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Abstract 

A train simulator has been developed using Java and XML. The purpose is to use it as a tool 
in the process to build prototypes of future train driver interfaces. This work has been done 
within the LINS project at the division of human-computer interaction at Uppsala University. 
The LINS project aims to investigate issues about the train drivers’ existing and future infor-
mation environment. Prototypes of train driver interfaces is to be developed and one of the 
tasks is to study the impact of the train driver’s situation awareness compared to the current 
ATC system and the upcoming ERTMS/ETCS. 
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Sammanfattning 
En tågsimulator har utvecklats i Java och XML. Denna ska fungera som ett verktyg vid ut-
vecklingen av prototyper av framtida lokförargränssnitt. Utvecklingen har skett inom LINS-
projektet vid avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet. Inom LINS 
ska man undersöka frågeställningar kring lokförarens nuvarande och framtida informations-
miljö. Prototyper av lokförargränssnitt ska tas fram och man vill bland annat studera hur lok-
förarens situationsmedvetenhet förändras gentemot dagens ATC och framtida standarder som 
ERTMS/ETCS.  
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1 Inledning 
Den informationsmiljö som lokfören idag har ger inget stöd för en proaktiv körstil där föraren 
har möjlighet att planera körningen efter hur spåret ser ut längre fram. Den information som 
presenteras på ATC-panelen (gränssnittet mot tågets säkerhetssystem) stöder istället ett reak-
tivt körsätt, vilket innebär att föraren intar en mer passiv roll och ”kör på” den information 
som presenteras.  
  
För närvarande arbetar man med att ta fram en framtida sameuropeisk standard för hur ett 
lokförargränssnitt ska se ut där mer information kommer finnas tillgänglig för föraren.  
 
På avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet pågår ett projekt, LINS 
(Lokförarens arbetsuppgifter och informationsmiljö ur ett systemperspektiv), där en av upp-
gifterna är att titta på hur lokförarens informationsmiljö kan förändras för att bättre stödja en 
planerande körstil.  
 
Detta arbete är en del av LINS-projektet och syftet är att ta fram en tågsimulator där prototy-
per av framtida förargränssnitt experimentellt kan testas. Huvuduppgiften i detta arbete har 
varit att tillgodose de behov som finns i en experimentell miljö samt att implementera en till-
räckligt bra modell av tåg, spår, signalsystem och ATC för de kommande försöken. 

2 Bakgrund 

2.1 ATC (Automatic Train Control) 
Sedan början av 1980-talet har svenska järnvägar och tåg varit utrustade med ATC (Automa-
tic Train Control), ett säkerhetssystem som skall förhindra att bristande uppmärksamhet och 
misstag från förarens håll leder till olyckor.  

2.1.1 Historik 
Sedan ånglokens tid hade man på SJ haft både en lokförare och ett lokbiträde i loket. I slutet 
av 70-talet ansåg man att behovet av dubbelbemanning hade försvunnit - loken krävde allt 
mindre underhåll under färd och kostnaden ansågs för hög (Näslund 2003). I och med att föra-
ren nu ensam hade ansvaret för säkerheten blev behovet av ett automatiskt säkerhetssystem 
allt mer angeläget. Säkerhetsarbetet sattes ytterligare i fokus då ett antal allvarliga tågolyckor 
inträffade under samma period. Med denna bakgrund beslutade SJ att utveckla ett automatiskt 
tågkontrollsystem som skulle gå in och bromsa tåget om en stoppsignal passerades eller farten 
var för hög. 

2.1.2 ATC-1 
Den första versionen av ATC togs i skarp drift 1980 på de första sträckorna. Man valde ett 
system där information förs över punktvis mellan bana och tåg via så kallade baliser. En in-
formationspunkt är detsamma som en balisgrupp, som består av 2-5 baliser. Baliser kan vara 
fast kodade med statisk information (banans geometri, största tillåtna hastighet) eller vara 
kopplade till en eller flera signaler (ATC Systembeskrivning s. 201). 
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Figur 2-1: ATC-systemets olika delar. 

 
När tåget passerar en balisgrupp så förs informationen från baliserna över till lokets dator via 
en fordonsmonterad antenn. Varje informationspunkt kan ge lokdatorn besked om ett antal 
målpunkter.En målpunkt är i dagens system normalt sett en huvudsignal eller en hastighets-
tavla, men det kan i fallet med bortflyttad målpunkt även röra sig om en växel. För de mål-
punkter som ger ett restriktivt besked, dvs en lägre tillåten hastighet än den nuvarande, så be-
räknar lokdatorn ett antal bromskurvor mot dessa som är prediktioner av hur tåget måste 
bromsas in för att ej överskrida tillåten hastighet vid respektive målpunkt. Information om 
nuvarande största tillåtna hastighet samt kommande restriktioner presenteras för föraren på en 
panel. På grund av ATC-panelen enbart har två stycken lysdiodfönster som kan presentera 
sifferinformation så kan maximalt nästa restriktiva målhastighet presenteras samt information 
om huruvida det därefter finns ytterligare restriktioner.  
 
Om föraren inte påbörjar en inbromsning mot en restriktiv målpunkt i tid så kommer ATC-
systemet att ingripa och bromsa tåget med en speciell bromsventil som är kopplad till tågets 
huvudledning. Normalt sett anbringas sk färdbroms, vilken föraren kan lossa när hastigheten 
understiger målhastigheten, men i vissa situationer kan även nödbromsen ansättas av ATC-
systemet. Om tåget har nödbromsats måste detta stå still innan denna kan lossas igen (ATC 
Systembeskrivning kap 6). Se Figur 2-1 och Figur 2-2 för en schematisk bild över ATC-
systemet och interaktionen mellan de olika delarna. 
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Figur 2-2: Interaktionen mellan ATC:s delkomponenter. Observera att detta ej är en komplett bild över den data 
och de interaktionsmöjligheter som föraren förfogar över, utan enbart tar hänsyn till de delar som är ATC-
relaterade. 

 
Till skillnad mot liknande system som används runt om i världen, så arbetar det svenska ATC 
systemet aktivt framåt genom att beräkna bromskurvor mot restriktiva målpunkter. Detta in-
nebär att systemet ingriper innan tåget når fram till den restriktiva signalen. Flertalet andra 
system arbetar mer passivt och kommer att börja bromsa först då signalen har passerats. 

2.1.3 Säkerhet 
Det mycket hårda kravet på systemets säkerhet har man hanterat på flera olika nivåer. Kod-
ningen av baliser har man gjort på ett sådant sätt att ett överföringsfel inte skall kunna genere-
ra ett mindre restriktivt besked. Överföringen sker genom att ett antal identiska telegram 
skickas från balisen då denna aktiveras av det passerande lokets antenn. För att acceptera in-
formationen från en balis kräver lokdatorn att ett visst antal telegram i följd är identiska. Ba-
lisgrupperna är också länkade till varandra genom relativa avstånd och lokdatorn kommer att 
indikera balisfel om en balisgrupp av någon anledning inte detekterats inom angivet avstånd 
med en viss tolerans. För att undvika hårdvarufel i lokdatorn har man skapat redundans ge-
nom att tre mikroprocessorer oberoende av varandra exekverar samma programkod. Program-
varan är också verifierad och uppbyggd enligt etablerade principer för att minimera komplexi-
tet och för att ge ett deterministiskt beteende (Lawson et al 2001). 
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2.1.4 ATC-2 
ATC-1 var i första hand tänkt som ett säkerhetssystem och komplement till den optiska signa-
leringen. I och med införandet av X2000 1990 så blev bromssträckorna så långa att den optis-
ka försignaleringen inte längre räckte till och man började överväga att låta ATC vara den 
primära signalkällan. ATC-1 kördes omodifierat mellan 1980 och 1993, men ersattes därefter 
av ATC-2. Detta är den version av ATC som fortfarande används, även om det finns senare 
utvecklade varianter på speciella sträckor med bland annat radioöverföring av information. 

2.1.5 Förargränssnittet 
Det gränssnitt som föraren har mot ATC-systemet är ATC-panelen (se Figur 2-3 och Figur 
2-4). Denna består av en vänstersida med ett antal knappar, lampor och sifferdisplayer samt 
en högersida med ett antal tumhjul (ATC Systembeskrivning kap 4). Vid uppstart av systemet 
ansvarar föraren för att korrekt information om tågets längd, vikt, bromsförmåga med mera 
förs in i systemets dator, med hjälp av tumhjulen i panelens högra del. Under normal körning 
är det sen främst den vänstra delen av panelen som används och i synnerhet de två sifferdis-
playerna. Den högra displayen kallas huvudindikator, har grön teckenfärg och indikerar i 
normala fall tågets nuvarande STH (största tillåtna hastighet) med avseende på tågets och ba-
nan största tillåtna hastigheter. Den vänstra displayen benämns förindikator och har gul siffer-
färg. Denna indikerar eventuella kommande sänkningar. ATC-panelen har en trestegs var-
ningstrappa, där olika kombinationer av blinkningar och varningsljud används: första var-
ningen kommer 13 sekunder innan dess att ATC-datorn tar över kontrollen och bromsar tåget, 
andra varningen när det är 8 sekunder kvar och den sista när det återstår 3 sekunder till ATC-
ingrepp.  
 

Figur 2-3: Schematisk bild av ATC-panelens vänstra del. 
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Figur 2-4: Instrumentpanelen som den kan se ut på ett modernt svenskt lok. Den översta delen i bilden är ATC-
panelen.  

2.2 ETCS (European Train Control System) 
Så gott som alla europeiska länder har någon motsvarighet till det svenska ATC-systemet. 
Bristen på en standard för dessa ATP-system (Automatic Train Protection) har skapat en situ-
ation där varje nation har sina egna lösningar, som är sinsemellan inkompatibla med andra 
motsvarande system. Konsekvensen är att tåg som går i trafik över nationsgränser måste vara 
utrustade med upp till sex olika säkerhetssystem. Detta är både kostsamt och utrymmeskrä-
vande, men ställer också större krav på föraren, som måste kunna hantera samtliga system. 
Den ökade komplexiteten i förarens arbetsmiljö skapar också potentiella säkerhetsproblem.  
 
Mot denna bakgrund startades i början av 90-talet ett europeiskt samarbetsprojekt för att ska-
pa en gemensam europeisk standard för kontroll av tåg och järnvägstrafik. Arbetet har utmyn-
nat i en kommande standard för tågtrafikkontroll som benämns ERTMS (European Rail Traf-
fic Management System). Denna är i sin tur byggd på ett förslag till standard för hur förar-
gränssnittet ska se ut - ETCS (European Train Control System) samt en standard för hur in-
formation mellan tåg och trafikledning skall föras över trådlöst – GSM-R (Global System for 
Mobile Communications – Railways).  
 
ETCS-gränssnittet består av ett antal olika informationsytor som ger besked om bland annat 
nuvarande hastighet, kommande sänkningar och restriktioner och beräknad sträcka till dess att 
ansättning av broms är nödvändig (ERTMS MMI 1998). Gränssnittet har vissa basytor som 
måste finnas och se ut på ett visst sätt, medan andra delar är mer fria och kan anpassas natio-
nellt (se Figur 2-5 och Figur 2-6). 
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Figur 2-5: ETCS-panelens olika informationsytor. A: Detaljerad bromsinformation, B: Hastighetsinformation, C: 
Övriga besked, D: Planeringsyta, E: Övervakningsfunktioner, F: Knappar för inmatning. A, B, C och F är 
obligatoriska fält medan D och E är frivilliga.    

