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TRANSYT 6C-VTI
Funktionsbeskrivning och manual

av Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Transyt 6C-VTI är en datoriserad beräkningsmetod för bästa tidsättning

av samordnade trafiksignaler. Bästa tidsättning motsvarar att någon eller

en kombination av några av följande trafikeffekter blir så liten som

möjligt: fördröjning, stopp, bränsleförbrukning eller avgaser.

Transyt 6C-VTI är en vidareutveckling av den amerikanska versionen 6C

som i sin tur bygger på den engelska grundversionen Transyt 6.

Med version 6C-VTI kan de totala trafikantkostnaderna i ett signalsystem

beräknas. Därigenom ges förbättrade möjligheter till jämförelse av

åtgärdskostnader med förändring av trafikantkostnader.

För att minska eventuella startproblem för nya programanvändare har en

manual försetts med funktionsbeskrivningar på väsentliga punkter.

I princip bör föreliggande redogörelse och tillgång till en dataterminal

vara tillräckligt för att kunna utnyttja Transyt 6C-VTI.
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TRANSYT 6C-VTI
Programdescription and manual

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-58101 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

Transyt 6C-VTI is a computerized method for best timing of coordinated

traffic signals. Best timing corresponds to making one or a combination

of the following traffic effects as small as possible: delay, stops, fuel

consumption or exhausts.

Transyt 6C-VTI is developed out from the american version 6C of Transyt.

Version 6C is developed out from the english basic version 6 of Transyt.

Version 6C-VTI of Transyt can be used for calculation of the total traffic

cost in a signalsystem. This means increased possibilities for relating

costs for different measures in signal systems to changed costs for the

traffic.

In order to minimize starting up problems for new Transyt-users a manual

has been fitted with descriptions for essential parts of the program.

This manual will together with a computer-terminal be enough for use of

Transyt 6C-VTI.
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TRANSYT 6C-VTI
Funktionsbeskrivning och manual

av Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) avslutade år 1981 ett projekt

avseende bränslesparpotentialer i samordnade trafiksignaler. I projektet

utvärderades en metod benämnd Transyt 6C. Transyt 6C är en datorise-

rad metod för beräkning av trafikeffekter och tidsättning. Trafikeffekt-

erna utgörs av fördröjning, stopp, bränsleförbrukning och avgasemissioner.

En tidsättning i form av gröntidsfördelning och samordning av korsningar

beräknas som gör någon effekt eller kombination av effekter så liten som

möjligt.

Transyt 6C är en vidareutveckling, utförd vid Berkeley universitetet i

Kalifornien, av version 6. Transyt 6, originalversionen, har utvecklats av

Transport and Road Research Laboratories i England. Transyt 6C har av

VTI kompletterats och anpassats till svenska förhållanden. Denna special-

version benämns Transyt 6C-VTI.

Det av VTI utförda projektet avseende Transyt resulterade bl a i följande:

0 Skillnaden mellan av Transyt beräknade och uppmätta effekter är
liten. Beräknade effekter kan användas utan korrigering som mått på
de verkliga trafikeffekterna.

o Lönsamheten av att införa Transyt-beräknad tidsättning är anmärk-
ningsvärt hög. Kvoten mellan kostnadsreduktion och åtgärdskostnad
har för första året efter åtgärd uppskattats till minst 20.

Användning av Transyt kan antingen avse att för rådande eller förändrade

förhållanden i ett signalsystem beräkna:

0 olika trafikeffekter

0 en ny optimal tidsättning och tillhörande effektvariabler
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Trafikeffekter eller tidsättning och trafikeffekter kan exempelvis beräk-

nas i följande fall:

0 för olika ansatser av omloppstid

0 för olika ansatser av fasbildning och fasordning

o anslutning av ny signalanläggning

0 val av flödesnivå för växling av tidplan

o styrning av hastighetsnivå

0 byggnadstekniska eller trafiktekniska förändringar

0 nya trafikförhållanden

0 ny värdering av fördröjning, stopp, bränsle och avgaser

o tillståndsbeskrivning för val mellan olika åtgärdsobjekt

Transyts organisation av indata kan också vara en lämplig arkiveringsform

för systemdata.

Speciellt betydelsefullt borde det vara att få tillgång till en metod som

kan uttrycka tillstånd eller förbättringar i ekonomiska termer. Den

traditionella samordningen för att skapa grön våg för någon eller några

trafikströmmar behöver inte sammanfalla med tidsättning för minsta

antal stopp totalt i ett system. Antal stopp är dessutom en diskutabel

samordningsvariabel. Endast i den mån stopp samvarierar linjärt och

positivt med fördröjning, fordonskostnader och avgasemissioner är stopp

ett meningsfullt mått. Att en sådan samvariation föreligger är ju normalt

sett helt klart. Dock gäller samvariationen inte generellt varför det bör

vara en fördel att i stället samordna m a p sådana variabler som direkt

kan kopplas till ekonomiska termer. En sådan samhällsekonomiskt inrik-

tad samordning bör ta hänsyn till så många delkostnader som möjligt.

Transyt ger möjlighet att utföra samhällsekonomiskt inriktade samord-

ningar. Man kan därigenom jämföra kostnaden för en ny tidsättning med

hur många kronor som kommer att sparas för trafikanterna.

I anslutning till ett försök att lansera Transyt i Sverige har föreliggande

manual för version 6C-VTI utgivits. Manualen har försetts med förklaran-

de funktionsbeskrivningar där så bedömts meningsfullt.
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Programmet finns bl a tillgängligt för externa användare via terminal på

VTIs dator. I princip bör manualen och tillgång till data-terminal vara

tillräckligt för att kunna använda Transyt 6C-VTI.
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1 INLEDNING

Transyt är en datoriserad metod för beräkning av optimal tidsättningl) i

signalsystem. Tidsättningen blir optimal med avseende på någon eller

några av de kostnader som trafiken förorsakar eller förorsakas i signalsys-

tem.

Grundversionen av Transyt har utvecklats av TRRL. Den första versionen

presenterades redan 1969, se ref (69-1). Fram till idag har 8 successivt

förbättrade versioner givits ut av TRRL, se ref (80-1). Programmet

beräknar i sin grundversion trafikeffekterna stopp och fördröjning. Dessa

effekter kan i sin tur användas för beräkning av bränsleförbrukning och

avgasemissioner. En Transytversion för beräkning av bränsle och avgaser

har utvecklats vid Berkeley universitetet i Kalifornien, se ref (77-1) och

betecknas Transyt 6C. Denna version har sedermera vidareutvecklats och

anpassats till svenska förhållanden av statens väg-och trafikinstitut (VTI),

se ref (81-1). Den svenska versionen betecknas Transyt 6C-VTI.

Mycket arbete har under årens lopp inriktats på validering av Transyt,

både i Sverige och utomlands. En svensk studie, se ref (81-3), liksom

utländska har alla funnit god överensstämmelse mellan beräknade och

uppmätta värden.

Transyt kan antingen användas som renodlad effektberäkningsmodell för

alla tänkbara förändringar i ett signalsystem eller också för optimering av

gröntidsfördelning och samordning av korsningar. Användning av Transyt

kan klassificeras enligt följande:

0 enbart effektberäkning vid befintliga eller förändradez) förhållanden

o anpassning av tidsättning till och beräkning av effekter vid befintliga
eller förändrade1 förhållanden.

 

1) Den del av tidsättningen som beräknas begränsas till gröntidsfördel-
ning och samordning av korsningar.

2) Förändrade förhållande kan avse byggnation, trafikreglering, trafik
eller annan del av tidsättning än den Transyt kan förändra.
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Transyt kan användas i anslutning till all tidsättning av signalsystem. De

olika alternativa situationerna vid tidsättning skulle kunna uttryckas

enligt figur 1.
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Figur 1. Olika alternativa situationerna vid tidsättning av signalsys-

tem.

