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1 Inledning 
Följande rapport utgör systemdokumentation för TOPSim/TTS där den senaste utvecklingen 
bygger på kravspecifikationerna C2 och C8. En utvecklingsbeskrivning för momenten tillhörande 
C2 och C8 återfinns i rapport T5.  
 
SIMON/TTS beskrivs utförligt i ÅF-I:s rapporter B137 och B139 och detaljer angående simulerings-
kärnan beskrivs därför inte i detta dokument. 
 

2 TOPSim/TTS-systemets struktur och funktion 

2.1 Modulöversikt 
Tre komponenter utgör grunden för det utvecklade TOPSim/TTS-systemet: Simuleringskärnan 
TTS, applikationsservern TOPSim-server samt presentations- och interaktionsmodulen Simson. 
Simson kommer hädanefter att refereras till som klienten. Figur 1 visar en schematisk bild av vilka 
moduler som ingår i det totala TOPSim/TTS-systemet version 2. De tunna pilarna visar dataflöden 
mellan de olika modulerna. En versionsförteckning över ingående moduler återfinns i Appendix C.  
 
 

 
Figur 1.  TOPSim/TTS-systemet version 2 - Modulöversikt 

 

Tidtabell Trafikledning

Störningar Trafikanter

Trafikstyrning

Infrastruktur

Tåg

Omvärld

Intern administration

Gångtidskärna

Bana Signalsystem

Fordon FörareImport av
fordonsdata

Import av
baninformation

Gränssnitt
mot externa
förarmoduler

Extern
förarmodul

TOPSIM-server

Gränssnitt
mot extern
trafikledning

Extern
trafikledningImport av

tidtabeller

Import av
Störningsdata

TTS

SIMSON-klient(er)

Extern
förarmodul

Modeller Loggar

Grafiskt gränssnitt

Presentatör Kommandon



Ämne: Rapport T6  sida 5 (22) 
 

2.2 TOPSim-servern 
TOPSim-servern är byggd som ett skal utanpå en generell applikationsserver. Skalet är utvecklat 
inom ramen för TOPSim-projektet. Applikationsservern är utvecklad av ÅF och hanterar diverse 
databaser, kommunikationsprotokoll samt tågtrafiksimulatorn TTS. Protokollhanteraren som ingår i 
applikationsservern implementerar TOPSim:s protokoll för kommunikation mellan den externa 
trafikledningsklienten SIMSON och TTS (se Kapitel 3). Applikationsservern hanterar uppkoppling, 
inloggning och behörigheter mm.  
  
Anslutande klient kommunicerar enligt Kapitel 3.3 ”Uppkoppling mot TOPSim-server”. Om klienten 
kör en kontaktbar X-server kommer TOPSim-serverns presentatör att visas där. Klienten ansvarar 
för att starta samt avsluta varje session mot TOPSim-servern. Simuleringsförloppet kan styras 
interaktivt både från klient och från presentatör. En typisk körning (session) innehåller följande 
moment: 
 

• Klienten startas och kopplar upp sig mot TOPSim-servern via en på förhand angiven port 
• Klienten loggar in på TOPSim-servern 
• Klienten skickar indatafil (modell) och erhåller portnummer till modellens simuleringsserver 
• Klienten kopplar upp sig mot den erhållna porten och startar simuleringen 
• Om klientsidan har en kontaktbar X-server igång visas TOPSim-serverns presentatör hos 

klienten 
• En mängd data och kommandon skickas i båda riktningarna mellan TOPSim-servern och 

klienten under tiden simuleringen pågår 
• Simuleringen avslutas och kopplingen mot simuleringsservern bryts 
• Klienten skickar återigen indatafil eller kopplar ner förbindelsen med TOPSim-servern 
 

2.3 Simuleringskärnan, TTS 
Grunden för TOPSim-servern är en anpassad variant av TTS, simuleringskärnan i SIMON.  
TTS består huvudsakligen av ett yttre kommunikationsskal, ett antal interna moduler och en 
databas. Databasen innehåller de modeller som simulatorn använder i sina algoritmer. Modellerna 
utgör parameterstyrda beskrivningar av trafikstyrning med tidtabell och trafikledning, infrastruktur 
med bana och signalsystem, tåg med fordon och förare samt omvärld med störningar och 
passagerare.  
 
Trafikstyrningsmodulen hanterar datastrukturer och algoritmer för tidtabell och autonom trafik-
ledning. Inom ramen för TOPSim-projektet har protokollfunktioner införts som, via telegram, 
överrider den interna trafikledningen och möjliggör interaktiva ändringar i tidtabellen. 
 
Infrastrukturmodulen hanterar datastrukturer och tillståndsautomater för bana och signalsystem. 
Inom ramen för TOPSim-projektet har protokollfunktioner införts som gör det möjligt att från den 
externa trafikledningsmodulen SIMSON, via telegram, kommunicera med de tåg som trafikerar den 
simulerade infrastrukturen. 
 