 

 
Figur 2-6: Exempel på hur ETCS-panelen kan se ut under körning. I situationen på bilden indikeras att tåget 
skall bromsas mot stopp inom 1120 meter. 
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2.3 TRAIN-projektet 
På initiativ från Banverket startades 1998 TRAIN-projektet (Trafiksäkerhet och informa-
tionsmiljö för lokförare). Bakgrunden var ett antal olyckor och incidenter där det fanns en 
möjlighet att fel placering av tavlor och signaler var en bidragande orsak till förloppen. Syftet 
med projektet var bland annat att skapa en helhetsbild över lokförarnas arbetssituation och 
informationsmiljö, att skapa underlag för att förbättra förarmiljön och identifiera säkerhetshö-
jande åtgärder. Projektet avslutades i slutet av 2001 och utmynnade i ett antal rekommenda-
tioner för ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö (Kecklund et al 2001).  

2.3.1 Studie av förare 
En av de slutsatser som kunde dras av studierna i TRAIN var att lokförarna kunde delas in i 
två grupper med avseende på deras sätt att köra tåg (Jansson et al 2000) . Den ena gruppen 
avvaktade ATC-besked innan ingrepp (reaktiv körstil), medan den andra gruppen kör på ett 
sådant sätt att ATC-systemets varningar undviks (proaktiv körstil). Utformningen av ATC 
stöder det reaktiva körsättet. Denna körstil är också den effektivaste i termer av utnyttjande av 
tidsutrymme men skapar samtidigt problem och risker då föraren saknar information och 
ibland drar felaktiga slutsatser utifrån detta förhållande. 

2.3.2 Förargränssnitt 
I sista fasen av TRAIN så togs en prototyp på ett framtida lokförargränssnitt fram. Målet var 
att ge lokföraren mer information för att bättre stödja ett proaktivt körbeteende. Man ville 
också integrera informationen som idag kommer från flera olika datakällor till en enda arbets-
yta.  
 
Man valde av olika skäl att ha ETCS-gränssnittet som utgångspunkt, och då stora delar av 
ETCS är normerade så inskränktes förändringsmöjligheterna till planeringsytan. Denna del är 
den som påverkar förarens körning några kilometer framåt, och möjliggör t.ex. att i god tid 
anpassa hastigheten inför en kommande sänkning.  
 
Gränssnittet togs fram på avdelningen för MDI i Uppsala genom en användarcentrerad ar-
betsmetodik (Gulliksen och Göransson 2002) där en grupp lokförare användes som expert-
grupp och aktivt deltog i utvecklingen. Resultatet blev en prototyp i Java (Stjernström 2001) 
enligt Figur 2-7. 
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Figur 2-7: Prototyp på lokförargränssnitt som togs fram inom TRAIN-projektet. 

2.4 LINS-projektet 
Mot bakgrund av de slutsatser man drog i TRAIN så startades därefter projektet LINS (Lokfö-
rarens arbetsuppgifter och informationsmiljö ur ett systemperspektiv) i syfte att vidare utveck-
la förståelsen för lokförarens arbetssituation. Man vill också studera hur en framtida utveck-
ling med mer information, hyttsignalering och ökad automatiseringsgrad påverkar uppgiften 
att köra tåg. Nedan följer en kort presentation av de fyra olika delprojekten inom LINS. 

2.4.1 DP1: Utveckling av lokförarens informationsmiljö 
I första delprojektet är huvudmålet att bygga en prototyp av ett komplett förargränssnitt. Den-
na prototyp skall sen genomgå ett antal iterationer där den utvärderas med användare, vilket i 
detta fall är en grupp lokförare. En förutsättning för detta är att en tågsimulator utvecklas. 
Denna skall stödja olika konfigurationer av förargränssnitt där de ingående delkomponenterna 
kan varieras. Ytterligare förutsättningar för en acceptabel utvärdering är att någon form av 
interaktion i form av handreglage finns tillgänglig mot simulatorn, samt att en yttre miljö 
finns som komplement till förargränssnittet. 
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2.4.2 DP2: Lokförarens situationsmedvetenhet 
Under andra delprojektet kommer en studie genomföras med avsikten att undersöka lokföra-
rens situationsmedvetenhet under olika betingelser. Dagens ATC-system kommer att jämföras 
med ett framtida ETCS-gränssnitt och även yttre signalering gentemot hyttsignalering. Simu-
latorn från första delprojektet är en förutsättning för att kunna genomföra studien. 

2.4.3 DP3: Riskanalys av lokförarnas beslut och bedömningar 
I tredje delprojektet vill man försöka besvara frågor kring hur en ökad informationsmängd 
påverkar säkerhetsaspekter samt hur en ökad automatisering av beslutsprocesser påverkar 
lokförarna. Simulatorn kommer även här att användas som en plattform för studien. 

2.4.4 DP4: Lokföraren och den framtida trafikplaneringen 
I framtida tågtrafikplanering kommer den information som lokföraren förfogar över vara vik-
tig ur trafikledningsperspektiv. På samma sätt kommer trafikledningens information att på-
verka lokförarens beslut. Detta ställer krav på ett gemensamt presentationssätt och ett gemen-
samt språk, och huvuduppgiften inom detta delprojekt blir att arbeta med förutsättningar för 
detta. 

2.5 Svensk järnväg 
Kännetecknande för svensk järnväg är att vi liksom större delen av övriga Europa och Nord-
amerika använder oss av normal spårvidd (1435 mm). I princip hela spårnätet är elektrifierat 
och man använder sig av luftburna kontaktledningar för strömförsörjningen. En stor del av 
järnvägen är fortfarande enkelspår, medan de större stambanorna är företrädelsevis dubbelspår. 
Där det är dubbelspår kör man normalt sett på vänster sida, även om motsatsen mycket väl 
kan förekomma. Signalsystemet liknar till viss del de ljussignaler man är van vid från biltrafi-
ken, men inom järnvägen använder man sig även av försignaler som talar om vad en kom-
mande huvudsignal visar. Som komplement till de optiska signalerna längs med spåret använ-
der man sig av ett säkerhetssystem (ATC) som inför viss hyttsignalering samt övervakar att 
tåget framförs på ett säkert sätt under rådande förhållanden. Merparten av svenska spårnätet är 
utrustat med ATC. 

2.5.1 Spår 

2.5.1.1 Struktur 
Spårets struktur kan delas in på många olika sätt. Inom svensk järnvägsnäring används i stor 
utsträckning en indelning mellan station och linje, där station definieras signalmässigt såsom 
infart till station och utfart från station. En station är den enda plats där det kan förekomma 
växlar, och således måste varje växel ligga inom ett stationsområde. Linje definieras som 
sträckan mellan två stationer och kan alltså inte innehålla några växlar. Det behöver dock 
nödvändigtvis inte finnas en linje mellan två stationer, utan stationer kan ligga i direkt anslut-
ning till varandra (se Figur 2-8). 
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Station A

Station B

Station C

To station X

To station Y

To station Z

To station W

Line A-B

Line C-Y

Line C-W

Line A-X

 
Figur 2-8: Station-linje systemet. Stationer kan övergå i varandra (station A och C), men linje definieras där-
emot alltid som en linje mellan två stationer. 

 
Banverket använder sig dessutom av en annan indelning där spårnätet delas upp i bandelar. 
Bandelar är i sig en struktur på toppnivå och överlappar station-linjestrukturen genom att en 
bandel kan tillhöra flera stationer och linjer, men en linje kan också tillhöra två olika bandelar 
och en enda station kan mycket väl tillhöra ett flertal bandelar.  

2.5.1.2 Positionering 
Bandelsstrukturen används för positionering där varje unik bandel har ett nummer samt ett 
eget koordinatsystem som baseras på kilometertavlor samt antalet meter från senast passerade 
kilometertavla. Historiskt sett placerades kilometertavlor med en kilometers mellanrum, men 
efterhand som bandelar har byggts om så har kilometrarna sträckts ut och tryckts ihop. Banki-
lometrar är därför bara undantagsvis verkliga kilometrar. Figur 2-9 illustrerar hur kilometer-
tavlorna används för positionering. 
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117 118

Kilometer signs

117+0 118+0

Track

117+200 117+750 117+1020

Positions relative a km-sign

Absolute positions  
Figur 2-9: Det svenska kilometer+meter systemet för positionering. 

2.5.1.3 Geometri 
Spårets geometri kan beskrivas i termer av längd, kurvation, lutning och dosering (se Figur 
2-10). 
 
Längd anges i meter och avser längden längs med spårets tänkta mittlinje. 
 
Kurvationen är spårets geometri i horisontalplanet, dvs. raksträckor och kurvor. Kurvationen 
anges ofta som en kurvradie med ett antal meter i storleksordningen hundratal meter.  
 
Lutningen beskriver geometrin i vertikalplanet i form av uppförsbackar och nedförsbackar. 
Lutningen brukar anges i promille och då avses stigningen genom sträckan. En lutning på 10 
promille betyder alltså att höjden över havet ökar med 10 meter per kilometer räls.  
 
Dosering avser i första hand doseringen i kurvor, då man för att minska sidoaccelerations-
krafterna doserar kurvorna så att kurvans innerspår ligger lägre än ytterspåret. Doseringen 
brukar i svenska järnvägssammanhang anges i antal millimeters skillnad mellan inner- och 
ytterspår. 
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Horisontal geometry

radius (m)

Vertical geometry

elevation (m)

distance (m)

height difference (mm)

Rotational geometry

 
Figur 2-10: Spårgeometrin i tre dimensioner. 

2.5.2 Signalsystem 
Den låga friktionen mellan räls och hjul är en av järnvägens stora fördelar gentemot vägtrafik, 
eftersom detta gör att energiåtgången för att hålla en konstant hastighet blir avsevärt mindre. 
Samtidigt är detta också ett av de stora problemen med spårbunden trafik – den låga friktio-
nen i kombination med de stora massorna som rör sig gör att bromssträckan blir lång. Vid 
högre hastigheter har lokföraren nästan alltid längre bromssträcka än siktsträcka. Detta ställer 
höga krav på signalsystemet, eftersom det är det hjälpmedel lokföraren i första hand har att 
använda sig av.  

2.5.2.1 Block 
För att uppfylla säkerhetskraven delar man in varje sträcka i ett antal signalblock där varje 
block bara får rymma ett tåg i taget. Ett signalblocks längd varierar; på äldre enkelspårs-
sträckor kan det vara åtskilliga kilometer långt medan nyare sträckor med dubbelspår brukar 
ha en blocksträcka på ungefär 1500 meter. Automatiska blockeringssystem ser till att en in-
fartssignal till ett block alltid slår om till rött så fort ett tåg passerat in på det nya området.  
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2.5.2.2 Optiska signaler 
Vid infarter till station och in på ett nytt block finns alltid huvudsignaler i form av optiska 
ljussignaler. Dessas funktion kan likställas med vanliga trafiksignaler, även om de ofta har 
mer uttrycksmöjligheter. Eftersom stoppsträckan ofta är längre än siktsträckan använder man 
sig av försignaler. Dessa ger besked om vad nästa huvudsignal visar så att föraren i god tid 
kan förbereda en eventuell inbromsning. Försignalerna skall vara placerade på så långt av-
stånd att även de tåg som har sämst bromsförmåga ska kunna bromsa till stopp innan de når 
huvudsignalen. Förutom huvudsignaler och försignaler så finns det andra typer av optiska 
signaler, tex dvärgsignaler som används vid växlar och speciella signaler som används vid 
plankorsningar.  

2.5.2.3 Tavlor 
Längs med spåret finns även olika typer av tavlor uppsatta som presenterar statisk informa-
tion som till exempel största tillåtna hastighet, kommande hastighetsnedsättningar och lutning.  

2.5.2.4 Baliser 
Sedan införandet av ATC-systemet har baliser tillförts signalsystemet. Baliserna är små gula 
lådor som är placerade mellan rälsen på de platser där information ska föras över. Baliserna 
kan dels innehålla statisk information som lutningsförhållande och största tillåtna hastighet 
för banan men också dynamisk information om tillståndet för en viss signal. Baliserna kan 
föra över mer detaljerad information till ATC-datorn än vad det optiska signalsystemet kan 
presentera. 

