KEX-projekt: Trafik och folkträngsel med varierande framkomlighet
Avsikten med detta projekt är att modellera och numeriskt lösa flöde av gång, cykel eller biltrafik.

Cykeltrafik.

Projektbeskrivning
Betrakta tätheten ρ(x, t) ∈ R av trafikanter (gång, cykel eller bil) vid position x ∈ R och tiden
t ∈ R längs en bana. Tätheten uppfyller ofta konserveringslagen

∂
∂ρ(x, t)
+
F (x, ρ(x, t) = 0,
∂t
∂x

t > 0, x ∈ R,

(1)

med givet begynnelsevillkor
ρ(·, 0), där F (x, ρ) ∈ R är flödet i position x med tätheten
ρ. En enkel


modell är F x, ρ(x, t) = ρ(x, t)u(x, t), med farten u(x, t) = vmax (x) 1 − ρ(x, t) , d.v.s farten är
maximalt vmax och avtar linjärt när tätheten ökar och vid maximal täthet 1 är farten noll.
Projektplan:
• Modellera trafik där körbanans förhållande ändras så att

v` , x < 0
vmax (x) =
vr , x > 0,

(2)

med två positiva konstanter v` och vr , vilket motsvarar en plötslig ändring i vägbanans
framkomlighet från den maximal farten v` till vr .
• Lösningen ρ till

∂ρ(x, t)
∂ 
+
ρ(x, t) 1 − ρ(x, t) = 0 ,
∂t
∂x
med givet begynnelsevillkor, är inte alltid entydig. Läs om grunderna för ickelinjära konserveringslagar. Problemet kan regulariseras, så ett en entydig lösning erhålls, t.ex. genom

∂
att införa en slags friktion: låt u(x, t) = 1−ρ(x, t)− ∂x
ρ(x, t) för en positiv konstant . Studera trafikproblemet (1) och (2) analytiskt med karakteristikor (utan friktion) och numeriskt
(med friktion); först i fallet v` = vr = 1 och sedan när v` 6= vr .
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