Då det gäller ny samordning kan Transyt aldrig helt ersätta de manuella

insatserna, eftersom Transyt inte kan ta fram säkerhetstider, bestämma

fasbilder och ordning mellan fasbilder.

Den trafiktekniska servicen utförs normalt endast sporadiskt i Sverige. Då

den utförs kan alternativen vara att man antingen ställer om någon eller

några signalanläggningar och ser vad som händer eller också att man

genomför beräkningar och sedan ställer om. Om beräkningsalternativet

väljs kan Transyt helt ersätta den manuella arbetsinsatsen vilket även bör

resultera i en kostnadsreduktion för själva åtgärden jämfört med det

manuella alternativet.

I referens (81-2) har samhällsnyttan av att använda Transyt relaterats till

kostnaden för att ta fram nya tidsättningar (med Transyt). Under första

året skulle samhället tjäna minst 20 gånger så mycket som kostnaden för

ny Transytberäknad tidsättning. Trots den anmärkningsvärt goda lönsam-

heten för Transyt har i Sverige någon regelbunden användning inte kommit

till stånd. Orsakerna till detta kan vara flera, exempelvis:
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o att kostnaden för samordningen drabbar en part och intäkten går till
annan part.

0 att nya samordningar eller trafikteknisk service inte är så frekventa
att den vana som krävs för att använda en datormetod som Transyt
hinner utvecklas.

o att det finns ett generellt motstånd mot att pröva nya metoder.

I Sverige har användning av Transyt hittills haft karaktär av försöksverk-

samhet. Sådan verksamhet har förekommit i Göteborg, Linköping och

Malmö, se referenserna (76-1), (76-2), (79-2) och (81-2).

På uppdrag av vägverket har tidigare en manual på svenskaför Transyt 6

givits ut, se referens (78-1).

Utanför Sverige har Transyt fått en utbredd användning. Antalet använ-

dare, utspridda över hela världen, har uppskattats till ca 500. Speciellt

etablerat har programmet blivit i England och USA. Bland de nordiska

länderna är det främst Finland som använder Transyt. I Helsingfors har

alla samordningar utförts med Transyt.

En tillämpning finns redovisad från Norge. Tillämpningen avsåg en led

med 7 korsningar i Trondheim, se referens (76-3).

Transyt kräver, liksom alla beräkningsmetoder för tidsättning, mycket

indata. För att Transytanvändaren skall kunna ange indata rätt krävs

insikt i definitioner av centrala begrepp liksom av metodens funktion.

Avsikten med föreliggande skrivning är att ge insikt i Transyt både

avseende definitioner och funktion och att sammanställa de speciella

instruktionerna för Transyt 6C-VTI.

Blivande användare av Transyt 6C-VTI kan antingen beställa programko-

pior från VTI eller också köra programmet via externa terminaler på VTIs

dator, se bilaga 5 och 6.1)

 

l) Transyt 8 kan köpas av TRRL. Priset beror på hur stort geografiskt
område som programkopian skall utnyttjas inom. För en normalstor
tätort är priset av storleksordningen 12 000 kr.
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2 CENTRALA BEGREPP I TRANSYT

Nod. En signalreglerad korsning.

Länk. En eller flera trafikströmmar som har samma gröntidstart och

 

gröntidslut och som bildar gemensam kö. Länkarna kan indelas i två

huvudkategorier, externa respektive interna. På en intern länk regleras

både in- och utflöde på länken av noder i systemet. För enextern länk

regleras endast utflödet. Exempel på länkar ges i figur 2.

Det kan vara meningsfullt att inte ha onödigt många länkar eftersom en

länk maximalt kan matas av fyra länkar. Om två eller flera länkar är

identiskt lika i alla avseenden kan de därför få bilda en gemensam länk, se

figur Ze.

Stopplinje. Utflödet från en länk sker över en stopplinje. Stopplinjens

utbredning bestäms av länkdefinitionen.

Delad stopplinje De utgående trafikströmmarna över en stopplinje kan

 

hållas isär genom s k delad stopplinje. Möjligheten att dela stopplinje kan

motiveras av följande:

0 Utgående trafikströmmar matas av olika trafikströmmar.

0 Olika utgående trafikströmmar har olika färdtider på länken. Gäller
bl a kollektivtrafik med hållplatser.

0 Olika trafikströmmar skall viktas olika.

0 Studie av speciell trafikström exempelvis vid validering.

Nod- och länkdiagram. De noder, länkar och trafikströmmar som pro-

 

grammet skall arbeta med beskrivs av användaren i ett nod- och länkdia-

gram. Att rita ett sådant diagram är ett väsentligt arbetsmoment då

indata till programmet förbereds. Varje nod tilldelas ett nummer,

normalt 2 och max 4 siffror. De länkar varsutflöden regleras av viss nod

tilldelas länknummer som inleds med nodnumret och avslutas med ett tal

givet av numreringen runt noden. Låt de två första siffrorna markera

nodnummer och de två sista lokalt länknummer. Numrera länkarna runt en

nod medurs. Exempel på nod- och länkdiagram ges i figur 3.
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Fast tidplan. Transyt räknar med att all tidsättning är fast. Gröntidstart

 

och slut sker alltid vid exakt samma tidpunkter i omloppet för varje signal

i en tidplan. Att fasta tidplaner i verkligheten kan vara mer eller mindre

variabla är något som användaren själv får komplettera för i efterhand.

Det är bara vid optimeringen som olika starter och slut testasl).

Fördröjning. Programmet arbetar med två slag av fördröjning, likformig

 

och stokastisk. Fördröjningen avser enbart vad som sker i systemets

signalreglerade korsningar.

Likformig fördröjning är den tid som ett fordon fördröjs, då det skall

passera en korsning, antingen pga rött ljus eller av att stopplinjen

blockeras av köande ännu ej avvecklade fordon. I den likformiga

fördröjningen skall också extratiden för reaktion på grönt ljus och för

acceleration ingå. Definition av likformig fördröjning framgår ur figur 4.

7/2'
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Figur 4. Likformig fördröjning enligt Transyt.

 

1) Vid s k "simulering" beräknas enbart effekter för angiven tidsättning.
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Stokastisk fördröjning. Beror på slumpmässiga variationer i trafiken.

 

Effekten av sådana variationer förutsättes variera med belastningsgrad.

Följande uttryck används:

X2

fh hål)H) < /1[)r 3

x = Belastningsgrad

Enligt referens (69-l) så har förskjutning av gröntidstarter mellan kors-

ningar ingen inverkan på den stokastiska fördröjningen.

I figur 5 visas hur den stokastiska fördröjningen förändras med belast-

ningsgrad.
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E5352. Stokastisk fördröjning som funktion av belastningsgrad.

 

1) Detta är en korrigerad form av Websters, se referens (69-1), formel
för stokastisk fördröjning. Här finns risk för att formeln fungerar
mindre bra för andra beräkningsförutsättningar än som formeln tagits
fram för. Speciellt kan stora accelerationsfördröjningar på posttyp 1

och 3l vara riskabla. Vid "låg" belastning inget problem.
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Stoppfördelning. Trafikmodellen i Transyt förutsätter att bilarna kör med

 

konstant hastighet fram till stopplinjen och direkt efter stopplinjen åter

har eftersträvad hastighet. Detta medför att minsta fördröjning alltid

motsvarar ett stopp. För att korrigera för denna brist kan programmet

kompletteras med en fördelning som beskriver sannolikheten för stopp

som funktion av viss likformig fördröjning. Problematiken beskrivs i

figur 6. I figur 7 ges ett exempel på en uppmätt fördelning vid signalreg-

lerat övergångsställe och hastighetsgräns 50 km/h.
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Figur 6. Fördröjning och stopp.
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Egg. Uppmätt andel stoppande fordon vid olika likformig fördröj-
ning. Fördröjning räknad fram till stopplinjen. Hastighets-
gräns 50 km/h.
Hastighetsnivä för ej hindrade bilar 50 km/h.