2.6 Simulering 
Simulering innebär att man löser ett problem genom experiment med en modell. En modell är 
en uppsättning antaganden och ekvationer som försöker beskriva ett verkligt system. Modeller 
kan vara antingen statiska eller dynamiska. En statisk modell ändrar ej tillstånd under simule-
ringen medan en dynamisk modells tillstånd kan variera över tiden (Sandblad 1995). 
 
Arbetet med att skapa en simulator handlar i stor utsträckning om att bygga en modell av det 
system man vill simulera. Denna modell kan byggas olika sätt och det som i första hand bör 
styra modellens uppbyggnad är syftet med simuleringen. Om syftet är att simulera väder för 
att kunna ge en väderprognos så måste man begränsa noggrannheten så att simuleringen blir 
klar innan bäst före datum på prognosen har gått ut. Vill man göra ett simulerat krockprov så 
kan man låta simuleringen ta flera dagar för datorn att beräkna - det är fortfarande billigare än 
att krocka en ny bil för varje enskilt test - och därför kan man då låta noggrannheten i simule-
ringen vara så exakt som modellen tillåter. Andra simuleringar ställer krav på att simuleringen 
sker i realtid, ofta rör det sig då om olika typer av simulatorer för utbildningsbehov där man 
simulerar ett system så som det kan bete sig i verkligheten. Oftast har man i dessa simulering-
ar ett krav på interaktion under simuleringen.  

2.6.1 Dynamiska modeller 
För all slags simulering där någon form av interaktion förekommer krävs en dynamisk modell. 
Beroende på vilka syften simuleringen skall tjäna så kan man välja olika former att realisera 
den dynamiska modellen. Några av huvudtyperna är tidskontinuerliga modeller, samplade 
modeller och händelsemodeller (Sandblad).  
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2.6.1.1 Tidskontinuerliga modeller  
Dessa har ofta formen av en differentialekvation och kan således beskriva förloppet vid vilken 
tidpunkt som helst.  

2.6.1.2 Samplade modeller  
Denna typ av modell används då man bara har information om modellens tillstånd vid vissa 
specifika tillfällen. 

2.6.1.3 Händelsemodeller  
Används då man enbart är intresserad av händelser som sker vid diskreta tidpunkter, modellen 
beskriver följaktligen inte vad som sker mellan dessa.  

2.6.2 Simulerad tid 
Oavsett vilken typ av modell man väljer så måste modellens tidsskala på något sätt hanteras 
av den dator som skall utföra simuleringen.  

2.6.2.1 Tidsstyrd simulering 
Innebär att man har en klocka som stegar fram simuleringstiden med korta steg. För varje nytt 
steg så uppdateras modellen. Händelser kan på detta sätt sorteras in i ett tidssteg, men aldrig 
anges exakt (Baker 1999).  

2.6.2.2 Händelsestyrd simulering 
I denna typ av simulering så blir tidsförloppet uppdaterat i ryck. Simuleringen sorterar hän-
delser utifrån den tidpunkt då de inträffar och däremellan sker ingen uppdatering av simule-
ringstiden. 

2.6.2.3 Psuedoparallell simulering 
För komplexa modeller med många ingående delprocesser kan en händelsestyrd simulering 
vara allt för svår att överblicka och implementera. I psuedoparallell simulering identifierar 
man dessa delprocesser och modellerar dessa som autonoma processer i modellen. För att lösa 
sekvenseringen av dessa parallella skeenden så använder man sig av någon form av schema-
läggare på datorn som exekverar simuleringen och på detta sätt får man en psuedoparallell 
simulering.  

2.7 Tågsimulatorer – en överblick 
Det finns en uppsjö av simulatorer som är relaterade till spårtrafik. En del är av generell ka-
raktär, och avser att simulera hela järnvägssystemet (t.ex. simulatorer för tågtrafikstyrning) 
medan andra simulerar en avgränsad process inom systemet (t.ex. ATC-systemet på ett tåg). 
Nedan följer ett försök till en sammanställning av olika typer av tågrelaterade simulatorer. Då 
järnvägstrafik är påtagligt nationellt styrd, så har tyngdpunkten lagts vid de simulatorer som 
finns tillgängliga för svenska förhållanden.  
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2.7.1 Förarsimulatorer 
Denna typ av simulator är kanske den sorts simulator som man vanligtvis förknippar just med 
begreppet simulator. En simulator för utbildning av förare bör vara så lik det verkliga tåget 
som möjligt, eftersom det till stor del är interaktionen mellan förare och fordon som är i fokus. 
För denna typ av simulator brukar man ställa realtidsaspekter i fokus, dvs. att man skall upp-
leva att det simulerade fordonet reagerar direkt och precist på förarens kommandon. Detta 
innebär att man ställer krav på direkt återkoppling från flera olika håll, det kan t.ex. vara 
krängningar när ett tåg går igenom en växel eller tryckluftsljud när man ansätter bromsar. 
Man brukar också ställa höga krav på den yttre miljön eftersom den information föraren får 
när han ser ut genom det simulerade fönstret måste motsvara den information som denne får i 
ett verkligt tåg. Den yttre miljön brukar representeras som antingen en videoupptagning eller 
datorgenererad 3D-grafik. 
 
Eftersom denna typ av simulator oftast simulerar endast ett enda tåg så behöver man inte stäl-
la särskilt höga krav på att systemet som helhet motsvarar verkligheten, vilket i praktiken in-
nebär att t.ex. signalsystemet inte behöver kunna hantera flera olika tåg samtidigt på samma 
spårsträcka.  
 

 
Figur 2-11: I Mjölby finns Nordens enda fullskaliga tågsimulator för utbildningsbruk. Denna baseras på en hytt 
från ett RC-lok som sitter på en rörelseplattform. Yttre miljö visualiseras med video där man gör överlagrad 
datorgrafik på signaler och tavlor. Instrumentering, ATC-system och reglage är helt autentiska.  
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En fordonssimulator kan användas för flera olika ändamål. Ett användningsområde kan vara i 
utbildningen av lokförare. Där kan man inledningsvis använda simulatorn för att föraren skall 
få ett begrepp om hur ett tåg uppför sig i olika situationer utan att behöva avsätta ett speciellt 
övningsspår för detta. Senare i utbildningen är denna typ av simulator också användbar för att 
utbildning på tågets säkerhetssystem (ATC), eftersom detta kan egenheter som mycket sällan 
förekommer i vanlig körning. Man kan också simulera ovanliga situationer såsom olyckor, 
felaktiga signaler eller ATC-besked, hårt väder med svår halka med mera. Man kan också 
använda denna typ av simulatorer för mer forskningsinriktade försök med förare där syftet 
kan vara att studera hur föraren reagerar under stress, sömnbrist eller i en oväntad situation. 
Man kan också använda den här typen av simulator för att under kontrollerade förhållanden 
utvärdera och testa olika hjälpsystem för lokföraren. 
 
I Sverige finns en fullskalig simulator för utbildningsbruk i Mjölby (se Figur 2-11). Simula-
torn byggdes under slutet av 80-talet men har nyligen moderniserats för att klara framtida 
behov, bland annat genom ett nytt bildsystem för yttre miljö. Simulatorn är uppbyggd som en 
komplett hytt från ett RC-lok som sitter på en rörelseplattform som medger rörelse i två fri-
hetsgrader. Instrumentering är helt autentisk och den yttre miljön består av en plasmaskärm, 
placerad framför vindrutan. Denna spelar upp en videoupptagning av det aktuella spårområdet 
där inspelningens hastighet anpassas efter det simulerade tågets hastighet. Signaler och tavlor 
kan dynamiskt ändras genom att dessa representeras som datorgrafik som läggs ovanpå video-
inspelningen. Simulatorn används vid utbildning av lokförare från hela Norden.  

2.7.2 Simulatorer för järnvägstrafik 
En simulator av denna typ opererar oftast på ett helt järnvägssystem, även om det skiljer sig åt 
hur många delsystem man väljer att simulera. En mycket komplett simulator av denna typ kan 
som exempel ta hänsyn till samtliga tågs energiförbrukning gentemot tillgänglig energi på 
respektive delsträcka och den kan simulera tågtrafikledningens styrning av signalsystemet för 
att så effektivt som möjligt schemalägga de olika tågen. Denna typ av simulering kan ha nå-
gon form av realtidskrav på sig, vilket kan vara fallet om man använder den för att utbilda 
trafikledare. Det kan också vara en så kallad batchsimulator, där man på förhand har bestämt 
exakt vad som skall ske och man kan därefter simulera händelseförloppet under ett eller flera 
dygn på avsevärt kortare tid.  
 
Som redan berörts så kan man använda denna typ av simulator för flera olika syften. Man kan 
tex använda den för att testa vilken effekt olika körbeteenden har för energiförbrukning, 
schemaläggning av tåg, åkkomfort med mera. Man kan också vara intresserad av att testa tra-
fikledarens roll eller motsvarande automatiska system och även hur en förändring av trafikle-
darens arbetsverktyg påverkar dennes möjlighet att utföra ett bra jobb. Ytterligare ett använd-
ningsområde kan vara vid projektering av ombyggnationer eller införandet av nya system för 
signalreglering. Vid projektering kan man använda simulering för att hitta flaskhalsar på olika 
sträckor för att på så vis få ett stödsystem för ett effektivt resursutnyttjande. 
 
Gemensamt för alla behov kan sägas vara att man är intresserad av en helhetsbild av järnvägs-
systemet, eftersom detta är ett så pass komplicerat system att även små förändringar i vissa 
komponenter kan generera effekter som är mycket svåra att beräkna på förhand, och därför 
väljer man att simulera förloppet, ofta i accelererad tid för att på så sätt effektivisera utvärde-
ringsprocessen. 
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Vid avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet används en simulator 
för järnvägstrafik i utvecklingen av framtida gränssnitt för tågtrafikstyrning (Framtida Tågtra-
fikstyrning – FTTS). Systemet simulerar tågtrafik för en viss bansträcka, där modeller för hur 
tågen körs längs med banan används för förflyttning av tåg. Simulatorn hanterar också signal-
system och växlar på hög nivå genom att bland annat tillhandahålla funktionalitet för att lägga 
tågvägar.  

2.7.3 Simulatorer för delsystem 
I denna kategori av simulatorer återfinner man flera olika simulatorer. Gemensamt för dessa 
är att de oftast bara är en modell av ett enda eller några få samverkande delsystem. Syftet kan 
vara att validera ett konstruktionsval med avseende på säkerhet. Ett exempel på en simulator 
som passar in i denna kategori är den ATC-simulator som används vid Banverket vid nypro-
jektering.  

2.7.4 Simulatorer för underhållning (datorspel) 
En kategori på frammarsch är tågrelaterade datorspel. Här är syftet oftast ren och skär under-
hållning. Det finns dels rena förarsimuleringar där man framför ett tåg ur lokförarperspektiv 
(se Figur 2-12), dels simulatorer ur ett systemperspektiv där syftet är att spelaren skall agera 
både projekterare och tågledare. Kombinationer av varianterna finns också. Realismen i denna 
typ av simulatorer ökar snabbt i takt med att grafikhårdvaran i en vanlig hemdator utvecklas. 
Ofta innehåller denna typ av datorspel relativt detaljerade modeller av flera olika tåg och ban-
sträckningar, såväl nutida som historiska. Vanligt förekommande är en plugin-arkitektur som 
ger möjlighet att skapa egna tåg- spår- och landskapsmodeller vilka sen kan infogas i spelet.  
 