Tågmodulen hanterar datastrukturer och algoritmer för fordon och förare. Inom ramen för TOPSim-
projektet har protokollfunktioner införts som gör det möjligt att från den externa trafiklednings-
modulen SIMSON, via telegram, ändra på individuella fordons prestanda och förares beteende. 
 
Omvärldsmodulen hanterar datastrukturer och statistiska funktioner för störningar och trafikanter 
mm. Inom ramen för TOPSim-projektet har protokollfunktioner införts som gör det möjligt att, via 
telegram, introducera störningar av olika slag. 
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Gångtidskärnan utför alla beräkningar för fordonens rörelsedynamik med hjälp av data från 
infrastrukturmodulen och tågmodulen. Gångtidskärnan rapporterar alla tåglägen till de olika 
modulerna inklusive den administrativa modulen som vidarebefordrar dessa till protokoll-
hanteraren. 
 
Modulen för intern administration hanterar den interna kommunikationen mellan de protokoll-
baserade gränssnitten och den interna databasen med modeller och loggar. 
 

2.3.1 Kompletterande funktionalitet av TTS inom ramen för TOPSim-projektet 
I sitt grundutförande är TTS en simulator som körs av en användare på en arbetsstation. Den 
variant som används i TOPSim innehåller en delmängd av de funktioner som finns i SIMON. Den 
är dessutom kompletterad med följande funktionalitet: 
 

• Möjlighet att styra tågtrafiken i realtidsmod 
Trafikledningskommandon så som ”lägg tågväg” och ”utlös tågväg” kan ges (se 
Tabell 6). Med dessa kommandon reserveras respektive släpps reservation av 
spårsträckor. Användaren kan på så sätt styra trafiken på samma sätt som från en 
trafikledningscentral. 

• Möjlighet att ändra banegenskaper i realtidsmod 
I infilen anges de olika största tillåtna hastigheterna som gäller längs banan. Dessa 
hastigheter kan även ändras under simuleringens gång (se Tabell 7). Ändringen kan 
gälla för hela eller delar av spår. Man kan även definiera vilken spårriktning och vilka 
tågklasser som ändringen ska gälla för. Slutligen kan man ange en tidsangivelse för 
hur länge som ändringen ska gälla.  

• Möjlighet att ändra tågegenskaper i realtidsmod 
Olika tåg har olika största tillåtna gånghastigheter. Dessa anges i infilen men kan 
även ändras under simuleringens gång (se Tabell 7). 

• Möjlighet att förändra planerad tidtabell i realtidsmod 
Ett tåg har olika uppehållskoder på olika stationer/hållplatser. Dessa anger om tåget 
kommer att stanna där eller ej och i så fall vilken sorts stopp det är (avstigning, 
påstigning mm). Dessa uppehållskoder samt minsta uppehållstider för olika tåg kan 
ändras under simuleringens gång (se Tabell 7). 

• Utökad information om tågens passerade platser, position, acceleration och hastighet 
Under simuleringens gång skickar simulatorn meddelanden om händelser i 
simuleringen till klienten. Dessa meddelanden skickas radvis och kan vara av typer 
enligt Tabell 8. 

 
Generellt kan nämnas att den ursprungliga funktionen i TTS inte har påverkats utan att i stort sett 
alla TOPSim-specifika funktioner har varit möjliga att implementera med hjälp av kommunikation 
mellan interna TTS-funktioner och protokollhanteraren. Det har visat sig att vare sig de befintliga 
modulernas uppbyggnad med ett antal olika programspråk eller den blandade utvecklingsmiljön 
med UNIX och Windows har utgjort något problem. Erfarenheten är snarare att en blandad miljö 
tvingar utvecklare att specificera gränssnitt som ger god flexibilitet och utvecklingspotential. 
 

2.4 Grafiskt gränssnitt 
Det grafiska gränssnittet består i grundutförande av en grafisk presentatör för bana och tåg samt 
ett textbaserat gränssnitt för användarinteraktion. Inom ramen för TOPSim-projektet har 
presentatören kompletterats med visst stöd för trafikledning. 
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2.5 Protokoll 
All kommunikation mellan TOPSim-servern och den externa trafikledningsklienten sker via ett 
protokoll. Protokollet är baserat på TCP/IP och servern kan användas via ett lokalt nätverk eller via 
Internet. De TOPSim-specifika delarna av protokollet har specificerats inom ramen för TOPSim-
projektet. I Kapitel 3 redovisas protokollet i detalj. 
 

2.6 Övrigt 
En betydande del av utvecklingsarbetet har bestått i möten och samråd för att utarbeta 
arbetsplaner, kravspecifikationer och utvecklingsspecifikationer. Utvecklingen har skett i flera steg 
och iterationer. Tester har genomförts och nya prototyper har tagits fram för att utreda det 
effektivaste och stabilaste sättet att hantera kommunikation mellan TOPSim/TTS och externa 
klienter. Utvecklingen har huvudsakligen skett i C, C++, Tcl/tk och Java. TOPSim-servern är idag 
utvecklad för UNIX och kan om intresse finns utvecklas för andra plattformar. Klienterna kan köra 
på godtycklig plattform som hanterar TCP/IP. Den externa trafikledningsklienten SIMSON är 
utvecklad i Java. 
 