Steg. Omloppstiden delas i ett antal lika stora delar, steg. Antal steg per

omlopp ges som indata. Det enda tidsbegrepp som programmet centralt

arbetar med är steg även om in- och utdata i huvudsak ges i storheter

relaterade till timme. Datortiden är direkt proportionell mot antal steg.

Mättnadsflöde. Härmed menas antal :fordon som per gröntidstimme kan

 

passera stopplinjen. Flödet beräknas med hänsyn tagen till korsningens

utformning samt konflikter mellan trafikanter före och efter stopplinjen.

Antalet körfält viss sträcka före stopplinjen inverkar enbart genom

eventuella konflikter. Om inga konflikter förekommer mellan trafik-

strömmarna till körfälten i en korsningstillfart så motsvarar tillfartens

totala mättnadsflöde summan av körfältens/magasinens mättnadsflöden.

I Transyt omräknas mättnadsflöde per gröntidstimme till flöde per grön-

tidssteg. Så länge inga konflikter uppkommer mellan olika trafikström-
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mar eller antal konflikter per steg är konstant så kommer Transyt att

arbeta med korrekt mättnadsflöde. Om antalet konflikter varierar under

gröntiden så varierar även det verkliga mättnadsflödet. Ett variabelt

mättnadsflöde går inte att återge med Transyt 6C.

Kolonnspridning. Antal fordon som per tidsenhet avvecklas över en

stopplinje är känt. För att kunna samordna signalen nerströms måste man

kunna förutsäga hur många bilar som per tidsenhet anländer till stopplin-

jen nerströms. Den genomsnittliga färdtiden mellan stopplinjerna för

bilar som inte påverkas av signalerna är känd. Ju längre den genomsnitt-

liga färdtiden mellan stopplinjerna är desto större kommer den absoluta

variationen i färdtid som följd av ex olika hastigheter att bli. Om

spridningen blir tillräckligt stor kan det bli meningslöst att försöka

samordna signalanläggningar. TRRL har utvecklat en rekursionsformel

för uppskattning av antal ankommande fordon per tidsenhet till en

stopplinje då antal avvecklade fordon per tidsenhet över stopplinjen

uppströms är känd. Formeln är uppbyggd enligt följande:

qIN(k+t) = F X qUT(k) + (l-F) x qIN(k+t-l)

 

qIN( ) : inkommande flöde under tidsteg( )

t = 80 % av genomsnittlig färdtid i steg mellan stopplinjerna

F = 1 = Utjämningsfaktor
1 + k X t

100

Kan ses som andelen fordon som bildar kolonn och som kör mellan
två stopplinjer med en färdtid 80 0/0 av den genomsnittliga.

K : En konstant som har avgörande betydelse för utjämningsfaktorn F.
Ju mindre K desto mindre spridning. K kan förväntas bero på:

o antal körfält mellan stopplinjer

o lutning

0 andel tung trafik

0 hastighetsgräns

TRRL rekommenderar att K = 35, enligt referens (80-1). Om

Transyt kommer till regelbunden användning i Sverige bör K värden

mätas och sammanställas med en strukturering enligt ovan.
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qUT( ) = Flödet under steg nr ( ) som lämnar stopplinjen uppströms.

I figur 8 beskrivs F som funktion av den genomsnittliga färdtiden.

 

  

F A

[0 --

F __Z____.
a- H ,42-st-

ZL'O.?X7_/(/40Å5:é/J{c_9)

7= ;sm/ad

05'-

-1

. _Ed/fr)

/o .22: 30 4/0 50 1=

Figur 8. Utjämningsfaktorn som funktion av genomsnittlig färdtid
mellan stopplinjer. K = 35

Ju större F-värde desto bättre samordningsförutsättning.

I figur 9 ges ett exempel på kolonnspridning enligt Transyt. En extern

länk matar en annan länk. Avståndet mellan stopplinjerna är 300 m. Den

genomsnittliga färdhastigheten är 50 km/h. Mättnadsflödet är

1800 f/gröntidstimme. Omloppstiden är 80 sek och antal steg 20 d v 5 1+

sek/steg. Det inkommande likformiga flödet på den externa länken är

900 f/h d v 5 1 per steg. En kö byggs upp under rödtiden. Vid grönstart

kommer 2fordon/steg att avvecklas tills kön är avvecklad varefter

l fordon/steg lämnar stopplinjen.
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Utjämningsfaktorn F blir 0,14 d vs 14 0/0 av fordonensom under ett steg

lämnar stopplinjen anländer till nästa stopplinje efter 0,8 x (genomsnittlig

färdtid) d vs 17 sek eller 4 steg. Övriga 86 0/0' kommer att fördelas på

efterföljande steg.

           

K_
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0. 00 *- *' .c
Q 4. 4_ Q

' rt . *Ö
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Q 0 o' 0 cs
u u U 1! 1!

så

Figur 9. Exempel på kolonnspridning enligt Transyt.

Växling och växlingstid. Växlingi Transyt definieras normalt som

 

övergång från en fasbild till en annan fasbildl). I signalgruppsapparater

kan växling definieras som övergång från ett antal grupper med samtidigt

grönt till nästa grupp avsignalgrupper med samtidigt grönt. .

Växlingstidpunkten rekommenderas att förläggas till start av den första

gröngula ljusbilden i växlingen. Se figur lO.

 

l) Växlingarna är rena Transytkonstruktioner till vilka gröntidstarter och
-slut relateras. Om gröntidsfördelningen i en nod skall vara oföränd-
rad räcker det med en växling för att beskriva tidsättningen i noden.
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Övergång från en fasbild till nästföljande kan också beskrivas med flera

växlingar. Exempelvis kan grönstarterna för olika signalgrupper i samma

fas tilldelas olika växlingar.

Växll'nj

  

Grönt i

, WL' '

Grönt j

k\§\\*

          

 

Grönt

      

Figur 10. Exempel på växlingsdefinition enligt Transyt.

Effektvariabler. För att få ett mått på om en tidsättning är bättre än en

 

annan beräknas följande effektvariabler:

0 stopp

0 fördröjning

o bränsle

o avgasemissioner i form av CO, NO och. HC.

De uppräknade variablerna redovisas både på länk- och systemnivâ. Pâ

länknivå redovisas även max. kölängd.

För varje ansatt tidsättning beräknar Transyt automatiskt de uppräknade

effekterna.
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Prestandaindex (P). De i Transyt 6C-VTI beräknade effekterna kan

 

tilldelas olika vikter och slutligen summeras till ett prestandaindex.

Indexet kan alltså bildas av en eller flera effektvariabler.

P = Vikt 1 x Fördröjning + Vikt 2 x Stopp + Vikt 3 x Bränsle + Vikt 4 x CH

+ Vikt 5 x NO + Vikt 6 x CO

Den maximalt möjliga relativa effektförändringen är olika för olika

effekter beroende på deras konstruktion. Transyt kan enbart förändra vad

som sker i korsningar och inte mellan korsningar. Sådana effekter som

enbart uttrycker vad som sker i korsning kan därför förändras relativt sett

mer än sådana som är en summa av allt. Vad som bör kunna förändras

mest är därför stopp och fördröjning. Bränsle och avgaser är en summa av

vad som sker i och mellan korsningar och bör därför kunna förändras

relativt sett mindre. Endast positiva vikter accepteras.

Optimering av tidsättning. Prestandaindex skall göras så litet som

 

möjligt. Optimeringsförfarandet uppsöker den kombination av växlings-

tidpunkter som ger lägst prestandaindex.

Simulering. Beräkning av effekter med befintlig tidsättning. Man vill

studera effekter vid rådande förutsättningar eller av att andra förutsätt-

ningar än tidsättningen ändras exempelvis trafikflöden.
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3 TRANSYT, FUNKTIONSBESKRIVNING

Transyts principiella funktion samt placeringen av vissa centrala rutiner

beskrivs i figur ll.