 
Figur 2-12: Skärmdumpar från datorspelet Trainz. 
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3 Analys och problemformuler ing 

3.1 Bana 
De representationer av banans struktur som används i Sverige passar dåligt som modell för 
simuleringsmotorn. Indelningen i station och linje ger en regelmässig uppdelning men speglar 
inte banans fysiska struktur. Uppdelningen av spårnätet i mindre bandelar fyller bara en funk-
tion om en partitionering av spårnätet är aktuell. Positionering efter spårkilometrar fungerar 
dåligt; kilometer+meter är ett icke-linjärt koordinatsystem eftersom kilometrarna inte alltid är 
1000 meter långa. Dessutom saknas den precision som behövs för datorsimuleringar, en upp-
delning i kilometer+millimeter skull i så fall vara lämpligare. Än mer komplicerad blir posi-
tioneringen inne på en station (se Figur 3-1) då basen i koordinatsystemet är huvudspåret och 
sidospåren har en positionering som är parallell med huvudspåret. 
 

Track 1 (main)

Track 2

Track 3

117+225

117+225

117+225

117+00 117+450

117+450

117+600  
Figur 3-1: Positioneringen inne på ett stationsområde med det svenska kilometer+meter systemet. Huvudspåret 
(längst ned i bilden) används som bas för positioneringen. Sidospårens positionering är alltid parallell med hu-
vudspårets.  

  
Problemen med de tillgängliga beskrivningarna av banan är att de inte utgår från spåret, utan 
istället från regel- eller signalmässiga uttryck. För simulering gäller däremot att ett så grund-
lägande system som möjligt är att föredra. Genom att försöka hitta en representation som är 
konsekvent på låg nivå, så har man inte målat in sig i samma hörn som man ofta gör om man 
av historiska skäl måste behålla en viss åskådning. Slutsatsen här är att istället låta simule-
ringens spårsystem ha en så nära koppling mot verkligheten som möjligt. Detta möjliggör att 
man kan bygga andra uppdelningar av spåret ovanpå det befintliga, som t.ex. kilome-
ter+meteråskådningen. Genom att ha ett konsekvent positioneringssystem som ger entydig 
översättning mellan positionsangivelse och position i modellen i båda riktningar så har man 
bäddat för framtida utökningar och varianter. Den geometriska beskrivningen av banan som 
den definieras i 2.5.1.3 måste självklart också kunna anges i vår modell. 

3.2 Signalsystem 
Signalsystemets logiska karaktär ger att strukturen inte bör vara hårt knuten mot banan i form 
av fysiska objekt, utan snarare bestå av abstrakta begrepp. Modell och vy måste särskiljas, 
signalens betydelse sätts framför dess fysiska utseende. Det senare är bara en presentation av 
en abstrakt betydelse. Denna uppdelning ger goda möjligheter att experimentera med såväl 
spårbaserade som hyttbaserade signalsystem.  
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3.3 ATC 
Dagens ATC-system ska simuleras genom mjukvara. Simuleringen av ATC måste åtminstone 
på funktionell nivå ligga nära ett verkligt ATC-system, då detta ska användas som referenssy-
stem för framtida prototyper. Samtidigt ska det vara möjligt att byta ut ATC mot framtida 
system, exempelvis ERTMS/ETCS. 

3.4 Simulering 
En psuedoparallell simuleringsarkitektur med en global simuleringsklocka är en lämplig sy-
stemmodell. Simulatorn kommer att bestå av flera delsystem som med modern objektorienter-
ing kommer ses som autonoma objekt. Simulatorns realtidsaspekter gör en simuleringsklocka 
nödvändig. De olika delsystemen kommer simuleras separat och asynkront och därför är en 
gemensam tidsuppfattning ett måste.  

3.5 Användargränssnitt 
En prototyp på förargränssnitt med ATC-panel och viktigare instrument måste skapas för att 
test och utvärdering av systemet ska vara möjligt. Funktionalitet ställs dock före realism. En 
joystick för kontroll av tåget ska om möjligt användas. 

3.6 Experimentell konfiguration 
Simulatorn ska konfigureras av personer utan programmeringskunskaper men utan att funk-
tionalitet och flexibilitet blir lidande. Repeterbarheten av experiment är ett absolut krav – var-
je unik körning med en och samma konfiguration ska ge samma utgångsförutsättningar. Vill-
korliga och ovillkorliga händelser under försöket ska vara förprogrammerade. Detta innebär 
att det inte ska vara försöksledarens uppgift att sköta detta under körning. Varje försök ska 
resultera i en logg där alla förutsättningar, händelser och ingrepp ska vara spårbara.  

3.7 Sammanfattning 
Den stora utmaningen i detta arbete ligger i att sammanföra alla de behov och krav som finns 
på en förarsimulator. Eftersom syftet med simulatorn är att fungera som verktyg vid framtag-
ning av nya användargränssnitt så är kanske det viktigaste att simulatorn är lätt att anpassa för 
olika experimentsituationer och användargränssnitt. Man har aldrig en komplett behovsbild 
för ett system innan systemet är byggt och testat. Flexibilitet och en modulariserad uppbygg-
nad är därför ett absolut grundkrav vid designen av simuleringsmiljön.  

4 Metod 
Utvecklingen av simulatormiljön gjordes genom att ett antal prototyper skapades under en 20-
veckorsperiod. Tanken bakom dessa prototyper var att bygga systemet på bredden redan från 
början och därefter öka detaljrikedomen på modellen allt eftersom. Den huvudsakliga poäng-
en med detta var att inte allt för tidigt låsa sig vid en viss systemarkitektur utan de olika delar-
na har istället mer eller mindre fått växa in i varandra allt eftersom de har vidareutvecklats. 
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4.1 Utvecklingsmiljö 
Då mycket av gränssnittsutvecklingen på avdelningen för människa-datorinteraktion sker i 
Java så var programmeringsspråket givet. Java lämpar sig också väl för denna typ av simule-
ring då det är ett modernt objektorienterat språk med bra stöd för flertrådad exekvering. Den 
version av Java som användes var Sun JDK 1.4.1.  
 
För externa data användes XML (eXtendable Markup Language) som databärare (se tex 
www.xml.org). Valet föll på XML därför att det är ett kraftfullt och uttrycksfullt språk samt 
att det är en vedertagen industristandard. Ytterligare en fördel med XML är att det finns en 
uppsjö av fritt tillgängliga verktyg för att hantera XML-data. 
 
Utvecklingen har gjorts under PC/Windows-miljö, men tester har visat att simulatormiljön 
fungerar minst lika bra under Linux-miljö.  

4.2 Objektorientering 
Det som anses vara det första objektorienterade språket – Simula – togs fram just för simule-
ring. Ambitionen under detta arbete har varit att hela tiden utnyttja objektorienteringens prin-
ciper för att hålla simuleringen enkel och greppbar. Det absolut viktigaste har varit att hela 
tiden programmera mot interface och inte mot implementerande klasser. På så sätt kan man 
när som helst byta ut en komponent mot en med motsvarande funktionalitet utan att oroa sig 
för oväntade sidoeffekter.  

4.3 Prototyperna 
I Figur 4-1 illustreras det fortskridande utvecklingsarbetet översiktligt för att ge en bild av hur 
simulatormiljön har vuxit fram. Under utvecklingsprocessen har behoven som uppstått under 
arbetet med en prototyp fått styra vilken funktionalitet som införts eller förändrats inför den 
påföljande prototypen. Även om man inte kan prata om en komplett simuleringsmiljö förrän 
från prototyp 6 och framåt så har grundinställningen hela tiden varit att ha någonting körbart 
som fungerar, även om modellen inte alltid varit komplett. 
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Simulering av 
valfritt antal tåg utan

interaktion.

Prototyp 1
* Simulatorarkitektur
* Tågmodell
* Uppdatering av modell

Prototyp 2

* Spårstruktur och geometri
* Förbättrad tågfysikmodell
* Enkelt förargränssnitt
* Spårbeskrivning i XML Fungerande tåg- och 

spårmodell med enklare 
interaktionsmöjligher.

Prototyp 3

* Signalsystem med huvudsignaler 
   och hastighetstavlor
* ATC-dator Prototyp 4

* Omgjort signalsystem
* Komplett ATC med förarpanel
* Signaler i XML-format
* Joystickstyrning

Början till en komplett 
simuleringsmiljö med ATC, 

signaler, yttre miljö och
externt dataformat i XML.

Prototyp 5

* Yttre miljö i form av enkel
   grafik
* XML-format för all 
   konfigurering

Prototyp 6

* Förbättrad yttre miljö
* XML-baserat skriptspråk
* Loggning till XML

Kraftfull försöksmiljö med
möjlighet till dynamiskt
runtime-beteende och 

fullständig loggning.

Prototyp 7

* Många allmäna förbättringar

Vecka 1

Vecka 3

Vecka 10

Vecka 16

Vecka 18

 
Figur 4-1: Utvecklingen av de olika prototyperna. 

4.4 Prototyp 1 
Syftet med den första prototypen var att skapa en dynamisk modell av ett tåg. Den dynamiska 
modellen skapades genom en statisk ögonblicksbild av ett tåg samt ett tåguppdateringsobjekt 
som med jämna mellanrum uppdaterar ögonblicksbilden (se Figur 4-2Figur 4-2). Tillsammans 
utgör de båda delarna den dynamiska modellen, dvs. det simulerade delsystemet.  
 

Dynamic Model

Static ModelModel Updater

Update State

Read State

 
Figur 4-2: En objektvy av den dynamiska modellen för ett tåg. Den tjockare ramen runt modelluppdateraren 
används i UML för att beskriva ett ”levande” objekt, i detta fall ett objekt med en egen exekveringstråd. 

 
Uppdelningen med en statisk modell (”ögonblicksbild”) kan verka konstlad, men det syftet är 
att försöka göra antalet ”tidsmedvetna” objekt så få som möjligt, eftersom varje sådant objekt 
måste ha någon form av implicit eller explicit uppdateringsmekanism. Genom att begränsa 
antalet aktiva objekt så förenklar man optimering och intrimning av de olika delarna. 
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4.4.1 Tågmodell 
Den modell av ett tåg som används skapades genom att dela in tåget i ett antal delsystem:  

4.4.1.1 Tågkontroller 
I denna första modell gjordes ingen djupare analys över vilka slags kontroller som behöver 
finnas, utan istället valdes ett absolut minimum: pådrags- (gas) och bromsreglage. 

4.4.1.2 Fysiska tågegenskaper 
De parametrar som är nödvändiga för simuleringen och som bottnar i tågets rent fysiska egen-
skaper består av åtminstone följande: 
 

• Tågets massa (vikt) 
• Lokets maximala dragkraft 
• Tågets maximala bromskraft 

 
Verkligheten är självklart mer komplex, där pratar man tex. om dynamisk vikt där man tar 
hänsyn till roterande massor. Den tillgängliga drag- och bromskraften vid olika hastigheter är 
självklart inte konstant, men för denna första, enkla prototyp valdes en modell där den till-
gängliga dragkraften avtar linjärt med hastigheten och bromskraften hålls konstant. Båda an-
tagandena bottnar i fysikens lag för effekt. Om den drivande motorns effekt är konstant så är 
den kraft ett roterande hjul kan överföra till underlaget i rotationsriktningen avtagande med 
hastigheten. För bromsarna gäller dock att begränsningen i första hand beror av den mängd 
värme de kan avleda (rörelseenergin omvandlas till värmeenergi) och detta är näst intill kon-
stant med hastigheten.  
 
Att det är de maximala krafterna och inte de momentant tillgängliga krafterna som represente-
ras i tågets fysiska egenskaper är en direkt konsekvens av att de momentana krafterna är funk-
tioner av reglagens lägen och de fysiska egenskaperna.  

4.4.1.3 Rörelse 
Den tredje företeelsen vi måste modellera är tågets rörelse. Vi behöver en modell för tågets 
rörelse som till en början enbart behöver innehålla tåget hastighet i färdriktningen.  