3 Protokoll för kommunikation med TOPSim-server 
Klienter kommunicerar med TOPSim-servern via ett protokoll. En beskrivning av protokollet följer 
nedan. 

3.1 Meddelandestruktur 
Kommunikationen mellan klient och TOPSim-server sker via TCP/IP sockets. Dialogen består i att 
klient och TOPSim-server skickar meddelanden och filer till varandra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varje meddelande inleds med en kod som följs av ett antal parametrar och avslutas med ett 
vagnreturstecken ( CR ), beteckning: \r. Kommunikationen i socketen är alltså radorienterad när 
det gäller överföring av meddelanden. 

 
Koder och parametrar särskiljs av blanksteg. Meddelandekoder och parametrar redovisas i Tabell 
3 till Tabell 8.  
 
När en fil ska överföras mellan klient och server måste kommunikationskanalen ställas om från att 
vara radorienterad till att vara binär (filen kan innehålla binära data). I detta fall avslutas inte 
överföringen med ett vagnreturtecken. Storleken på den fil som ska överföras ingår som parameter 
i det meddelande från sändaren som föregår själva filöverföringen. Den mottagande sidan tar emot 
det exakta antalet byte och lagrar det på fil. 
 

filinnehåll = meddelat antal bytes 

meddelandekod ev. parametrar \r 

 
 

Klient 

 
 

Server 
Filer 

Meddelanden 
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3.2 Meddelandetyper 

3.2.1 Kommando 
Ett meddelande från ena parten som uppmanar motstående part att utföra något kommer i 
fortsättningen benämnas kommando.  
 
Utöver meddelandekoden, som anger vilken typ av kommando som avses, etiketteras oftast varje 
skickat kommando med ett identitetsnummer och en exekveringstid. Kommandots 
identitetsnummer (kommando-id) genereras hos den kommenderande parten och används för att 
underlätta uppföljning av händelseförloppet kring ett kommando. Exekveringstiden definierar 
tidpunkten, i simulerad tid (sek), då kommandot ska utföras. Om kommandot ska utföras direkt 
anges ”0”.  
 
Efter meddelandekod, kommando-id och exekveringstid följer de argument som beskriver 
kommandots utformning. (se Tabell 3 till Tabell 7) 
 
Ex på kommando:  

124 107 2458 552 140 

(124=kod för att ändra ett tågs högsta tillåtna hastighet, 107=kommando-id, 2458=exekveringstid, 
552=tågnummer, 140=ny högsta tillåtna hastighet) 
 

3.2.2 Svarsmeddelande 
Kommandon besvaras som regel med ett svarsmeddelande från andra parten. Ett 
svarsmeddelande inleds alltid med en status-kod enligt Tabell 1. För att underlätta identifiering av 
vilket kommando som svaret avser följs svarskoden av kommandots identitetsnummer. Vid de 
tillfällen där kommando-id inte finns följs svarskoden av meddelandekoden. 
 

Tabell 1.  Svarskoder 
 Kod Namn  Beskrivning             
      

 0 OK OK-signal 

 1 NOK  Not OK-signal 
 2 Busy  Parten är upptagen för tillfället  
 
Om svaret är 2 (Busy) ska den sändande parten vänta och försöka igen senare.  
 
Om svaret är 1 (NOK) kan kommandot av någon anledning inte utföras. Orsaken utreds via 
felkoder. Felkoden skickas efter kommando-id/meddelandekoden. Därefter kan även ett fel-
meddelande i klartext komma. Servern bryr sig normalt inte om vilken felkod som klienten 
eventuellt skickar med utan avbryter pågående sekvens om klientens svar inleds med 1. Serverns 
felkoder som klienten bör ge akt på redovisas i Appendix B. 
 
Svaret 0 (OK) innebär att kommandot godkänts och lagts på stack hos servern för att utföras vid 
angiven exekveringstid. 
 
Ex på svarsmeddelande:  

0 107 

(0=OK, 107=kommando-id) 
 



Ämne: Rapport T6  sida 9 (22) 
 

3.2.3 Händelserapportering 
Ett meddelande som endast består i information och inte kräver något svar benämns 
händelserapportering. De flesta händelserapporteringarna skickas från server till klient under 
simuleringen.  
 
Varje händelserapportering inleds med en kod som anger vilken typ av händelse som beskrivs.  
Därefter följer en tidstämpel som anger den simulerade tiden i sekunder då händelsen inträffat. 
Slutligen kommer de parametrar som beskriver själva händelsen. 
 
Ex på händelserapportering:  

160 310 552 165 

(160=kod för att ett tåg skapats, 310=simulerad tid, 552=tågnummer, 165=tågets längd) 
 

3.3 Uppkoppling mot TOPSim-server 

3.3.1 Anslutning 
Klienten förväntas känna till TOPSim-serverns IP-adress och port-nummer. Kommunikationen sker 
via TCP/IP sockets. Klienten kontaktar servern på dess specifika portnummer för anslutning.  
 