Vissa rutiner aktiveras alltid medan andra kan användas villkorligt. En

första rutin läser in och arrangerar data inför den fortsatta bearbetning-

en. Nästa rutin kontrollerar felaktigheter huvudsakligen av formell typ.

För optimering av tidsättning krävs en tidsättning att utgå ifrån. I de fall

en tidsättning saknas så kan programmet anropa en speciell rutin som

beräknar en rimlig tidsättning att utgå ifrån.

Trafikmodellen utnyttjas alltid, vare sig det gäller beräkning av effekter

för befintliga förutsättningar eller optimering för att hitta bästa tidsätt-

ning. Av trafikmodellen beräknade stopp och fördröjning utnyttjas för

beräkning av bränsle och emissioner.

Optimeringsdelen av programmet ändrar växlingstider under beaktande

att prestandaindex skall förbättras för varje ändring. Utebliven förbätt-

ring medför att föregående växlingstid bibehålles.

Då beräkningarna i trafikmodellen och optimeringsdelen avslutats skrivs

resultaten ut.

Tidsättningen redovisas i form av växlingstider samt gröntidstarter och

gröntidslut för varje länk.

För varje tidsättning, antingen given som indata eller också ansatt av

optimeringsrutinen, utför trafikmodellen beräkningar för samtliga länk-

arl). Principiellt flödesschema redovisasför trafikmodellen i figur 12.

 

l) Undantag: För att spara datortid kan programmet inställas så att vid
optimering beräkning bara görs för ingående och utgående
länkar från nod i vilken optimeringsrutinen testar förskju-
ten växling.
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Figur 11. Principiellt flödesschema för Transyt.
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Figur 12. Principiellt flödesschema för trafikmodefien.

Beräkningar utförs länk för länk i den ordning som länkarna matar

varandra. Beräkningsförutsättningarna ges av indata och av matande

flöden per steg från länkarna uppströms. Beräkningar utförs steg för steg

under två omlopp. Effekter sparas enbart för andra omloppet.

Eftersom trafikmodellen arbetar med stegbegreppet kommer beräknings-

tiden att bli direkt proportionell mot antal steg.

Utdata från trafikmodellen är fördröjning, antal stopp och max. kölängd.

Bränsle- och avgasmodellerna arbetar med följande indata:
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o länklängd

0 lutning

o andel tung trafik

o medelhastighet

0 max. uthastighet

o antalstopp

o stopptid

o antal hastighetsändringar

Optimeringsrutinen styrs av den s k "Hill-Climb"-kedjan. Talen i kedjan

motsvarar förskjutningar av växlingstider i steg. Talens storlek har

bestämts erfarenhetsmässigt. Optimeringsprocessen beskrivs med ett

exempel i figur 13 och tillgår enligt följande:

Positiva tal. Första talet inläses. Samtliga växlingstider i första noden

 

förskjuts ett antal steg lika med det inlästa talet. Trafikmodellen

beräknar effekter för samtliga länkar. Om prestandaindex förbättras

utförs nya lika stora förskjutningar så länge indexet förbättras. Om

första förskjutning inte medför bättre index förskjuts växlingstiderna i

stället i motsatt riktning jämfört med första försöket.

Negativa tal. Förskjutningar av växlingstider utförs i stället en och en.

 

Detta ger inte bara en optimal samordning utan även optimal gröntidsför-w

delning.
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Figur 13. Exempel på Optimeringsförfarande.

Observera att det inte finns något som säger att den angivna optimerings-

kedjan skulle vara den bästa i varje enskilt fall. Kör exempelvis den

föreslagna kedjan två gånger. Vid körning nr två börjar man med den

optimala tidsättningen enligt körning l. Konstruera därefter egna kedjor.

Optimeringsprocessen kan jämföras med att en trafikingenjör i "blindo"

ändrar en signalinställning och sedan ser vad som händer. Skillnaden

mellan trafikingenjören och Transyts arbetssätt är att Transyt systema-

tiskt, men ocksâ i blindo, ändrar tidsättningarna i olika signalanläggningar

och samtidigt "mäter" effekter i hela systemet av förändringen.

Om en Transytkörning upprepas med exakt samma förutsättningar kom-

mer den alltid att resultera i exakt samma värden.
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INDATA - POSTTYPER

Indata anges på 15 olika posttyper. Posttyperna har i princip samma

uppbyggnad. Varje post byggs upp av 16 element. Varje element är lika

stort. Samtliga element utnyttjas inte för alla posttyper. Värdena anges

alltid högerjusterade i fälten. Första elementet innehåller alltid posttyp-

nummer om sådant finns. I bilaga 1 redovisas speciella blanketter eller

egentligen tabellhuvuden för posttyperna. Egentligen är det tillräckligt

med en blankett för att klara alla posttyper. Bilagal kan snarast

betraktas som en mall för ifyllning av indata på en blankett utan något

tabellhuvud. En sådan blankett finns också i bilaga 1.

Decimaltal får inte anges i indata. I de fall ett decimaltal skall användas

i programmet transformeras det i indata angivna heltalet av programmet

till decimaltal.

Instruktion för vilka värden som skall anges och vilka värden som är

tillåtna anges i bilaga l. I detta avsnitt ges förklaringar till betydelsen av

olika indata och hur man i vissa fall gör uppskattningar av indata.

Titelpost (Obligatoriskt)

Måste föregå alla andra posttyper. Något typnr finns inte och skall inte

anges. Alla siffror och bokstäver accepteras. Den angivna koden används

för att identifiera en körning. Identifiering kan exempelvis bildas genom

systemets benämning, vilken tidplan som avses och vad som är speciellt i

den aktuella körningen.

Posttyp l (Obligatoriskt)

Denna. posttyp innehåller uppgifter som är generella för hela systemet och

instruktioner om hur programmet skall arbeta.

Omloppstid. Antingen kan omloppstiden vara given eller också testar man

 

olika ansatser för att hitta den bästa i något avseende. Övre och undre
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gräns, 30 sek och 300 sek. Den omloppstid som beräkning skall utföras

med ges alltid av användaren.

Antal steg per omlopp. Ett omlopp indelas i ett antal lika stora delar,

 

steg. Beräkningstiden i centrala rutiner är direkt proportionell mot antal

steg och därmed även datorkostnaden. Ju större steglängd desto större

risk att man missar de verkliga minpunkterna och optimala tidsättningar-

na. Om det finns noder med halv omloppstid måste antalet steg per

omlopp vara jämnt. Välj för enkelhets skull 2 sek per steg om inte

speciella omständigheter talar för annan steglängd. Intervall 5-60.

Senareläggning av effektiv gröntidstart. Tidsättningen i Transyt ges i

 

form av tidpunkter, växlingstider, se posttyp 11-17, och tid fram till

färgväxling, se posttyp 31, från rött till grönt eller från grönt till rött. Vid

växling från rött-grönt uppkommer fördröjning för fordon som stoppat

relativt Transyts sätt att räkna tid mellan stopplinjer, se figur 11+. Transyt

räknar med att ett fordon som passerar stopplinjen omedelbart har en

hastighet som motsvarar den färdhastighet eller färdtid som ges på

posttyp 32. Fördröjningen utgörs av reaktionstiden på den gröna signalen,

ungefär 1 sekund och av tidsskillnaden mellan att köra till nästa stopplinje

för ett fordon som stoppat jämfört med ett som inte stoppat.

'ri-d Åk

 

 

 

Färg/rå/hz'nj 3161753011'

' då 'do

 

     

V59

Figur 14. Fördröjning vid start.
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Tillägget för accelerationsfördröjning kan beräknas med följande uttryck:

Vu
da 2 232%: (sek)

vU = Max. uthastighet från länken. Denna hastighet beskrivs i post-
typ 33. Skall vara ett medelvärde av alla vU på samtliga länkar
(m/sek).

a :z Genomsnittlig acceleration för ett medelfordon i hastighetsinter-

vallet 0 till vu, se bilaga 2. (m/sz). Accelerationen skall vara ett
medelvärde för alla fordon på alla länkar.