4.4.2 Uppdateringsmodell 
Uppdateringsmodellen realiserades genom ett antal samverkande objekt. 

4.4.2.1 Simuleringsklocka 
Denna uppdaterar den simulerade tiden ett visst antal gånger per sekund. Enligt Nyquist och 
Shannons samplingsteorem (Shannon 1949) måste denna då uppdateras minst dubbelt så 
många gånger som den modul som behöver uppdatera sig själv flest gånger per sekund. 
Lämpliga tidsintervall bör testas experimentellt och viktigast blev att frekvensen för simule-
ringsklockan skulle vara lätt att anpassa. 

4.4.2.2 Tågfysik 
Modellen för tågfysik baserades helt och hållet på Newtons lagar och för denna första proto-
typ fanns inget gångmotstånd i form av luft- och rullmotstånd. 



Simuleringsmotor för tågtrafik med stöd för experimentell konfiguration 

 - 28 - 

4.4.2.3 Tåguppdaterare 
Det objekt som tillsammans med tågmodellen utgör den dynamiska modellen av ett tåg. En 
uppdatering utförs genom att tågets reglage och fysiska egenskaper läses av, utifrån detta be-
räknas en momentan acceleration och därefter uppdateras tågets momentana hastighet utifrån 
den tid som förflutit sen förra uppdateringen samt den tidigare hastigheten. På detta sätt får 
man en mycket enkel, trappstegformad hastighetsprofil. 

4.5 Prototyp 2 
Uppgiften blev nu att skapa spårstrukturen samt att göra tågmodellen något mer realistisk ge-
nom att införa gångmotstånd. 

4.5.1 Spår 
Vid skapandet av en modell av spåret skulle hänsyn tas till struktur och geometri. Dessa stor-
heter skulle representeras så atomärt som möjligt för att möjliggöra andra presentationslager 
ovanpå det ursprungliga. Ett konsekvent system för positionering var ett absolut måste. 
 
Den struktur som valdes var det som matematiskt benämns som en graf. En graf består av 
noder och kanter och kan till skillnad mot en trädstruktur innehålla cykler. Kanterna i en graf 
har ofta vikter i någon storhet, ser man på hela Sveriges spårnät som en graf skulle kanternas 
vikter kunna vara avståndet i kilometer mellan stationer enligt Figur 4-3. 
 

Station A Station B

Station D

Station C

Station E

Station F

40 115

75

60

60

50

 
Figur 4-3: Grafrepresentation över stationer och deras inbördes anslutningar. Stationerna är noder och linjerna är 
kanter. Kantvikterna är avstånd.  

Denna bild är dock allt för grov för simuleringen, en bättre uppdelning skulle istället kunna 
vara att låta växlarna vara noder och rälsen emellan dessa motsvaras av kanterna. Kanternas 
vikter skulle då kunna vara inte bara avstånd, utan även spårets övriga geometri, vilket skulle 
innebära att vikten för en kant då skulle vara längd, kurvation och lutning (inledningsvis bort-
sågs från dosering). Denna modell illustreras i Figur 4-4.  
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Vxl 1 Vxl 2

Vxl 3

Vxl 4

Vxl 5

geom(3,4)

geom(5,1) geom(1,2)

geom(1,3)
geom(3,2)

Station A
Till Station E Till Station B

Till Station C  
Figur 4-4: Grafrepresentation med punktformiga växlar (noder) och spår däremellan (kanter).  Kantvikterna blir 
spårets geometri i alla dimensioner (längd, kurvation, lutning, dosering). 

 
Trots att denna modell är fullt genomförbar och på ett bra sätt beskriver spårets fysiska struk-
tur så valdes istället en annan variant där en byggklossmetafor anammades. Man tänker sig då 
att man har byggklossar likt en modelljärnväg där geometrin är konstant över hela byggklos-
sen. Huvudanledningen till att denna modell valdes var att det troligen är lättare för en männi-
ska att bygga ett sådant spårnät om inga verktyg finns tillgängliga. Med byggklossmodellen 
kommer man från alla eventuella problem med att vissa geometrier saknas för vissa delar eller 
att de överlappar varandra på ett felaktigt sätt. Troligen är det enklare för oss människor att 
hantera mindre byggklossar än en stor kloss där tre parallella strukturer måste ritas ut. Bygg-
klossmodellen illustreras i Figur 4-5.  
 

in out
geometri

in

left out

right out

switch
geometri 1

geometri 2

geometri 3

Räls

Växel
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Figur 4-5: Byggblock för räls och växel. Noderna är de externa kopplingspunkterna som kan förbindas med 
varandra. Växelns interna geometrier styr om det är en höger- eller vänsterväxel. Växelns interna växlingsnod är 
den som bestämmer tillståndet för växeln.  

Ett exempel på hur flera sådana byggklossar kan sammanbindas ses i Figur 4-6. 
 

Växel

RälsRäls

Räls

Räls

Räls

Räls

Räls

 
Figur 4-6: Ett utsnitt av ett spårsystem där förbindelsepunkterna mellan de olika byggbitarna illustreras. Växeln 
har för närvarande ett tillstånd där det övre högra spåret är det som har förbindelse med det vänstra. 

Positioneringen görs genom att ange en position relativt början av en namngiven växel eller 
block. Ett eller flera rälsobjekt kan sättas ihop till ett block. På global nivå anges en position 
genom att referera till block- eller växelnamn (samma namespace) och ett flyttal som anger 
antal meter från starten. En position kan då anges som ”A177:129.987” eller ”XYZ:0.0”.  

4.5.2 Tågfysik 
Då gångmotstånd skulle införas användes en mycket enkel formel hämtad från Ångpannefö-
reningens tågsimulator SIMON. Denna är ganska grov men kräver å andra sidan inte tillgång 
till data om tågs C-värden för luftmotstånd, frontarea och intern friktion i axlar med mera. Det 
finns betydligt exaktare formler för beräkning av gångmotstånd förutsatt att värden för dessa 
parametrar finns tillgängliga. Den formel som användes ska dock ses som ett exempel för att 
illustrera det generella fallet; grundtanken är att modellen för tågets fysiska simulering ska 
vara helt och hållet utbytbar enligt en plug-in arkitektur.  

4.5.3 Extern spårrepresentation i XML 
För att underlätta uppbyggnaden av spårstrukturen skapades ett format för extern datalagring i 
XML. Se Exempel 4-1 för detaljer. 
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Exempel 4-1: Förenklade XML-data för extern spårrepresentation. 

4.5.4 Användargränssnitt 
Ett mycket enkelt gränssnitt skapades där man kunde kontrollera varje körande tåg med hjälp 
av en virtuell joystick. Till sin hjälp hade man också en enkel hastighetsmätare som också 
angav position, samt mätare för pådrag, broms, slirning och acceleration.  
 
 

 
Figur 4-7: Första versionen av användargränssnittet. Längst till vänster styrs simuleringshastigheten. 
Till höger om denna finns ett antal instrument. Därefter kommer den virtuella joysticken och sist en 
analog hastighetsmätare som även anger hastigheten digitalt samt nuvarande position för tåget.  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
 
<!DOCTYPE TRACK SYSTEM "../sim/xml/track.dtd"> 
 
<TRACK NAME="EXP1TRACK"> 
  <TRACKBLOCK NAME="TB1"> 
    <TRACKSEG> 
      <RAIL LENGTH="250" GRADE="0"/> 
      <RAIL LENGTH="400" GRADE="-7" CURVATION="1120"/> 
    </TRACKSEG> 
  </TRACKBLOCK> 
 
  <SWITCH NAME="SW1"> 
    <INSEG> 
      <RAIL LENGTH="30" GRADE="1"/> 
    </INSEG> 
    <LEFTOUTSEG> 
      <RAIL LENGTH="35" GRADE="2"/> 
    </LEFTOUTSEG> 
    <RIGHTSEG> 
      <RAIL LENGTH="45" GRADE="2" CURVATION="700"/> 
    </RIGHTOUTSEG> 
  </SWITCH> 
 
  <CONNECTION> 
    <INJOINT> 
      <JOINT NAME="TB1" POINT="IN"/> 
    </INJOINT> 
    <OUTJOINT> 
      <JOINT NAME="SW1" POINT="OUT_LEFT"/> 
    </OUTJOINT> 
  </CONNECTION> 
</TRACK> 
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4.6 Prototyp 3 
Den kanske viktigaste delen i modern järnvägstrafik är signal- och säkerhetssystemen. Arbetet 
i denna prototyp koncentrerades runt att skapa de första versionerna av dessa. 

4.6.1 Signalsystem 
En första prototyp av signalsystem byggdes där enbart huvudsignaler och hastighetstavlor 
kunde representeras. Signalsystemet byggdes som en separat struktur vars enda koppling till 
spårsystemet var positionsreferenser.  

4.6.2 ATC 
Den enkla version av ATC som implementerades bestod av en simulerad ATC-dator som in-
ternt arbetar med en kö av kommande signaler. Eftersom baliser inte var implementerade så 
hade tåget istället en ”siktsträcka” där kommande signaler lades in i ATC-datorns kö tex 1000 
meter i förväg.  
 
Den simulerade ATC-datorn bestod av en evig loop som exekverades i en egen tråd. Ett visst 
antal gånger per sekund utfördes två kontrolltasks. Det ena kollade att största tillåtna hastighet 
inte överskreds med mer än tillåten marginal, och det andra att tåget inte hade för hög hastig-
het gentemot kommande restriktioner. Interaktionsmöjligheter med ATC saknades helt och 
istället gjordes textutskrifter som visade ATC-datorns tillstånd under körning. 

4.7 Prototyp 4 
Målet med denna prototyp var att bygga ut signalsystemet med baliser, försignaler och orien-
teringstavlor samt att komplettera ATC-systemet. ATC måste självklart få informationen från 
baliser istället för visuella signaler. En ATC-panel implementerade för interaktion med ATC-
datorn. För att ATC-datorn ska kunna bromsa tåget utan att förarens reglage påverkas måste 
någon form av virtuella, prioritetsordnade reglage skapas. För att på ett enkelt sätt kunna byg-
ga upp signalsystemsstrukturen behövdes också ett externt dataformat i XML för detta.  

4.7.1 Signalsystemet 
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Den naiva lösningen till uppgiften att komplettera signalsystemet vore att kopiera verklighe-
ten. Försignaler kopplas till deras respektive huvudsignal och baliser till valfria signaler och 
med statisk information inkodad. En sådan lösning illustreras i Figur 4-8.  

Figur 4-8: Starkt förenklad översikt över dagens signalsystem. En balisgrupp kan ge besked om flera kommande 
restriktioner på samma punkt. Baliserna ger också mer detaljerad information än vad tavlor och signaler kan göra. 

Lösningen är praktisk om uppgiften är att skapa ett signalsystem så som det ser ut idag. För 
andra typer av signalsystem stöter man dock snabbt på problem. Säg att man vill låta en för-
signal ge besked om både den nästa och den därefter påföljande signalens tillstånd. Hur ska 
detta göras? Situationen förekommer redan, i och med ATC2 så kan baliser ge besked om 
flera signaler i förväg för att snabbtåg ska kunna påbörja inbromsning i god tid.Det visuella 
signalsystemet kan däremot bara visa en signal framåt och detta är inte tillräckligt för att sä-
kert kunna framföra ett tåg i 200 km/h.  
 
Problem uppstår också då man börjar tala om logiska signaler snarare än fysiska signaler. 
Med nuvarande system är en logisk signal detsamma som en fysisk signal, och en fysisk sig-
nal kan av begripliga skäl aldrig flytta på sig. Man tänker sig dock att de senare 
ERTMS/ETCS-nivåerna kommer bestå av dynamiska signalblock i motsats till dagens statis-
ka block. Den logiska signalen kommer då inte existera i någon fysisk motsvarighet, utan en-
bart som information som förs över till tågets dator.  
 