3.3.2 Inloggning 
När kontakt etablerats med TOPSim-servern sker inloggning enligt nedan. 
 
Tabell 2. Inloggning på TOPSim-server 

TOPSim-server Klient Anmärkning 
Login  Promptas så fort en klientsocket är etablerad 
 topsim.userid Användar-id, userid, måste vara registrerad på serversidan 

tillsammans med lösenord 
Password   
 pwd Lösenord anges 
OK userid.topsim  Om angivet lösenord är registrerat på serversidan tillsammans 

med användar-id så promptas detta välkomstmeddelande. Servern 
väntar sedan på kommando enligt Tabell 3 
Om ej OK går servern tillbaks till Login, max 5 gånger, 
därefter bryter servern kontakten med klienten 

 
Efter en godkänd uppkoppling mot TOPSim-servern kan dialog föras enligt kommunikationssatser i 
Kapitel 3.4. 
 

3.4 Starta simuleringsserver med viss modell 
Tabell 3 beskriver hur en klient ska starta en simulering genom att skicka den modell som ska 
simuleras. Modellen skickas som en fil och anges i tabellen med typsnittet Courier. Dataformat 
för parametrar (benämns parameterformat i tabellen) betecknas enligt Appendix A. De parametrar 
som kan skickas men som inte är ett nödvändigt krav markeras med hakparenteser. 
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Tabell 3.  Starta simulering med viss modell 

Kommandonamn (kod parameterformat) 
Beskrivning av kommando 
Def. av klientkommando med ev. parametrar  
 Def. av serversvar med ev. parametrar 

 

SimulateModel (100 %d) 
Ange att modell (infil med storleken size) ska skickas för att simuleras 
Då servern har tagit emot modellen och startat simulering så anges port (%d) och eventuellt ny värddator 
(hostid: datornamn eller ip-adress, %s) där klienten kan ansluta sig för att styra simuleringen. Om 
simuleringen startats på aktuell dator så skickas endast portnummer för den nya anslutningen 

100 size  
 0 100 size 
file  
 0 100 [hostid:] port 

 

3.5 Uppkoppling mot simuleringsserver 
Efter att modellen skickats över och en simuleringsserver för modellen startats kontaktar klienten 
simuleringsservern på dess port som returnerats från TOPSim-servern. När kontakten etablerats 
frågar simuleringsservern först efter vem som ansluter. Om det är samma användar-id som 
startade simuleringsservern så är allt OK. Om inte så kontrolleras det om det är tillåtet för andra 
användare att ansluta sig till simuleringsservern. 
 
Tabell 4.  Inloggning på simuleringsserver 

Server Klient Anmärkning 
TTSLogin  Promptas så fort en klientsocket är etablerad 
 topsim.userid Användaridentitet, körningens ägare eller anslutare 
OK userid WelcomeMessage  Om ej ägare och ej anslutningsbar bryter servern 

kontakten med klienten 
 

3.6 Klientens styrning av simulator, simulering och simuleringsmodell 
Klientens kommunikation med serversidan under simulering är uppdelad i tre olika typer: 

• kommandon för att styra server och simulator 
• kommandon för att styra simuleringen 
• kommandon för att ändra i simuleringsmodellen 

 
Kommunikationssatserna enligt ovan redovisas i Tabell 5 till Tabell 7. Dataformat för parametrar 
(benämns parameterformat i tabellen) betecknas enligt Appendix A. De parametrar som kan 
skickas men som inte är ett nödvändigt krav markeras med hakparenteser. Blåmarkerade 
kommunikationssatser är ännu ej implementerade. 
 
Kommando-id och exekveringstid benämns i tabellen som cmdid respektive exetime.  I de fall där 
klienten angivit att ett kommando ska utföras senare (vid tidpunkten exetime) returneras först ett 
svarsmeddelande då servern godkänt kommandot och lagt det på stack. Därefter kommer 
händelserapportering från servern vid den tidpunkt då kommandot utförs. (se Tabell 8) 
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Tabell 5.  Kommandon för att styra server och simulator 

Kommandonamn (kod parameterformat) 
Beskrivning av kommando 
Def. av klientkommando med ev. parametrar  
 Def. av serversvar med ev. parametrar 

 

Exit (101) 
Servern meddelar vem (användarid (userid, %s) och värddator (hostid, %s) som begärt stängning av 
simulatorn. Sedan bryts kontakten mellan klient och server 
101  
 0 101 userid hostid 
GetSimulatorStatus (102) 
Fråga vilket tillstånd simulatorn är i 
status:  0 = idle, 1 = running (%d) 
102  
 0 102 status 
Load (103) 
Läs infil och förbered för simulering 
103  
 0 103 
Run (104) 
Starta/fortsätt simulering 
104  
 0 104 
Halt (105) 
Stanna simulering 
105  
 0 105 
Stop (106) 
Avsluta simulering 
106  
 0 106 
Dlg (141 %s) 
Skicka svar på dialogmeddelande (se Tabell 8, Dlg) 
141 answer  
 0 141 answer 
XRealTimeFactor (107 %d %d %ld) 
Ändra realtidsfaktor under simuleringens gång 
107 cmdid exetime factor  
 0 cmdid 
XStepMode (177 %d %d %d) 
Ändra simulatorns stegningssätt 
mode: 0 = av 
 1 = CTC-beslut 
 2 = CTC-beslut och blockbeläggning 
177 cmdid exetime mode  