För stoppade fordon och köer som med marginal hinner att avvecklas

under gröntiden är det beskrivna sättet att hantera fördröjning vid

gröntidstart bra. För köer som inte med marginal kan avvecklas innebär

ett tillägg för gröntidstartfördröjning att Transyt kommer att räkna med

att färre fordon kommer att avvecklas än i verkligheten. Samma problem

uppkommer då en fordonskolonn närmar sig en oblockerad stOpplinje

precis före omslag från rött till grönt. Ett tillägg enligt posttyp 1

kommer att i programmet förlänga den tid inga fordon kan passera

stopplinjen, vilket i denna situation blir fel.

Slutsatsen är att tillägget måste hanteras med försiktighet. Observera

att tilläggets storlek påverkar vadsom skall anges på posttyp 5 liksom

mintiderna mellan växlingar på posttyp 11-17och 21-23.

Senar-eläggning av gröntidslut/rödtidstart. Om man förutsätter att verklig

 

tid för gröntidslut anges på posttyp 31 så bör detta värde alltid sättas till

noll.

Begynnelsetidsättning. Två varianter är möjliga, antingen att man har

 

och själv ger tidsättningen eller att tidsättning saknas. Båda varianterna

klaras av programmet. Om begynnelsetidsättning saknas kan ett under-

program, STARl, beräkna en tidsättning att utgå ifrån genom:

o att låta växling l i resp nod börja i steg 1

o att övriga växlingar i resp nod placeras så att belastningsgraden på
varje länk blir lika
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STARl berör samtliga noder oberoende av vad som finns på posttyp 2.

Observera att det endast är växlingstiderna på posttyp 11-17 eller 21-23

man slipper ange. STARl kan exempelvis användas för ett nytt system

där tidsättning saknas eller en helt ny tidplan i ett befintligt system.

Användaren måste själv beskriva fasbilder och inbördes ordning mellan

dessa.

Färdtid eller hastighet. Tiden för ett fordon att färdas mellan två

 

stopplinjer utan att hindras av rött ljus eller stoppande fordon framför

stopplinjen kan på posttyp 32 antingen anges direkt i sekunder eller

indirekt i form av hastighet. Vilket som väljs markeras på posttyp 1.

Utskrift vid optimering. Man kan välja mellan att per optimeringsför-

 

skjutning få "alla" beräknade data länk för länk eller att per förskjutning

endast få ut effektvärden summerade för hela systemet. För det andra

alternativet får man ut länkresultat i försituationen samt för den sista

beräkningen i kedjan.

Enhet för tidsättningen. Möjlighet finns att som indata ge växlingstider i

 

sekunder eller i steg. Programmet räknar alltid internt i steg.

Posttyp 2 (Obligatoriskt)

Listning av noderna i valfri ordningsföljd. Max. 504_ noder kan hanteras.

Optimeringens resultat påverkas inte av nodernas ordning. Genom att i

listan sätta minustecken framför en nod grupperas den med första

efterföljande positiva nod. Därigenom kommer inte gröntidsfördelning

och inbördes tidsskillnader mellan växlingstider att förändras för den

bildade nodgruppen. Däremot förskjuts växlingstiden relativt övriga

noder. Kan exempelvis utnyttjas för korsningar med litet inbördes

avstånd. Om en nod utelämnas kommer alla växlingstider för noden att

förbli oförändrade under optimering. Utelämnat nodnummer kan exem-

pelvis användas då det i ett system finns två hastighetsgränser. Man

utlämnar först nodnumrena med den ena gränsen och optimerar. Den

optimerade tidsättningen införs. Därefter borttages de först optimerade

nodnumren och de först utelämnade förs in. Utför ny optimering.Varför
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ett system med två hastighetsgränser inte bör optimeras i en enda körning

framgår av posttyp 5.1)

Det finns två sätt att åstadkomma att tiden mellan växlingar i två eller

flera korsningar förblir oförändrad:

a)

b)

Minustecken framför nodnummer på de noder som skall grupperas ihop
med en nod. Den sista noden i gruppen ges positivt nodnummer.

Utlämna de nodnummer mellan vilka tiderna för växling inte skall
förändras.

Det första alternativet ger en tidsättning som normalt bör vara mer

effektiv än för den andra alternativet.

Posttyp 3 (Obligatoriskt)

Maximala antalet länkar är 300.

Lista länkarna i den ordning de skall behandlas av programmet. Tre

restriktioner gäller för denna listning:

Ingen länk får listas före någon av de länkar som matar länken, direkt
eller indirekt, med trafik, se figur 15.

Inga slutna slingor får förekomma. Detta följer egentligen av 1:a

punkten.

Problemet med sluten slinga löses genom att någon intern länk
fördubblas. Kopian kallas dummy länk. Den markeras med ett
minustecken, se figur 16. Hantera dummylänken som en extern länk.
Endast dummylänken matar andra länkar.

Länkar som delar stopplinje måste grupperas ihop i länklistan. Den
överordnade länken placeras sist i gruppen. De underordnade länkarna
markeras på posttyp 3l. Någon annan markering än genom ordningen
görs inte i posttyp 3 av om länk är överordnad eller underordnad. Man
kan inte enbart ur posttyp 3 se om det förekommer delade stopplinjer.

 

l) Exemplet med hastighetsgräns kan lika gärna lösas med gruppering av
noder genom att sätta minustecken.
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Figur 16. Exempel på listning av länkar vid sluten slingal).

 

l) Obs att 103, 204, 30l och 402 inte bildar sluten slinga i och med att de
inte matar varandra med trafik.
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4.5 Posttyp 4 (Villkorligt)

Denna post innehåller den s k Hill-Climb-kedjan, vilken styr optimerings-

processen. Hill-climb-kedjan utgörs av tal som motsvarar hur många steg

som skall ingå i förskjutningar av växlingstider. Talen i kedjan kan vara

positiva eller negativa. Ett positivt tal anger att alla växlingstider i en

nod förskjuts lika mycket och ett negativt tal att växlingstider förskjuts

en och en.

Den rekommenderade kedjan gäller för 50 steg per omlopp. Förskjutning-

arnas storlekar kan ses som andelar av omloppet. Det första antalet steg

i den rekommenderade kedjan är 7. För 40 steg per omlopp skulle det

första talet i kedjan i stället bli5-7-6 x 40 = 6.

Om några Hill-Climbtal inte anges kommer en beräkning att ske för

befintlig tidsättning.

Efter att kedjan genomgåtts en gång kan antingen samma kedja upprepas

eller nya kedjor ansättas av användaren. Upprepade kedjor medför i

allmänhet icke oväsentliga förbättringar. För varje ny optimeringskedja

måste den optimala tidsättningen från föregående kedja ges som indata.

4.6 Posttyp 5 (Villkorligt)

Transyt har en förenklad modellbildning av bilarnas hastighetsförlopp.

Bilarna förutsättes omedelbart efter start ha en hastighet enligt post-

typ 32 och vid stopp gå direkt från denna hastighet till stopp. Detta

medför att minsta fördröjning enligt modellen alltid skulle resultera i

stopp. För att ge en mera realistisk beskrivning av sambandet mellan

stopp och fördröjning så har en stoppfördelning införts. Stoppfördelningen

uttrycker sannolikheten för stopp som funktion av likformig fördröjning

uttryckt i steg. Stoppfördelning har betydelse i anslutning till växling från

rött till grönt eller i andra fall då bilar fördröjs av köbildning framför

stopplinjen. Fördelningen påverkas av följande:
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o hastighetsnivå,

o retardationsnivå,

0 definition av tidpunkt för ljusväxling, seposttyp 1 och 31.

Sannolikheten för stOpp för viss fördröjning minskar om:

0 hastighetsnivån ökar

o retardationsnivån minskar

o accelerationsfördröjning ingår i fördröjningen.