Försignal Huvudsignal

Dynamiskt beroende

<KÖR><VÄNTA - KÖR>

Balisgrupp Huvudsignal

Statiskt och dynamiskt beroende

<STOPP><VÄNTA 1800m - STOPP>

Orienteringstavla Hastighetstavla

Statiskt beroende

<VÄNTA - STH 95> <STH 95>

Hastighetstavla

<STH 95><VÄNTA 1200m - STH 95>
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Istället för att tänka i termer av antal gröna lampor bör man därför tänka i termer av vad sig-
nalen faktiskt betyder: hur den information den förmedlar ska tolkas. 
 
För att uppnå detta måste abstraktionsnivån för signalsystemet lyftas upp och synen på signa-
ler som fysiska objekt föras åt sidan. Om man inte ser på signaler som objekt, hur ska man då 
hantera dem?  

4.7.1.1 Informationspunkter och målpunkter 
Om man tittar på hur ATC arbetar, så talar man där om informationspunkter och målpunkter. 
En informationspunkt är detsamma som en balisgrupp, där information om ett antal målpunk-
ter överförs till ATC-datorn. Målpunkterna är detsamma som den punkt på spåret där en viss 
förutsättning börjar gälla, exempelvis en sänkt hastighet. Målpunkterna är oftast men inte all-
tid liktydigt med en position där en huvudsignal eller hastighetstavla står. De undantag som 
existerar i dagens ATC-2 är exempelvis där hastighetsinskränkningar gäller för passage av 
växel i sidoläge. I detta fall låter man målpunkter vara själva växeln istället för huvudsignalen 
som står flera hundra meter innan denna, och på så sätt kan man påbörja inbromsningen sena-
re.  
 
Terminologin kan direkt översättas till det visuella signalsystemet, och man ser då varje signal 
eller tavla som en informationspunkt samt en målpunkt. Målpunkten kan sammanfalla med 
informationspunktens position (ex huvudsignal och hastighetstavla) men den kan också gälla 
en position längre fram (ex försignal och orienteringstavla). En informationspunkt kan också 
ha två eller flera målpunkter (kombinerad huvudsignal och försignal, baliser). 
 
Det som kännetecknar en informationspunkt är alltså att den pekar på en eller flera målpunk-
ter. En målpunkt i sin tur måste ha en signalmässig innebörd, vilket man kan se som ett slags 
körkommando. Körkommandot är en instruktion för vilka förhållanden som råder där och 
exempel på hur körkommandon skulle kunna se ut ges i Tabell 4-1. 
 

 
Tabell 4-1: Exempel på olika typer av körkommandon. 

Detta synsätt är också fullt möjligt att applicera på framtida signalsystem där man använder 
sig av radio för överföring av information och dynamiska block. Vid radioöverföring behöver 
inte längre informationspunkterna vara fasta som de är med dagens system med baliser, utan 
information kan ges var som helst utefter banan. Radiolänken blir då istället den enda infor-
mationskällan som förmedlar information om målpunkter. Även om informationspunkterna 
inte längre är fasta så kan man i ett första steg ha fasta målpunkter med den skillnaden att 
informationen är bättre uppdaterad. När man däremot går över till dynamiska block så 
kommer även målpunkterna vara rörliga och man kan då tänka sig att målpunkter automatiskt 
flyttas fram allt eftersom tåget rör sig.  
 

Kommando Informationspunkt Betydelse    
DRIVE Signal Kör.    
DRIVE 60 Signal Kör max 60 km/h.    
STOP 40 Signal Stopp. 40-övervakning.   
STOP 10 Signal Stopp. 10-övervakning.   
STH 95 Hastighetstavla Banans maximala hastighet 95 km/h.  
STH 130 K1 Hastighetstavla Begränsad hastighet på grund av kurva av typ 'K1'. 
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Med detta resonemang som grund så skapades ett helt nytt signalsystem som baseras på in-
formations- och målpunkter. En signal som den ser ut idag representeras då av minst en in-
formationspunkt (den fysiska signalen/tavlan) och minst en målpunkt (den logiska signalen). 
För huvudsignaler och hastighetstavlor blir då informationspunkten och målpunkten kopplade 
till samma position, medan försignaler och orienteringstavlor har en informationspunkt som 
ligger innan målpunkten. Se även Exempel 4-2 för en konkretare bild av hur signalsystemet 
byggs upp.  

4.7.2 ATC-panel 
En första prototyp av dagens ATC-panel gjordes för kommunikation med den simulerade 
ATC-datorn. Prototypen motsvarade funktionellt sett den vänstra delen av en verklig ATC-
panel. Den högra delen av panelen som används för inmatning av tågdata utelämnades då 
denna information istället hämtas direkt från simulatorns tågobjekt. Denna första prototyp av 
ATC-panelen kan ses nedan i Figur 4-9. 

Figur 4-9: Första versionen av ATC-panelen. Denna är skapad helt och hållet med färdiga Java swingkompo-
nenter – varningslamporna är t.ex. färgade s.k. ”radio buttons” och LED-displayerna representeras med helt 
vanliga textfält.  

4.7.3 XML-format 
XML-formatet för extern representation av spår utökades för att rymma även signalsystemet. 
Informationspunkter och målpunkter anges för sig och genom att definiera typ av informa-
tionspunkt och vilken/vilka målpunkter som denna pekar på så skapas en signal eller balis. Se 
Exempel 4-2 för detaljer. 
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Exempel 4-2: Utökat XML-format där både spår och signalsystem kan definieras.  Målpunkter är abstrakta 
punkter medan informationspunkter är fysiska företeelser som tavlor, signaler och baliser. Det som i allmänhet 
betraktas som en signal är här en kombination av målpunkt och informationspunkt(er). 

4.7.4 Virtuella tågkontroller 
När såväl förare som ATC och kanske även andra system ska hantera tågets gas- och broms-
reglage uppstår ett problem: ska ATC-datorn sköta samma fysiska bromsreglage som föraren? 
Frågan är intressant, det skulle säkerligen ge föraren viss återkoppling om bromsreglaget fak-
tiskt rörde sig då datorn går in och bromsar, men eftersom detta inte sker i verkligheten så 
måste en annan lösning till. Någon form av mellanlager måste finnas mellan de fysiska kon-
trollerna och de kontroller som föraren och olika automatiska system hanterar (i verkligheten 
har ATC-systemet en egen bromsventil).  
 
Lösningen på detta var att skapa virtuella tågkontroller som av de olika systemen uppfattas 
som de fysiska kontrollerna men med tillägget att de virtuella kontrollerna har en prioritetsni-
vå samt kan vara aktiva eller passiva.  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
 
<!DOCTYPE TRACK SYSTEM "../sim/xml/track.dtd"> 
 
<TRACK NAME="EXP1TRACK"> 
  <TRACKBLOCK NAME="TB1"> 
    <TRACKSEG> 
       
      <RAIL LENGTH="250" GRADE="0"> 
        <TARGETPOINTS>           
          <SPEEDLIMIT NAME="SL1" POSITION="55" DIRECTION="FORWARD" SPEED="70"/> 
        </TARGETPOINTS> 
         
        <INFOPOINTS> 
          <MAINSPEEDSIGN NAME="MSS1" POSITION="55" DIRECTION="FORWARD"> 
            <MAINTARGET NAME="SL1"/> 
          </MAINSPEEDSIGN> 
 
          <PRESIGNAL TYPE="THREELIGHT" NAME="PS3" POSITION="100" DIRECTION="FORWARD"> 
            <PRETARGET NAME="CP1"/> 
          </PRESIGNAL> 
 
          <BALISE NAME="BAL1" POSITION="55" DIRECTION="FORWARD"> 
            <TARGET NAME="SL1"/> 
            <TARGET NAME="CP1"/> 
          </BALISE> 
 
        </INFOPOINTS> 
      </RAIL> 
 
      <RAIL LENGTH="400" GRADE="-7" CURVATION="1120"> 
        <TARGETPOINTS> 
          <CHECKPOINT NAME="CP1" POSITION="150" DIRECTION="FORWARD"  
         RELEASESPEED="40" STATE="STOP"/> 
        </TARGETPOINTS> 
 
        <INFOPOINTS> 
          <MAINSIGNAL TYPE="TWOLIGHT" NAME="MS1" POSITION="150" DIRECTION="FORWARD"> 
            <MAINTARGET NAME="CP1"/> 
          </MAINSIGNAL> 
 
        </INFOPOINTS> 
      </RAIL> 
    </TRACKSEG> 
  </TRACKBLOCK> 
 
  . . . 
 
</TRACK> 
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En typisk konfiguration blir då att ATC-datorn har de virtuella kontroller som har högst prio-
ritet men dessa är normalt passiva, dvs. de påverkar inte de fysiska kontrollerna. Förarens 
kontroller har mellanprioritet och är normalt sett aktiva, medan eventuell farthållare och dylikt 
har den absolut lägsta prioriteten och bara tillåts vara aktiv då föraren explicit avaktiverar sin 
egen kontroll. 

4.7.5 Joystickstyrning 
För enklare och bättre interaktion mot det simulerade tåget så implementerades joystickstöd 
för kontrollen av gas- och bromsreglage. Detta genomförs genom att från Java anropa ett bib-
liotek skrivet i C++ som hanterar joystickar under både Windows och Linux (förutsatt att sy-
stemet stöder enheten). En flygjoystick med separat gasreglage som bibehåller sin position (ej 
återfjädrande) införskaffades (se Figur 4-10). 
 

 
Figur 4-10: Joystick för pådrag och broms. Denna spak är ej återfjädrande utan behåller sin position.  

 
I verkligheten används i de allra flesta tåg separata spakar för pådrags- och bromsreglage, 
men en del nyare tåg har en kombinerad spak som reglerar båda funktionerna.  
 
Inledningsvis undersöktes också möjligheterna att använda haptisk återkoppling (”force feed-
back”) för att låta spaken bibehålla sin position, men detta visade sig vara betydligt mer kom-
plicerat att lösa rent tekniskt. Även om det finns andra intressanta aspekter i en sådan lösning 
så valdes detta bort på grund av tidsbrist. 
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4.8 Prototyp 5 
För denna prototyp var skapandet av yttre miljö huvudtemat. Även om det inledningsvis sak-
nades krav på detta så började det bli mer och mer aktuellt för att ge föraren ett referenssy-
stem för rörelse.  
 

 
Figur 4-11:En bildruta från en videoupptagning från ett pendeltåg.  

4.8.1.1 Presentationsmodeller 
Det finns olika sätt att representera den yttre miljön vid fordonssimulering. En teknik som 
användes mycket tidigare är filmsekvenser av den aktuella miljön. Detta utnyttjas bland annat 
av tågsimulatorn vid Svensk Tågkompetens i Mjölby (se Figur 2-11 och Figur 4-11). På sena-
re tid har det blivit allt vanligare med datorgenererad 3D-grafik för att representera omvärlden. 
Kanske är det främst flygsimulatorer som varit föregångare på området men tekniken används 
även inom andra områden, bland annat för bilsimulatorn på Väg- och transportforskningsinsti-
tutet (VTI) i Linköping. Även andra tekniker förekommer, i sin enklaste form kan man tänka 
sig en textbeskrivning av vad som syns eller någon form av förenklad datorgrafik. I vissa fall 
kan de senare vara fullt tillräckliga.  
  
Vilken representationsform för den yttre miljön som väljs är helt beroende av vilka behov 
man har. Vill man ha en helt verklig yttre miljö så är fortfarande det enda alternativet film, 
även om realtids 3D-grafik hela tiden kommer allt närmare verkligheten. Vill man ha en något 
så när verklig presentation men med full flexibilitet vad gäller simuleringsförloppet så är da-
torgenererad 3D-grafik så gott som det enda tillgängliga alternativet. Om man inte har några 
som helst krav på en verklighetsnära yttre miljö så kanske man överväger en ren textpresenta-
tion eller något form av diagram.  
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4.8.1.2 Förutsättningar 
För denna simulator är några av de mest grundläggande kraven för den yttre miljön att ge fö-
raren ett referenssystem gentemot förargränssnitten. Helst ska den yttre miljön vid ett försök 
kunna användas för att ge hastighetsreferens för tåget samt illustrera den exakta positionen för 
signaler, tavlor och baliser. Eventuellt ska man också kunna använda den för att presentera 
oväntade händelser, som tex föremål på spåret eller att en signal slår om.  
 