 0 cmdid 
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RemoveCommand (179 %d %d %d) 

Kommandon som klienten har begärt ska utföras senare (vid angiven exetime) läggs på stack av 
simulatorn. Dessa kan ångras och tas bort från stacken med hjälp av detta kommando 
remcmdid: Id för kommando som ska tas bort 
OBS! exetime är inte den tid som angavs i kommandot som ska tas bort. Det är en möjlighet att 
senarelägga borttagning från stack 
179 cmdid exetime remcmdid  

 0 cmdid 
CreateNewTimePlan (180 %d %d %s) 
Skapa ny planerad tidplan 
Om ett tåg är försenat eller av annan anledning inte kommer att följa tidtabellen kan simulatorn skapa en ny 
tidplan för det tåget  
180 cmdid exetime train  
 0 cmdid 
GetFile (181 %s) 
Hämta en fil med filnamn filename från serverns arbetskatalog 
Storlek på filen (size, %d) anges i antal byte 
ex på filer som kan hämtas: 
top2ban.xref (en korsreferens mellan topologifil och bandatafil) 
data_c.ban (beskriver banan för en presentatör) 
planerad tidplan för ett visst tåg 
m.fl. 
181 filename  
 0 181 filename size 
 filinnehåll 

ClientTime (182 %d %d %d) 
Klienten meddelar sin (uppfattning om) simulerad tid [sekunder]. 
182 cmdid exetime clienttime  
 0 cmdid 
StepInt (183 %d %d %d %d) 
Klienten beordrar servern att simulera tiden stepint [sekunder] och sedan stoppa. Om stepint anges till 0 
(noll) stängs funktionen av. Om force anges till 0 (noll) eller utlämnas och stepint är kortare än tiden fram till 
nästa händelse i simuleringen hoppar servern fram i tiden till nästa händelse (event) i stället. Om force 
anges till 1 används alltid specificerat stepint. I handskakningen returneras använt tidsintervall i 
used_stepint. 
183 cmdid exetime stepint [force]  
 0 cmdid used_stepint 
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Tabell 6.  Kommandon för att styra simuleringen 

 

Kommandonamn (kod parameterformat) 
Beskrivning av kommando 
Def. av klientkommando med ev. parametrar  
 Def. av serversvar med ev. parametrar 

 

TrafficContr: TRH  (110 %d %d %blockid %blockid) 
Trafikledningskommando ”Lägg tågväg”  
Väg läggs från block 1 till block n via block [] 

110 cmdid exetime blockid1 [viablock…] blockidn  
 0 cmdid 

TrafficContr: TRH for specific train  (111 %d %d %s %blockid %blockid) 
Trafikledningskommando ”Lägg tågväg”  för ett speciellt tåg 
Väg läggs från block 1 till block n 

111 cmdid exetime train blockid1 blockidn  
 0 cmdid 

TrafficContr: UTL (112 %d %d %blockid %blockid) 
Trafikledningskommando ”Utlös tågväg” 
Väg utlöses från block 1 till block n 

112 cmdid exetime blockid1 blockidn  
 0 cmdid 
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Tabell 7.  Kommandon för att påverka simuleringsmodell 

Kommandonamn (kod parameterformat) 
Beskrivning av kommando 
Def. av klientkommando med ev. parametrar  
 Def. av serversvar med ev. parametrar 

 

Infra: xmaxv (120 %d %d %trackid %d %d|%s %d|%s %klist %klist [%d]) 
Ändra största tillåtna hastighet på ett spår 
trackid:  spår-id 
dir:  riktning (0 = framåt, 1 = bakåt) 
pos:  position  
 (för första koordinaten på länken/tågspåret anges ”start”) 
dist:  den sträcka (meter från pos) där hastigheten ska ändras  
 (”end” kan anges för att få sträckan fram till slutet på spåret) 
tclass:  den/de tågklass(er) för vilka ändringen ska gälla  
 (om ”0” anges så gäller ändringen för alla tåg) 
v:  hastigheter (km/h) 
 (antalet givna hastigheter måste överensstämma med antalet tågklasser) 
[durtime:  tidsangivelse (sek) som anger ändringens varaktighet (Används ej för närvarande)] 
120 cmdid exetime trackid dir pos dist tclass v 
[durtime] 

 