På blanketten för posttyp 5 rekommenderas en fördelning. Fördelningen

är samma som den i figur 7. Underlaget utgörs bara av mätningar från ett

signalreglerat övergångsställe. Den genomsnittliga hastigheten före

stopplinjen för bilar utan rött ljus och utan hindrade stoppade bilar var

ca 50 km/h.

Stoppfördelningar för andra hastigheter (VU) än den (50) som den redovisa-

de stoppfördelningen avser, kan beräknas genom att:

0 för högre hastighet addera ((SO-vU)2/(2xlr l va x 3,6) (sek)

0 för lägre hastighet subtrahera ((vU-50)2/(2xlrl x50 x 3,6) (sek)

vU = Max. uthastighet (km/h)

r = Retardationsnivå (m/SZ)

Korrigering för annan hastighet har liten betydelse. Om man räknar med

r = 1,8 m/s2 och hastigheterna 30 respektive 70 km/h blir ändringen 0,6

respektive 0,4 sek.

Om en generell accelerationsfördröjning anges på posttyp 1 så skall

stoppfördelningen justeras genom att motsvarande fördröjning adderas till

den oberoende variabeln i stoppfördelningen d v 5 sannolikheten för stopp

vid viss fördröjning blir mindre om accelerationsfördröjning ingår i den

totala fördröjningen. Väljer man att i stället lägga accelerationsfördröj-

ningen på posttyp 31 så beräknas en genomsnittlig accelerationsfördröj-
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ning för hela systemet som får påverka stoppfördelningen på samma sätt

som då accelerationsfördröjning angivits på posttyp 1.

Exempel. Den rekommenderade stoppfördelningen har 30 % stoppande

fordon vid 4 sek. fördröjning. Om den genomsnittliga uthastigheten från

systemets länkar är 30 km/h så får man i stället att 4 - 0,6 = 3,4 sek ger

30 % stopp. Om accelerationsfördröjningen, exklusive reaktionstid, är

2 sek så ger 3,4 + 2 = 5,4 sek 30 0/o stopp. I figur 19 redovisas den

uppmätta stoppfördelning vid hastighetsnivån 50 km/h med och utan (=

korrigering Osek) korrigering för accelerationsförhöjning. Vid varje

fördelning anges summan av fördröjningskorrigeringarna. Figur 17 kan

användas genom att räkna ut en totalkorrigering. Välj den kurva som

ligger närmast framräknad korrigering. Avläs för olika fördröjning

procentuell andel stopp på den utvalda kurvan.

P(SéO/°/a) ?axlar/'03 Jet

.7 o l 2 3 4/ 5'
%li

: AMMV
i" /WWW/
,.,aaa/i

0 //á////20 I

./ / 1 : : i #

723456789/0///25ek

             

7
I

Figur 17. Sannolikhet för stopp som funktion av fördröjning. Justering

avser annan hastighet än 50 km/h och accelerationsfördröj-
ning.

En stOppfördelning representativ för det speciella signalsystemet kan

enkelt mätas:
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0 Mät upp en sträcka, framför en signal, minst så lång som max.
retardationssträcka. Sträckan begränsas av en första lättidentifierbar
punkt och en andra punkt i form av stopplinjen.

o Mät färdtiden över sträckan för ohindrade fordon med grönt ljus.

0 Mät färdtiden över sträckan för fordon med rött ljusl) under någon del
av sträckan och klassindela i sådana som stoppar resp övriga.

o Beräkna sannolikhet/rel frekvens för stopp i de olika fördröjningsinter-
vallen. Fördröjningen definieras som skillnader i färdtid för bilar med
rött ljus under någon del av färden och medelvärdet av färdtiden för
ohindrade bilar med grönt ljus.

I den svenska versionen av Transyt 6C så ger fördröjning som inte medför

stopp i stället upphov till hastighetsändringar. Hastighetsändringar an-

vänds enbart för beräkning av bränsle och avgaser.

4.7 Posttyp 6 (Obligatoriskt)

Prestandaindex bildas enligt följande:

 

P = 2 [(Fördröjningsvikt 6) x (Fordrojgä"95Vlkt 31° J) x (Total för-
J=1

dröjning j) + (Stoppvikt 6) x (Stoppvikt 31, j) x (Antal stopp j) +

+ (Bränslevikt 6) x (Bränsle j) + (Vikt CH, 6) x (CH, j) + (Vikt NO 6) x

x (NO, j) + (Vikt CO, 6) x (C0, j)]

N = Antal länkar

För länkar med kollektivtrafik, enligt posttyp 32, kan för bränsle, stopp

och fördröjning olika vikter anges för kollektivtrafik respektive övrig

trafik. Man bör vara medveten om att all trafik på en kollektivtrafiklänk

viktas med angiven vikt för kollektivtrafik. Om exempelvis vikt för restid

skall motsvara antal resande i olika fordon så kan vikten för kollektivlänk-

en bildas enligt följande:

 

l) Hindrande fordon framför stopplinjen motsvarar rött ljus.
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Antag 10 0/0 kollektivtrafik och 90 96 övrig trafik.

Antal resande är för kollektivtrafik 25 personer per fordon och för övrig
trafik 2 personer per fordon.

Medelvärde för antal resande/fordon : 0,1 x 25 + 0,9 +2 = 4,3

Viktfördröjning = 43 för kollektivtrafiklänken.

Viktfördröjning = 2 för länk utan kollektivtrafik.

Ett alternativ till optimering på bränsle och avgaser genom en direkt

beräkning per länk, som sker i Transyt 6C, är att ansätta vikter på totala

antalet stopp och totala fördröjningen i systemet som ger ett relativt

eller absolut mått på bränsle eller avgaser. TRRL har valt en sådan

metod för bränsleberäkning.

Posttyp 6 ger möjlighet att bygga upp ett prestandaindex som motsvarar

summan av samhällskostnaderna för restid, bränsleförbrukning och övriga

fordonskostnader samt kostnader för de skador som avgasemissionerna

motsvarar. Om inte ett kapacitetsproblem föreligger borde ett integrerat

samhällsekonomiskt prestandaindex vara det mest rimliga att använda.

Förslag till samhällsekonomiska vikter redovisas i bilaga 4.

Posttyp ll-l7. (Obligatoriskt om förutsättningarna så kräver)

 

Per nod skall finnas en post av typ ll-l7 eller Zl-23.

Den första siffran, en etta, markerar att varje växling sker en gång per

omlopp.

Den andra siffran i posttypnumret informerar om antalet växlingar.

Maximalt accepteras 7 växlingar per nod. Växling enligt Transyt har

beskrivits i figur lO.

Växlingstid. Anges i den sort som indikerats i posttyp l. Tiderna avläses

normalt ur tidsättningsschemat. Om växlingstid anges i steg bör växling-

en läggas i sekundtal som är jämt delbara med antal sekunder per steg.
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Flera växlingar kan läggas i samma tidpunkt vilket kan utnyttjas för att

låta Transyt testa nya fastbilderl).

Minsta tid mellan två växlingar. Tiden anges i sekunder. Bestäms av att

 

ingen gröntid får bli mindre än min. värde och av att fotgängare och

cyklister skall få den tid de behöver. Definitionen illustreras av figur 18.

an) yxan)

 

[2 = m/'ryârånf'

Mm (vxzzn)-vxr1))= á, rt:

Figur 18. Mintid mellan två Transyt-växlingar.

Mintiden bör alltid göras så liten som möjligt. Gröntidsoptimeringen är ju

helt beroende av storleken av det tidsintervall som en växling får flyttas

inom . Extremfallet är ju att befintlig tid till föregående resp efterfölj-

ande växlingar exakt motsvarar mintiderna.