Saker som bör finnas med i omvärldspresentationen är: 
 

• Signaler 
• Tavlor 
• Baliser 
• Tågets hastighet 

 
Då tiden var den begränsande faktorns så prioriterades möjligheten till snabb implementering 
av den valda modellen. 

4.8.1.3 Val av modell 
En generell 3D-representation av spårets närmiljö skulle troligen vara den absolut kraftfullas-
te och flexiblaste lösningen. En sådan lösning är tyvärr också mycket tidskrävande, varför det 
helt enkelt inte fanns tid nog att genomföra.  
 
Möjligheten att använda ett något redigerat videoklipp från någon raksträcka undersöktes 
också. Signaler och tavlor skulle kunna läggas in som datorgrafik ovanpå. Det största jobbet 
skulle då bli att passa in videobilderna och få dessa att gå i en loop utan hack. Även detta 
skulle bli allt för tidsödande, och inte heller särskilt flexibelt. 
 
En tredje lösning är att göra någon form av schematisk vy av spåret och dess närmiljö i form 
av signaler och tavlor etc. Problemet med detta är att ett sådant referenssystem inte alls liknar 
verkligheten och ett möjligt problem är då att det är svårt att veta om de data man får ut är 
tillämpbara på verkligheten.  
 
Den variant som slutligen valdes är en starkt förenklad 3D-representation där man inte alls tar 
hänsyn till spårets geometri. Istället presenteras en oändlig raksträcka i en perspektivvy där 
signaler och tavlor placeras ut så många meter framför tåget som de för närvarande befinner 
sig. Den första versionen kan ses i Figur 4-12. Värt att poängtera är att i simuleringen så ut-
sätts tåget för kurvor, lutningar och växlar men omvärldspresentationen saknar för närvarande 
möjligheten att visa detta.  
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Figur 4-12: Första prototypen med yttre miljö. 

4.8.2 Scriptspråk 
Under simuleringens gång är det viktigt att alla eventuella händelser sker på samma sätt vid 
varje tillfälle för att kunna återskapa experimentet samt ge exakt samma förutsättningar för 
olika försökspersoner. Eftersom en del förlopp under simuleringen är dynamiska och kan bero 
på olika faktorer, som tex. tågets position, klockan eller förarens eventuella påverkan så be-
hövs någon form av logik under körning för styrning av dessa skeenden. Man vill dessutom 
att denna logik ska vara möjlig att så enkelt som möjligt gå bygga ut allt eftersom nya händel-
ser eller styrmöjligheter tillkommer.  
 
Den lösning som valdes blev ett XML-baserat scriptspråk där man kan ange ett valfritt antal 
regler som styr simuleringen. Varje regel består av en eller flera ”triggers” och en eller fle-
ra ”actions”. En trigger är något som är antingen sant eller falskt; det kan exempelvis vara att 
ett tåg har nått en viss position eller att simuleringsklockan har passerat ett givet klockslag. 
Det är också möjligt att kombinera ihop flera olika triggers med vanliga logiska operationer 
som and, or och not. En action är något som sker när minst en av regelns triggers har blivit 
sann, och om flera actions finns i en regel så utförs de i sekvens. En action kan tex vara att 
ändra en signals tillstånd eller att tillfälligt stanna simuleringen. Språket är utbyggbart genom 
att man kan foga in nya triggers och actions på ett enkelt sätt. Samtidigt är det tillräckligt 
kraftfullt för att tillåta komplexa skeenden. Se Exempel 4-3 för exempel på hur ett enkelt 
script kan se ut.  
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Exempel 4-3: Det XML-baserade scriptspråket. I detta enkla exempel finns två enkla regler för simuleringen. 
Den första regeln säger att signalen ”CP1” ska slå om till ”DRIVE” när simuleringen pågått 12 sekunder. Den 
andra regeln säger att när tåg ”RC4” kommit till positionen ”TB1:183.0” så ska simuleringen pausas samt en 
sträng skrivas ut till terminalen. Efter 8 sekunder kommer sen simuleringen fortsätta och ännu en sträng skrivas 
ut. 

4.8.3 Konfigurering av simulering och gränssnitt 
För att underlätta konfigureringen av simuleringen så skapades ytterligare ett XML-format 
som fungerar sammanhållande för de övriga ingående formaten. Konfigureringen är flexibel 
genom att man kan välja att antingen ha en enda fil med all data samlad eller utspritt över 
flera filer med referenser till de ingående filerna i huvudfilen. På detta sätt slipper man att 
duplicera exempelvis tågdata som kanske är densamma i flera experiment.  
 
Samtidigt skapades en XML-baserad konfigurering av det grafiska gränssnittet där man utgår 
från de olika objekttyper och layoutmodeller som finns i Java Swing. Detta gör experimente-
randet mellan olika layouter av användargränssnittet betydligt enklare genom att man slipper 
skriva duplicerad programkod för layouten. Se Exempel 4-4 för exempel på hur det kan se ut.  
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
 
<!DOCTYPE SIMLOGIC SYSTEM "../sim/xml/simlogic.dtd"> 
 
<SIMLOGIC> 
   
  <RULE> 
    <TRIGGERS> 
      <SIMTIME TYPE="RELATIVE" TIME="00:00:12"/> 
    </TRIGGERS> 
 
    <ACTIONS> 
      <SIGNALACTION SIGNALID="CP1" STATE="DRIVE"/> 
    </ACTIONS> 
  </RULE> 
 
  <RULE> 
    <TRIGGERS> 
      <TRAINPOS TRAINID="RC4" BLOCKID="TB1" BLOCKPOS="183.0"/> 
    </TRIGGERS> 
 
    <ACTIONS> 
      <SIMACTION COMMAND="PAUSE"/> 
      <PRINT STRING="Simulation paused."/> 
      <DELAY TIME="8000"/> 
      <SIMACTION COMMAND="RESUME"/> 
      <PRINT STRING="Simulation resumed."/> 
    </ACTIONS> 
  </RULE> 
 
</SIMLOGIC> 
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Exempel 4-4: Simuleringskonfiguration i XML med referenser till spår- tåg- och logikdefinitioner samt defini-
tion av gränssnittslayout. 

4.8.4 Ljud 
Experimentellt stöd för ATC-ljud lades in. Ljuden skapades med en mjukvarubaserad våg-
formsgenerator som en fyrkantsvåg i 400 Hz (ATC Systembeskrivning s. 404). 

4.9 Prototyp 6 
Syftet med denna prototyp var att iordningställa simulatorns infrastruktur inför ett första för-
sök med användare för att utvärdera plattformens funktionalitet. De funktioner som saknades 
var framför allt en loggning av körningen, men även en del mindre buggar behövde rättas till 
inför försöken. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
 
<!DOCTYPE SIMULATION SYSTEM "../sim/xml/simulation.dtd"> 
 
<SIMULATION NAME="EXP1" STARTDATE="2003-02-01" STARTTIME="15:02:00"   
            STOPDATE="2003-02-01" STOPTIME="16:00:00" SPEED="1.0">  
 
  <!-- Describes the track and the signal system --> 
  <TRACKREF URL="exp1track.xml"/>  
 
  <!-- Describes a train --> 
  <TRAINREF URL="exp1train.xml"/> 
 
  <!-- Defines the simulation logic --> 
  <SIMLOGICREF URL="exp1logic.xml"/> 
 
  <!-- Defines the cabin of train RC4 --> 
  <CABIN TRAINID="RC4" UPDATEFREQ="10"> 
    <FRAME NAME="Train 1" WIDTH="800" HEIGHT="700"> 
      <COMPONENT> 
        <BORDERLAYOUT> 
          <CENTER> 
            <COMPONENT> 
              <WINDSCREEN VISDIST="1000.0"/> 
            </COMPONENT>   
          </CENTER> 
          <SOUTH> 
            <COMPONENT> 
              <BORDERLAYOUT> 
                <NORTH> 
... 
                </NORTH>  
                <WEST> 
                  <COMPONENT> 
                    <BOXLAYOUT TYPE="VERTICAL"> 
                      <COMPONENT> 
                        <ACCELERATORAMOUNT/> 
                      </COMPONENT> 
                      <COMPONENT> 
                        <BRAKEAMOUNT/> 
                      </COMPONENT> 
... 
                    </BOXLAYOUT> 
                  </COMPONENT> 
                </WEST> 
 
... 
 
    </FRAME> 
  </CABIN> 
   
</SIMULATION> 
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4.9.1 Logger 
En loggningsfunktion skapades som genererar en log i XML-format (se Exempel 4-5). Logg-
ningen är gjord på ett sådant sätt att man dels kan låta komponenter logga sig själva, dels låta 
den centrala loggern med jämna mellanrum dumpa samtliga registrerade komponenters till-
stånd.  
 

  
Exempel 4-5: Exempel på hur två timestamps ur loggen kan se ut. Varje del i simulatorn som ska kunna loggas 
har själv ansvaret för att skapa en XML-tag för denna del. Alla registrerade logbara objekt anropas sen av den 
globala loggern med jämna mellanrum. Genom att presentationen av den yttre miljön loggar vad som syns för 
föraren i funktionella termer så har man full kontroll även av denna del utan att man behöver ”spela in” vad som 
syns på skärmen. Man kan också se vilket tillstånd ATC-datorn befinner sig i och om det finns några restriktiva 
målpunkter i kön. 

4.9.2 BIS-extraherare 
Arbetet med att skapa ett verktyg för att automatiskt bygga upp bana i XML-format utifrån 
banverkets BIS-data (Banverkets Informationssystem) påbörjades men slutfördes aldrig då 
bedömningen som gjordes var att detta verktyg skulle bli allt för tidskrävande att göra inom 
ramen för detta arbete.  

...  
 
<TIMESTAMP REALTIME="1053334414890" SIMTIME="1044108164937"> 
  <TRAIN ID="TRAIN1" BLOCKNAME="TB1" BLOCKPOS="270.09818684745755" 
SPEED="70.09566101694917" ACCELERATION="0.6644067796610169"> 
    <ATC2> 
      <COMPUTER> 
        <SPEEDWATCHER STATE="WATCH" MAXSPEED="70" /> 
        <TARGETWATCHER STATE="WATCH" /> 
      </COMPUTER> 
    </ATC2> 
    <CABIN> 
      <WINDSCREEN> 
        <OBJECT DISTANCE="179.90181315254245"> 
          <TWOLIGHTMAINSIGNAL BLOCKID="TB1" BLOCKPOS="450.0" TARGETCOMMAND="DRIVE" TAR-
GETSPEED="NONE" /> 
        </OBJECT> 
      </WINDSCREEN> 
    </CABIN> 
  </TRAIN> 
</TIMESTAMP> 
<TIMESTAMP REALTIME="1053334415859" SIMTIME="1044108165906"> 
  <TRAINID="TRAIN1" BLOCKNAME="TB1" BLOCKPOS="289.9160453966101" 
SPEED="72.48752542372884" ACCELERATION="0.6644067796610169"> 
    <ATC2> 
      <COMPUTER> 
        <SPEEDWATCHER STATE="WATCH" MAXSPEED="70" /> 
        <TARGETWATCHER STATE="WATCH" /> 
      </COMPUTER> 
    </ATC2> 
    <CABIN> 
      <WINDSCREEN> 
        <OBJECT DISTANCE="160.08395460338988"> 
          <TWOLIGHTMAINSIGNAL BLOCKID="TB1" BLOCKPOS="450.0" TARGETCOMMAND="DRIVE" TAR-
GETSPEED="NONE" /> 
        </OBJECT> 
      </WINDSCREEN> 
    </CABIN> 
  </TRAIN> 
</TIMESTAMP> 
 
...  
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4.10 Experimentell utvärdering av simuleringsmotor och 
ramverk för konfigurering och loggning 

Inför slutfasen av arbetet med simulatorn gjordes ett mindre försök med tre försökspersoner. 
Dessa var alla anställda vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet 
och samtliga arbetade på något sätt med frågor som rör tåg.   