 0 cmdid 
TrainModel: xmaxv (124 %d %d %s %lf) 
Ändra ett tågs högsta tillåtna hastighet  
train: tågnummer 
maxv:  ny högsta tillåtna hastighet (km/h) 
124 cmdid exetime train maxv  
 0 cmdid 
TimeTable: xdwelltime (125 %d %d %s %stnid|%blockid %d) 
Ändra dwelltime dvs. ändra ett tågs minsta uppehållstid på en station/hållplats 
train: tågnummer 
location: stations-id eller block-id anges 
dwtime:  uppehållstid (sek) 
125 cmdid exetime train location dwtime  
 0 cmdid 
TimeTable: xdwellcode (126 %d %d %s %stnid|%blockid %1d%1d [%d]) 
Ändra dwellcode dvs. ändra ett tågs uppehållskod på en station/hållplats 
dwcode: uppehållskod:  
 00 = inget uppehåll 
 01 = påstigning 
 10 = avstigning 
 11 = både på- och avstigning 
 02 = pålastning 
 20 = avlastning 
 22 = både på- och avlastning 
 33 = tdt-tekniskt uppehåll (ekvivalent m. 00) 
[dwtime kan även ändras] 
126 cmdid exetime train location dwcode [dwtime]  
 0 cmdid 
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TimeTable: xdeptime (127 %d %d %s %stnid|%blockid %s [%1d%1d %d]) 
Ändra ett tågs avgångstid från en station/hållplats  
deptime:  avgångstidens ändring, kan anges på två olika former: 
 Relativt: Antal minuter som starttiden ska ändras, föregås av:  
 + för senareläggning 
 -  för tidigareläggning 
  Absolut: (används ej fn) 
 hhmm[ss] 
[dwcode och dwtime kan också ändras] 
127 cmdid exetime train location deptime [dwcode 
dwtime] 

 

 0 cmdid 
TimeTable: xarrtime (128 %d %d %s %stnid|%blockid %s [%s %1d%1d %d]) 
Ändra ett tågs ankomsttid till en station/hållplats 
arrtime: ankomsttidens ändring, anges som i xdeptime ovan 
[deptime, dwcode och dwtime kan också ändras] 
128 cmdid exetime train location arrtime [deptime 
dwcode dwtime] 

 

 0 cmdid 
TimeTable: xtimetable (129 %d %d %s %stnid|%blockid %s %s %1d%1d %d) 
Samlingskommando. Utför alla ovanstående TimeTable-kommandon samtidigt 
129 cmdid exetime train location arrtime deptime 
dwcode dwtime 

 

 0 cmdid 
Disturb (130 %d %d …)  
Hantering av fel- och förseningsdata 
130 cmdid exetime ...  
 0 cmdid 
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3.7 Händelserapportering från servern 
Under simuleringens gång skickar simulatorn en ström av öronmärkta meddelanden om händelser 
i simuleringen till klienten. Dessa meddelanden kan vara av följande typer enligt Tabell 8. 
Dataformat för parametrar (benämns parameterformat i tabellen) betecknas enligt Appendix A. De 
parametrar som kan skickas men som inte är ett nödvändigt krav markeras med hakparenteser. 
Varje meddelande har en tidstämpel (time) efter meddelandekoden. Denna anger den simulerade 
tiden i sekunder då händelsen inträffat. 
 
Tabell 8.  Händelserapportering, Server -> Klient(er) 

Meddelandenamn (kod parameterformat) 
Beskrivning av meddelande 
Def. av meddelande 

 

Err (140 %s) 
Fel eller varningsmeddelande (Även viss allmän information kan förekomma)  
OBS Denna händelserapportering är inte tidsstämplad 
140 errormessage 
Dlg (141 %s) 
Meddelande avsett för dialogfönster 
OBS Denna händelserapportering är inte tidsstämplad 
141 info 
SimInfo: infrafile (142 %d %s) 
Bandata är OK och finns att läsa på angiven fil 
142 time filename 
SimInfo: period (143 %d %d %d) 
Start- och sluttid (sek) för perioden som ska simuleras 
143 time start end 
SimInfo: timefactor (144 %d %ld) 
Simuleringens realtidsfaktor anges 
144 time factor 
SimInfo: user (145 %d %s) 
Användarinformation i klartext från simulator. (Texten innehåller ej tecknet ’\n’) 
145 time info 
SimInfo: status (146 %d %d) 
Information från simulator om simuleringsstatus 
simstate: 0 = simulering avslutad 
 1 = simulering körklar/pausad 
 2 = simulering pågår 
 3 = simulering laddas 
 4 = fel i simulering 
146 time simstate 
Block: res (147 %d %blockid %d) 
När ett block reserveras för ett tåg 
blockid:  id-nummer för blocket som reserveras 
dir:  riktning (0 = framåt, 1 = bakåt) 
147 time blockid dir 



Ämne: Rapport T6  sida 17 (22) 
 