 

l) Exempel. Rakt fram och vänstersväng i en tillfart bildar en fas. Rakt
fram och vänster sväng från motsatt riktning bildar en annan fas som
följer direkt efter. Testa om en ny fas med de rakt framgående
trafikströmmarna gör tidsättningen effektivare.
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En svaghet med de olika versionerna av Transyt 6 är att effekter

beräknade för länkar med belastningsgraden 2 100 % inte är korrekta. Det

kan exempelvis bli så att antal stopp på en länk minskar om belastnings-

graden fortsätter att öka efter att ha passerat 100 %-gränsen exempelvis

om gröntiden minskas. Denna situation bör undvikas genom att öka

mintiden mellan de aktuella växlingarna tillräckligt mycket för att

situationen inte skall kunna uppstå. Om överbelastning i befintlig

tidsättning så sätt mintid lika med befintlig tid mellan de aktuella

växlingarna. Effekter beräknade för överbelastade länkar subtraheras

manuellt från systemsummorna i för- och eftersituationerna.

Observera att Transyt inte kan ändra på fasbilderna, med få undantag,

eller deras inbördes ordning. Den av Transyt beräknade tidsättningen är

endast Optimal för de givna fasbilderna och den bestämda ordningen.

Posttyp Zl, 22, 23 (Obligatorisk om förutsättningarna så kräver)

 

Motsvarar posttyp ll-l7 men med den skillnaden att varje fasväxling sker

2 gånger per omlopp. Första siffran, en tvåa, står för att varje växling

sker 2 ggr/omlopp. Antalet steg per omlopp måste vara jämnt.

Antalet växlingar får max. vara tre.

Summan av mintiderna mellan växlingarna får inte vara större än halva

omloppstiden.

Med posttyp 21, 22, 23 blir alltid tiden mellan två gröntidstarter för viss

växling lika med halva omloppstiden. Möjlighet till två grönperioder per

omlopp och länk utan villkoret om halva omloppstiden finns på posttyp 31.

Posttyp 28 (Villkorlig)

Förskjutning av samtliga växlingstider i en nod ett visst antal steg.

Användning av posttypen kan exempelvis motiveras i följande fall:
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0 Man har en fungerande tidsättning som man vill förändra marginellt.
Gröntidsfördelningen i en nod är OK men samordningen verkar kunna
förbättras.

o Gröntidsfördelningen styrs av posttyp 11-17 och all samordning styrs

av posttyp 28.

Posttyp 30 (Villkorligt)

Flöden och

Posttypen ökar egent-

Ändra flöde eller hastighet/färdtid på enskilda länkar.

hastighet/färdtid korrigeras med procentsatser.

ligen inte användningsmöjligheten av programmet. Är väl mera fråga om

att vissa indata inte skall röras för att undvika risk för fel. Om flöde

eller hastighet skall förändras procentuellt lika mycket på alla länkar

används posttyp 1.

Posttyp 31 (Obligatoriskt)

Posttypen innehåller en blandning av centrala uppgifter. På denna posttyp

knyts länkar till signaler; beskrivs möjligheterna till fordonsavveckling

över stopplinjer m m.

Fem typer av indelningsgrunder för länkar existerar:

0 Extern eller intern länk

o "Dummy"-1änk eller vanlig. En Dummy-länk är alltid en kopia av
intern länk.

o Delad eller egen stopplinje

o Billänk eller fotgängarlänk

o Kollektivtrafik- eller privattrafiklänk eller både och.

Länknummer. Valfri ordning med undantag för delad stopplinje. Länkarna

 

kan förslagsvis ordnas i löpande nummerföljd.
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Vid delad stopplinje samgrupperas de länkar som delar stopplinje med den

överordnade länken sist i gruppen. Motsvarande gruppering måste återfin-

nas på posttyp 3. Max. 5 länkar kan dela en stopplinje.

Nod som reglerar länkutflöde. Numret anges på den nod som reglerar

 

länkutflödet. Detta fält används också för markering av delad stopplinje.

Delad stoplinje markeras genom att nodnumren sätts till noll för alla

länkarna i gruppen, som delar stopplinje, utom den sista.

Numret på växling för gröntidstart. Normalt men inte tvunget den

 

växling som ligger närmast före gröntidstart. Om länken delar stopplinje

med närmast efterföljande länk så lämnas fältet blankt.

Tid från växling till effektiv grönstart. Anges i sekunder. Om länken

 

delar stopplinje med närmast efterföljande så lämnas fältet blankt.

Gröntidstart enligt Transyt kan senareläggas jämfört med verklig grön-

tidstart för att därigenom kompensera för reaktionstid och accelerations-

fördröjning. Accelerationsfördröjning beräknas på samma sätt som för

posttyp ll). För vänstersväng i konflikt med överordnat flöde kan ett

tillägg göras för den tid det tar att avveckla kön vid grönstart för den

överordnade trafikströmmen.

Numret på växling för gröntidslut. Normalt men inte tvunget den närmast

 

föregående växlingen. Det är tillåtet att använda samma växling för

grönstart som för grönslut om en sådan konstruktion skulle behöva utnytt-

jas. Om länken delar stopplinje med närmast efterföljande så lämnas

fältet blankt.

Tid från växling till grönslut. Anges i sekunder. Välj egen definition på

 

tidpunkten i vilken effektiv rödtid börjar. För vänstersväng i sekundär-

konflikt med överordnat flöde kan effektiv grönslut senareläggas några

sekunder för de fordon som står efter stopplinjen och passerar inpå nästa

länk så fort det överordnade flödet upphör. Ett effektivt grönslut kan

 

1) Om approximationvärden accepteras kan följande väljas: rakt fram
och 50 km/h, 4 sek; rakt fram och 70 km/h, 6 sek; högersväng, 1 sek;
vänstersväng, 2 sek.
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även vara en följd av att magasinet för en parallell länk fylls och

blockerar aktuell länk. Koppla exempelvis grönslut till den parallella

länkens grönslut och välj den tid det tar att fylla den blockerade

trafikströmmens magasin. Både gröntidstart och -slut kan kopplas till

samma växling. Om länken delar stopplinje med närmast efterföljande så

lämnas fältet blankt.

Första och andra gröntid hanteras lika.

Lanklängd. Vid delad stopplinje kan de länkar som delar på stopplinjen ha

olika längder. Externa länkar, sådana vars inflöde inte styrs av signalsys-

temet, har alltid längd = 0.

StOppvikt. Viktningen inverkar bara om antal stopp ingår i prestandain-

dex. Några vikter måste alltid vara i 0 för att programmet skall kunna

köras. Stoppvikter påverkar inte beräkning av bränsle och avgasemission-

er. Summan av termer bildade som produkt av länkstopp och länkstoppvikt

multipliceras slutligen med stoppvikt enligt posttyp 6.

Motiv för att använda stoppvikt:

0 Olika fordonssammansättning på olika länkar.

0 Olika antal resande per fordon på olika länkar, speciellt kollektivlänk.

0 Olika uthastighet på olika länkar. Välj uthastighet som stoppvikt.

Mättnadsflöde, fordon. Bestäms i huvudsak enligt referens (77-2). Per

 

länk kan endast ett mättnadsflöde förekomma.

Länkar vars trafikströmmar inte kommer i konflikt med andra länkars

strömmar medför inga problem. För vänstersväng i blandfas bestäms ett

mättnadsflöde för effektiv gröntid. Om den överordnade trafikströmmen

finns på extern länk finns inget problem. För en intern överordnad länk

måste ett flöde/tidsenhet för gröntiden uppskattas. Detta kan enkelt

göras för begynnelsetidsättningen. Under optimeringen kommer tidsätt-

ningen och därmed flödet per gröntidtimme att förändras. Problemet får

lösas från fall till fall. En lösning kan vara att låsa gröntidsfördelningen i

noden.
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Högersväng eller vänstersväng i konflikt med fotgängare. I princip

samma problem som för vänstersväng och överordnat fordonsflöde. Sam-

ma typ av lösningar som i det fösta fallet.