4.10.1 Mål 
Målet med experimentet var att testa systemet som helhet och föra fram eventuella brister som 
kunde åtgärdas inför slutförandet av arbetet men allmänna synpunkter var också av stort in-
tresse. 

4.10.2 Metod 
De tre försökspersonerna fick först bekanta sig med förarmiljön och joystick-kontrollen. Där-
efter fick de köra samma sträcka två gånger. En gång utan ATC och en gång med ATC. Sam-
tidigt fick de fritt kommentera kring körningen. 

4.10.3 Resultat 
Kvantitativa resultat i form av analys av loggarna från körningarna finns ännu ej tillgängligt 
då verktyg för att analysera loggen saknas.  
 
Körningarna resulterade dock i många konkreta förslag på förändringar inför slutförandet av 
simulatorn.  
 
Den allmänna uppfattningen var också att körning med ATC var betydligt enklare än utan. 
Särskilt vid inbromsningar då försökspersonerna utan ATC ofta kom fram till målpunkten i 
antingen för hög eller låg hastighet.  

4.10.4 Slutsatser 
Simulatorn fungerade som testmiljö men mycket arbete återstår att göra. Framförallt yttre 
miljön och utseendet på ATC-panelen var något som flera reagerade på.  

4.11 Prototyp 7 
Den sista prototypen gjordes efter försöken och erfarenheterna från experimenten användes 
för att komplettera framför allt yttre miljö och ATC. 

4.11.1 ATC-panel 
ATC-paneln har hittills varit en prototyp, utan ambitioner av att vara realistisk mer än i dess 
funktion. Eftersom försök med lokförare i kommer att ställa något högre krav på realism så 
skapades en klart förbättrad ATC-panel utifrån foton av en verklig panel. Inga foton används 
dock till den färdiga panelen, utan hela användargränssnittet ritas ut med Java2Ds geometris-
ka primitiver. Detta ger en panel som är fullt skalbar och kan därmed anpassas för olika 
skärmupplösningar (se Figur 4-13).  
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Figur 4-13: Ny ATC-panel med realistiska LCD-siffror och knappar. Huvudindikatorn visar att nuvarande STH 
är 120 km/h medan förindikatorn visar att en sänkning av STH till 85 km/h är aktuell längre fram. Den gröna 
lampan som lyser till vänster om huvudindikatorn visar att tågets hastighet är mer än 5 km/h över nuvarande 
STH (dvs minst 125 km/h) och den gula indikeringslampan till höger om huvudindikatorn visar att tågets ATC 
har gått in och börjat bromsa tåget (i detta fall eftersom hastigheten överstiger 130 km/h). När den gula lampan 
börjar blinka kan lokföraren gå in och lossa bromsen genom att trycka på motsvarande knapp. 

4.11.2 Yttre miljö 
Den yttre miljöns perspektiv förbättrades genom att detta anpassades mot en filmupptagning 
från en lokhytt (se Figur 4-11). Experiment med sliprar längs spåret gjordes för bättre rörelse-
känsla. I verkligheten ligger sliprarna så tätt att man snabbt får problem med att de tycks röra 
sig baklänges i en datorsimulering (samma effekt som man får då man filmar en propeller 
som rör sig). Eftersom kravet på realism i denna prototyp av simulatorn är låg så löstes detta 
genom att istället lägga sliprar med tio meters mellanrum. Detta gav en klart förbättrad upple-
velse av rörelse utan att tillföra allt för mycket arbete. Resultatet av detta kan ses i Figur 4-14.  
 

 
Figur 4-14: Förbättrad yttre miljö där perspektivet är förbättrat och tvärgående ”sliprar” finns för att ge en bättre 
känsla av rörelse. 
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5 Resultat  
Detta arbete har lett fram till en tågsimulator där lokförarens perspektiv är satt i första rummet. 
Tyngdpunkten har legat på att skapa en experimentell miljö där nya förargränssnitt kan ut-
vecklas och utvärderas gentemot befintliga gränssnitt. Utvecklingen har skett i Java. Arbetet 
har koncentrerats kring utvecklingen av simuleringsmodell och ramverk, medan gränssnittet 
mot föraren och försöksledare har fått lägre prioritet. Stor vikt har istället lagts vid att göra 
simuleringen av ATC så exakt som möjligt, men samtidigt utan att förlora den flexibilitet som 
krävs för att införa andra liknande system som tex. ERTMS/ETCS. För konfigurering och 
loggning har XML valts som databärare. Verktyg för att skapa konfigurationsdata och analy-
sera logg har dock inte tagits fram inom detta arbete.   
 
En översikt över simulatorns arkitektur syns i Figur 5-1. Konfigureringen av simulatorn sker 
med en eller flera konfigureringsfiler i XML-format där bana, signalsystem, tåg, användar-
gränssnitt och simuleringslogik definieras.  
 
Under körning så kan simulatorn grovt delas upp i simuleringskärna, modell och användar-
gränssnitt. Användargränssnittet för föraren är den interaktionsmöjlighet som finns för att 
styra ett tåg, försöksledarens påverkan är i dagsläget begränsat till möjligheten att styra simu-
leringsförloppet med avseende på pauser och simuleringshastighet, men man kan tänka sig en 
utöka försöksledarens möjligheter. I huvudsak är det dock simuleringslogiken som ska styra 
simuleringsförloppet, eftersom detta garanterar att experimentet utförs lika för alla försöks-
personer.  
 
Uppdelningen i kärna och modell är i huvudsak en uppdelning mellan tidsmedvetna och icke 
tidsmedvetna objekt. Modellen av ett tåg har en momentan hastighet men förflyttningen av 
tåget längs banan sköts av tåguppdateraren. Tågobjektet som ligger i modellen är passivt och 
fungerar som en datasamlare medan tåguppdateraren är ett aktivt objekt som ligger i kärnan. 
Tillsammans utgör de den dynamiska modellen – och simuleringen – av ett tåg. Syftet med 
denna uppdelning är att samla alla aktiva, tidsmedvetna objekt på ett och samma ställe.  
 
Under körning dumpas de ingående objektens tillstånd till en logg i XML-format. Alla logg-
bara objekt är själva ansvariga för att generera ett XML-element som beskriver det momenta-
na tillståndet för objektet. Dessa XML-element förs samman till en trädstruktur som beskriver 
hela simuleringens momentana tillstånd. Loggen består således av ett antal ögonblicksbilder 
av hela systemet.  
 
Även om vissa delar av simulatorn fortfarande befinner sig på prototypstadiet så har huvud-
målet nåtts: att skapa en infrastruktur för tågsimulering. Simulatormiljön kommer stödja fram-
tida arbete med utformning av användargränssnitt genom den flexibla modulbaserade upp-
byggnaden.  
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Figur 5-1: En förenklad bild av simulatorns uppbyggnad, där såväl de olika faserna (konfigurering, körning, 
logg) som de olika interna delarna illustreras. Objekt med tjockare ram innebär att de är ”aktiva objekt”, dvs de 
exekverar som en egen tråd. De objekt som har en extra box bakom sig kan förekomma i flera instanser i de fall 
då flera samtidiga tåg körs i simulatorn. 
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6 Slutsatser  och framtida arbete 
Utvecklingen av simuleringsmotorn har gett många insikter i möjliga förbättringar och för-
ändringar som tyvärr inte kunnat rymmas inom detta arbete. Några av dessa punkter presente-
ras nedan. 

6.1 Omvärldspresentation 
Även om målet är att testa ett gränssnitt så måste föraren ha någon form av känsla för hastig-
het. En bättre (3D-baserad) yttre miljö är ett sätt som ofta ger realistiska resultat. Ett annat 
område som ofta underskattas är ljud, som är en stark informationsbärare för oss människor. 
För fullskaliga försök skulle en 3D-baserad yttre miljö samt tågljud troligen tillföra mycket 
för närvarokänslan. 

6.2 Bana 
För närvarande saknas stöd för övergångskurvor och vertikalkurvor. Detta är relativt enkelt att 
implementera i systemet, men har hittills utelämnats, främst därför att tågets fordonsmodell 
och presentation av yttre miljö ändå är för inexakt för att detta ska märkas.  
 
Spårsegmentens geometrier borde beskrivas som tre separata strukturer istället för som idag – 
en enda. Detta eftersom de tre geometrierna överlappar varandra och att som idag behöva bry-
ta ner dem till minsta gemensamma nämnare är oflexibelt och onödigt. Det underlättar dock 
mänsklig inmatning eftersom risken för fel minskas. Mitt förslag är att separera geometrierna 
från varandra då större bansträckor byggs. 

6.3 Signalsystem 
XML-formatet för bana och signalsystem borde separeras från varandra för att bättre spegla 
den interna representationen där signalsystemet är en struktur som mappas ovanpå spårstruk-
turen. Ytterligare ett argument för detta är att det bättre stödjer försök med en gemensam bana 
men med olika varianter av signalsystem. Den nuvarande modellen valdes främst därför att 
den förenklar uppbyggnaden av extern data i XML-format, men detta är egentligen av mindre 
betydelse eftersom den externa datarepresentationen inte bör skapas för hand utan snarare 
med någon form av verktyg.  

6.4 BIS-verktyg 
Någon form av verktyg för att extrahera data från BIS (Banverkets informationssystem) måste 
finnas för att på ett enklare sätt bygga upp bandata. Arbetet med detta verktyg påbörjades men 
på grund av tidsbrist kunde det ej färdigställas. Problemet här är också att få all data tillgäng-
lig, då det verkar finnas en del brister i hur data representeras i de Excel-dokument som man 
får ut från BIS. För fullskaliga försök krävs dock någon form av verktyg, och man kan då tän-
ka sig en hybridlösning där mycket genereras automatiskt från BIS, men där viss manuellt 
arbete krävs för färdigställandet av banan. 
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6.5 Konfigurationsverktyg 
Någon form av enklare verktyg för att konfigurera simuleringen borde finnas. Då all konfigu-
rering görs med XML så skulle ett sådant verktyg lämpligen kunna utformas på sådant sätt att 
XML-formatens respektive DTD:er (Document Type Definition) används för att åskådliggöra 
valbara alternativ.  
 
Användargränssnittet för simuleringsmiljön bör också vidareutvecklas. En del funktioner är 
opraktiska att använda och ibland saknas de helt. Framför allt bör simuleringen kunna fjärr-
styras från en försöksledardator för att minska förvirringen kring experimentet. Redan nu kan 
dock viss information fjärrövervakas från valfri dator då simuleringskärnan även innehåller en 
minimal webbserver som kan ge information om bland annat tågposition. 

6.6 Loganalyseringsverktyg 
Någon form av verktyg för att analysera loggen behövs. Då det redan finns en handfull verk-
tyg för att analysera statistiska data, så kan detta vara ett rent dataexporteringsverktyg som 
gör om loggens XML-format till något format som kan importeras i de analysverktyg man 
använder.  

6.7 Datakommunikation 
Vissa delar av simulatorn skulle kunna minska sin kommunikation sinsemellan genom att 
använda händelsebaserad kommunikation istället för att ett antal gånger per sekund skicka 
hela tillståndet. För fullskaliga försök kan det också vara aktuellt att köra simuleringen på 
flera maskiner och då måste någon form av nätverkskommunikation till.  
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