Block: occ (148 %d %blockid %d %s) 
När ett block beläggs av ett tåg 
train: Om blocket blir ockuperat av banarbete så skickas ”STOP” i stället för tågnummer 
148 time blockid dir train 
Block: mag (149 %d %blockid %d %d) 
När ett block magasineras 
Sker då tåg försökt att reservera ett block som är upptaget och ställer sig i kö tills blocket släpps 
change:  anger om ett till tåg ställt sig i kö eller om ett försvunnit från kön 
149 time blockid dir change 
Block: release (150 %d %blockid %d %s) 
När ett tåg släpper ett block 
train: tågnummer (används ej fn. 0 skickas) Om blocket blir ockuperat av banarbete så skickas 
 ”STOP” i stället för tågnummer 
150 time blockid dir train 
Block: sign (151 %d %blockid %d %d) 
När en signal ändras till kör eller stopp 
signstatus:  0 = kör, 1 = stopp 
151 time blockid dir signstatus 
Block: switch (152 %d %blockid %d %d) 
Två växelben kopplas ihop 
blockid:  frånben 
switchleg: tillben 
code:  beläggningskod (0=fri, 1=reserverad, 2=belagd) 
152 time blockid switchleg code 
Block: wrn (153 %d %blockid %d %d) 
Block felaktigt (ex: ett avsnitt räls är ur funktion) 
(ignoreras fn) 
errcode: felkod 
153 time blockid dir errcode 
Train: create (160 %d %s %d) 
Ett tågnummer skapas 
train:  tågnummer 
lenght:  tågets längd (m) 
160 time train length 
Train: vel (161 %d %s %d %d %d %lf %d %lf) 
Kinematisk info för tåg 
train: tågnummer 
branchno: ordningsnummer för grenen  
pos:  position 
level: spårnivå (för närvarande skickas endast ”0”) 
v:  hastighet (km/h) 
dir: riktning (0=framåt, 1=bakåt) (för närvarande skickas endast ”0”) 
acc:  acceleration/retardation (m/s2) 
161 time train branchno pos level v dir acc 
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Train: move (162 %d %s %d %d %d %lf %d %lf %d %d) 
Ett tågnummer flyttas 
branchno:  grennummer för ny position 
pos:  ny position 
level:  spårnivå för ny position 
ds:  sträcka (m) som tåget ska förflytta sig 
dt:  tid (sek) det kommer att ta att flytta sträckan ds  
162 time train branchno pos level v dir acc ds dt 
Train: arrdep (163 %d %s %d %d %d %lf %d %s %s) 
Information om ankomst, avgång och passage 
sign:  station-/hållplatssignatur 
event:  beskrivningskod som kan anta följande värden: 
  ”strt” - då ett nytt tåg startas 
 ”ank” -  då ett tåg ankommer till en station 
 ”avg”  -  då ett tåg avgår 
 ”avg -v” - då ett tåg drabbas av en avgångsförsening efter att vägen ut har lagts  
 ”pas”  -  passage då tidtabellsangivelse saknas i indata 
 ”rns”  -  då ett tåg tas ur systemet (rensas) 
163 time train branchno pos level v dir sign event 
Train: dly (164 %d %s %d) 
Tågnummret ändrar förseningsklass 
Enligt förseningsgränser, angivna i standardvärden, delas tågen upp i tre grupper. Default ligger 
förseningsgränserna vid 5 och 15 minuter. Det innebär att tåg klassas enligt följande: 
tåg försenade 0–5 min -  klass 0 
tåg försenade 5-15 min -  klass 1 
tåg försenade mer än 15 min -  klass 2 
latecode:  0-2 
164 time train latecode 
Train: end (165 %d %s) 
Ett tågnummer avslutas 
165 time train 
Train: wrn (166 %d %s %d) 
Tåg felaktigt (på grund av t.ex. motorhaveri)  
(används ej fn) 
errcode:  felkod 
166 time train errcode 
CommandExecuted (170 %d %d %d %d [%s])  
Kvittens på att ett klientkommando nu utförts 
cmdcode meddelandekod för kommando som utförts 
cmdid:  id för det kommando som utförts 
result: resultatflagga 
 0 = allt gick bra 
 1 = något gick fel 
[errstr vid händelsen att något gått fel kommer ett felmeddelande i klartext] 
170 time cmdcode cmdid result [errstr] 
NewTimePlanCreated (171 %d %d %s)  
Kvittens på att en ny tidplan skapats för ett visst tåg (efter begäran av klient med kommando 
<CreateNewTimePlan>) Den nya tidplanen sparas på servern som en fil med filnamnet filename 
171 time cmdid filename 
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Appendix A,  Parameterformat 
 
 

Parameter- 
  format Beskrivning                

%s sträng (string) 
%d heltal (integer) 
%ld heltal (long integer) 
%lf flyttal i decimalform (double) 
%.2lf flyttal med två decimaler 
%klist definierar en kommaseparerad lista, dvs. flera objekt separerade med 

kommatecken (utan blanktecken). En tom lista ges med bara ett komma 
%stnid definierar identiteten på en station eller hållplats. Ett stnid består av två  
(%d.%d) heltal separerade med en punkt. Dessa nummer representerar 

grennummer och grendelsnummer för stationen/hållplatsen. 
 %trackid    definierar identiteten på en länk eller tågspår. Ett trackid består av tre  
(%d.%d.%d)   heltal separerade med en punkt. Dessa nummer representerar 

grennummer, grendelsnummer och spårnummer för länken/tågspåret  
%blockid definierar identiteten på ett block. Ett blockid består av fyra heltal och en  
(%d.%d.%d.%d.%s) sträng separerade med punkter. Heltalen representerar grennummer, 

grendelsnummer, spårnummer och blocknummer för blocket. Strängen 
anger eventuellt blocknamn. Om blocket inte har något specifikt namn 
skickas tomma strängen efter den fjärde och sista punkten 

