e+003

varvec=

Columns 1 through 7

2.3248 4.7987 21.5773 8.6196 16.4880 322083 58.3605

Columns 8 through 14

762800 112807 13.9247 30.6488 59.2718 74.4452 39.3308

Columns 15 through 21

21.1722 51.6755 63.3208 23.0990 50.2067 61.8520 38.7949

Columns 22 through 23

50.1099 16.8908

»
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Där varvee är en uppsamlingsvektor för de sökta variablerna, enligt:

varvec(1) är F

varvec(2) är N

varvec(3) är biljettpris för grupp 1

varvec(4) är biljettpris för grupp 2

0.s.v.

varvec(Ig+2) är biljettpris för grupp lg.

Kocrdm.m
[maxvrd,bivrd,varvec]:kcordm(varvec,ITERA);

Inparametrar: varvec: enligt ovan

ITERA = Antal varv av koordinatsökning

Utparametrar: maxvrd = målfunktionens värde vid beräkningens slut

bivrd = bivillkorets värde vid beräkningens slut

varvec = den slutliga variabelvektorn.

Malfunk2.m
function [fknvarde,gvarde] = malfunk2(varvec);

Här bestäms målfunktionens och bivillkorets värden.

Inparameter: varvee: enligt ovan

Utparametrar: fknvarde = målfunktionsvärde

gvarde = bivillkorsvärde.

Stabilx.m
Har inget funktionshuvud

Inparameter: en uppsättning passagerare som eventuellt är felaktig.

Utparameter: en annan uppsättning passagerare som ligger närmare det sanna antalet.

Gmaxfkn.m
function [GmaX,TtmaX] = gmaxfkn(pp,F,RmaX,plats)

Här beräknas den maximala betalningsviljan.

Inparametrar: pp = vektor med biljettpriset per grupp

F = frekvensen

Rmax = högsta beläggningen

plats = den länk som har högsta beläggningen

Utparametrar: Gmax = den maximala betalningsvin an

Ttmax = den maximala väntetidskostnaden.
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Bilaga 5 Deriveringar av efterfrågefunktionen

Eftezfrågefanktionen ges av:

l/F

Xi = F- Ixi(Gi(t))dt (1)
O

Derivering med avseende på biljettpriset:

   

a l/F I/Få

1=_(F- xi(Gi(t))dt)=F- _-(xl.(Gi(t)))dt=
å'pi ,- { lån

Uf a fl-(p.+T-+TF) ' (2)
=F- kxi---d°(pi+7;+7;T)-(1+-l)-ed l H

0 d api

där:

372_ :92 §51_ aø âRm aXi _12_ ax?" _
319,- _mzaä(å'p,- hmm. än Fåme'åXi ' 319,- .th'F'z' (91%- )_ (3)

_21 84) âRm åXl.. + .gaxim axl. _21 å'q) âRm âXih + .ÄÖXU

_m(i)(åRm âXi åpi m F axl' âpi)_m(i)(aRm åXi âpi m F âpi

Derivering med avseende på frekvensen:

a I/F l/F a l/F

1=-F- x.G.t dt: x.G.t dt+F'- - x.G.t dt:ÖF aF( glam inn» 84x10)
1/F 1 a l/F (4)

= x.G.t dt+F---_-°x. G.t=1F +_ x.G.t dtinn» (F2 l(,( /> > 8F{,<,( )

/-------------4a / /-------4b ------------/

 

§( pi+1; +Tf (t=1/F))d

2
1 1

4a: F.(--1-U--x,.(Gi(z=1/F))=-Fkxioe

4b F 8 IF (G (0) dt F UIF/c ° a d ( +T+TT) 31' ?Wi- WTF: .__o_ x_ _ = . xl._. . _ . . ._.e
BF 0 l l 0 d pl l l

där:
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_81_ ü aa_ aøazemaxi b m b åX?aF-D -hm+<b-8F -Z( h+$°(-F;Xj+*-Z

        

m0.) BF mm âRm âXl. BF ' m F 1,. BF D =

_2(Bçb åRmâXih + .(_ÅZXMÅ aximêå _ 5
_mm BRm âXl. BF m gb F21. 1" F åXl. BFD_ ()
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Derivering med avseende på antalet vagnar:
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Derivering med avseende på antalet sittplatser:
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