 OBS. Definitionen på block-id ovan används inte för närvarande.  
 Istället används två olika block-id-format:  

1. vid meddelanden från klient till server särskiljs heltalen med punkter: 
%d.%d.%d,%d 

2. vid händelserapportering från server till klient särskiljs heltalen med 
mellanslag: %d %d %d %d 



Ämne: Rapport T6  sida 20 (22) 
 

Appendix B,  Felkoder 
 
I följande avsnitt specificeras de felkoder som servern kan skicka i samband med klientens 
kommandon. 

 

Application server error messages    
==================================== 
ENARGS 1  Wrong number of arguments 
EFSIZE    19  Illegal filesize format 
 

Slave server errors 
====================== 
ESPORT    50 No server port available/found 
ESFAIL    51 Failure starting server 
ESRENV    52 Failure creating running environment(directory...) 
 

TTS server error messages 
====================== 
ETTSNIDLE 60 TTS-server not idle 
ETTSIDLE 61 TTS-server idle 
ETTSNFILE 62 No TTS file name known 
ETTSREAD 63 No readable TTS file 
ETTSNTTS 64 No ordinary file as TTS file 
ETTSDEL 65 Could not delete config file 
ETTSSTART 69 Failure starting TTS 
ETTSPFIFO 71 TTS_P Not FIFO type 
ETTSJOIN 72 Unjoinable 
ETTSAPP 73 Wrong application type 
 

Internal server FATAL errors 
=============================== 
EDB_CDIR   111 No component directory 
EDB_WCDIR  112 Unwritable component directory(disk full?) 
EDB_CTFILE 113  Unexistent component table file 
EDB_CTAB   114   Corrupted component table 
EDB_CFILE  115   Unexistent component file 
 
EDB_WPHOME 120   Unwritable project home directory(disk full?) 
EDB_PDIR   121   No project directory 
EDB_WPDIR  122   Unwritable project directory(disk full?) 
EDB_PTFILE 123   Unexistent project table file 
EDB_PTAB   124   Corrupted project table 
 
EDB_TDIR   131   No task directory 
EDB_TPDIR  132  Unwritable task directory(disk full?) 
EDB_TTFILE 133  Unexistent task table file 
EDB_TTAB   134  Corrupted task table 
EDB_TCFILE 135  Unexistent task comp table file 
EDB_TIFILE 136  Unexistent task info table file 
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Appendix C,  Modulversioner 
 

 
Grafiskt gränssnitt ver  Infrastruktur ver tagtyp.sim 3.29 
banfncs.c 4.1  bana.h 4.4 xy_lista.c 3.6 
bild.h 4.6  bana1.sim 3.94 xy_lista.h 3.1 
dynfncs.c 4.2  bana2.sim 3.73   
dynsim.h 4.4  bana3.sim 3.75 Omvärld ver 
gren_rita.c 4.10  banbesk.c 4.7 fel.sim 3.23 
init_fifos.c 4.5  banbesk.h 4.9 timers.c 1.1 
init_spl.c 4.9  timers.h 1.1 
komm_prot.h 4.8  Gångtidskärna ver Vagskydd.sim 1.9 
logo.h 4.1  delkor_k.c 4.9   
medd_in.c 4.3  delkor_k.h 3.2 Intern administration ver 
medd_tolk.c 4.14  delkor_v.c 4.8 af_tts.icon 1.1 
tts_p.c 4.8  delkor_v.h 3.2 af_tts.xbmp 1.1 
tts_p.h 4.9  delkort.c 4.7 allm.hlp 3.2 
tts_p_pixmaps.h 4.5  delkort.h 3.4 appserver 1.5 
tts_p_stubs.c 4.15  div.h 3.7 avbryt.hlp 3.2 
tts_pkod.c 4.14  gangtid.c 4.42 c_rut.c 3.2 

   gangtid.h 3.7 data_c.sim 3.104 
Trafikstyrning ver  gtk_medd.h 1.7 grund_c.sim 3.39 
klr.sim 4.28  gtkprint.c 1.6 hash_tab.h 1.1 
korr_tdt.awk 4.3  kortid.c 4.19 simfifo.c 1.4 
ktolk_c.sim 1.27  kortid.h 3.5 TTS 4.52 
tfk.sim 3.56  sim_gtk.c 4.56 tts_cfg 1.5 
tfk_data.sim 3.13  tts_edfil 4.1 
tidtab.sim 3.38  Tåg ver tts_p_swe.res 1.1 
tv_c.sim 1.15  tag.sim 4.47 tts_p_eng.res 1.1 
tvmagasin_c.sim 1.14  tagbesk.h 4.19 tts_s.sim 4.52 
     ttsserver 1.3 
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