Flera fordonsströmmar bildar gemensam kö före stopplinjen eller stopplin-

jerna i en tillfart:

0 Separatreglering. Endast så många fordon som ryms i magasinet kan
avvecklas per omlopp. Så länge fordon avvecklas ur magasinet
motsvarar länkens mättnadsflöde stopplinjens. Då magasinet är tömt
blockeras resterande fordon helt av kön och mättnadsflödet blir noll.
Uppskatta antal fordon som per omlopp kan avvecklas. Räkna ut den
gröntid som med ett mättnadsflöde utan konflikt behövs för att
avveckla fordonsantalet. Addera accelerationsfördröjningen. Lås
gröntiden till en växling. Sätt mättnadsflödet motsvarande en länk
utan några konflikter.

0 Blandfas. Magasinen med de högsta mättnadsflödena töms först.
Därefter regleras det totala utflödet över den gemensamma eller de
enskilda stopplinjerna av utflödet med lägst mättnadsflöde. Det
resulterande mättnadsflödet SR beräknas pånedan angivet sätt.

SR = Resulterande mättnadsflöde för länken (f/h)

51 = Mättnadslöde för trafikström nr 1

qi : Timflöde för ström nr i (f/h)

S = Geometriskt mättnadsflöde för flaskhalsen uppströms (f/h)

Antag: (5552) och (sl<52)

qz C13
5 :S -xS +___xS §5R l+q1 l qi l

§52 §53

Blandfas och gemensam kö för flera trafikströmmar skall alltid
definieras som en länk.

Ett mättnadsflöde representativ för hela gröntiden beräknas slutligen.

Om fordonsströmmarna i en tillfart inte bildar gemensam kö skall de

definieras som egna länkar. Mättnadsflödet vid separata köer påverkas

inte av vad som sker uppströms.

Ex. Ett körfält delas före en korsning i tre körfält. Blandfas. Köerna

till varje stopplinje går aldrig ihop. Summan av stopplinjernas
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mättnadsflöden skulle då teoretiskt kunna bli tre gånger så stort

som för tillfartens gemensamma körfält. Motsvarar figur 2g.

Vid delad stopplinje lämnas fältet för mättnadsflöde blankt för alla länkar

vid stopplinjen utom den sista.

Hanteringen av fordonsströmmar i konflikt med gemensam gröntid är den

största svagheten med Transyt t o m version 7. Fr o m version 8 är denna

svaghet eliminerad.

Mättnadsflöde, fotgängarlänkar. Formellt skulle varje övergångsställe

 

räknas som två länkar. Att ha två länkar per övergångsställe tillför inte

tidsättningsproblemet någon merinformation jämfört med att behandla

varje övergångsställe som en länk. Övergångsställen behandlas därför som

_en_ länk.

Mättnadsflöde fotgängarlänk = ((övergångsställets bredd)/(mansbredd

+ A)) x (fotgängarhast. medel)1) x 3600/(minsta personavstånd i kö)

(Personer/timme)

Fördröjningsviktning. Samma funktion som för stoppvikt. Angiven vikt

delas med 100. Blankt fält tolkas som lOO.

 

Motiv för användning av fördröjningsvikt:

0 Olika fordonssammansättning på olika länkar.

0 Olika antal resande per trafikenhet. En enhet kan exempelvis vara en
fotgängare, en buss m m. Vikterna skulle då motsvara antal resande
per trafikenhet.

Kolonnspridning (K) Blankt fält tolkas som 50. K = 35 rekommenderas.

 

Angivet värde skall vara i intervallet O-lOO.

 

l) Sätts normalt till l,2 m/sek.
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Posttyp 32 (Obligatoriskt)

Denna posttyp beskriver fordonsströmmarnas storlek, varifrån dom kom-

mer samt körtid eller medelhastighet på länken.

Länknummer. Valfri ordning. Förslagsvis i löpande nummerföljd.

 

Genomsnittligt totalflöde. Motsvarar summan av alla utgående delflöden

 

över länkens stopplinje.

Flödet skall ligga i intervallet 10 till 15 000 f/h.

Konstantflödeskälla. Ett av signaler oreglerat inflöde på en intern länk.

 

Kan exempelvis komma från en parkering eller gata med ett mindre

utflöde.

15 000 f/h.

Inflödet förutsättes ske likformigt. Anges i intervallet 0 till

Numret på matande länk. Ett sådant nummer måste alltid ha listats före

 

numret på matad länk. Följer av principen för listning av länkar på

posttyp 3. Max 4 länkar kan mata en länk. Om flera länkar än 4 matar en

länk kan den matade länken eventuellt delas upp i flera länkar d v 5 delad

stopplinje.

Flöde från matande länk. I allmänhet matas en länk från minst tre länkar

 

om den matade länken utgår från fyrvägskorsnlng. Speciellt om den

matade länken har parallella länkar är det ovanligt att de matande

inflödena är kända. Om åtminstone riktningsfördelningen i den matande

noden är känd så kan de matande flödena uppskattas enligt flöjande:

0 På leder kan på varandra följande höger- eller vänstersvängar exklude-
ras.

0 Om qi, qz och q3 är de insvängande flödena på den tillfart där den
matade länken med flödet q ingår så kan flödet från ex. länk nr 1
skattas med [qi/(ql+q2+q3)]x q. Kan i praktiken ersättas med ql
eftersom de matande flödena endast används för attskatta andelen av
q från respektive matande länk. Summan av de matande flödena

behöver inte vara lika med länkflödet q.
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Färdtid (sek) eller färdhastighe't (km/h), ej busslänk. Förutsätt färdtid.

Tiden skall gälla för färd mellan den matande stopplinjen och stoppiinjen

på den matade länken. Färden förutsättes ske på följande sätt:

0 grönt ljus i båda signalerna

o eventuella höger och vänstersvängar pressar ner in- och uthastigheter

o ingen korrektion för sådana korsningskonflikter som uttrycks genom
mättnadsflödet

o den genomsnittliga maxhastigheten inne på länken bestäms av hastig-
hetsgränsen, andel tung trafik, lutning och konflikter inne på länken.
Max hastigheten kan uppskattas ur bilaga 2 om den inte är känd.

Följande beräkningsgång kan användas för uppskattning av en realistisk

färdtid:

l. Beräkna V1 och VU d v 5 max in- och uthastighet på länken

VI, U = ap x R (m/s)

aR : Max. accepterad sidacceleration (m/sZ).

R = Horisontalradie (m)

Max hastigheter i horisontalkurvor som funktion av radie och max.

sidacceleration redovisas i bilaga 2.

2. Bestäm accelerations- och retardationsnivâ.

Beräkningen förenklas genom att förutsätta fria fordon dvs en

överskattning av verklig genomsnittlig accelerationsnivå.

a = p(pb) x apb(VI, VMX) + p(lb, b) x alb, b(VI, VMX)

p(pb) + p(lb;b) : 1,0

Retardationsnivån förutsättes oberoende av fordonstyp och hastighets-

nivå.

aft(VI, VMX) : Accelerationsnivån för viss fordonstyp (ft) i hastig-

hetsintervallet VI, VMX. Avläses ur tabellerna i

I _ bilaga 2. Accelerationsnivån bör korrigeras m a p lut-

ning.
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Lätta bilar, accelerationsnivå:

o nerförslutning, ingen åtgärd

o motlut, subtrahera (lutning (%)/100) x 9,81

Tunga bilar, accelerationsnivå:

o nerförslutning, addera (lutning (96)/100) x 9,81 < acc. lätt bil

0 motlut, subtrahera (lutning(%)/lOO) x 9,81

p(ft) = Andelen fordon av viss typ.

VMX = Max genomsnittlig punkthaStighet på länken. (m/s)

3. Är den maximala punkthastigheten rimlig? En kontrollav om länkens

längd är tillräcklig för att kunna accelerera till VMX från V1 och sedan

åter retardera till VU.

la = ((VMX2-v12)/2a) + ((vu2 - VMX2)/2r)

Om law > länklängden L så beräkna nytt, lägre VMX

 

j
VMX =\/(L° 2 - a- r - a - vu2 + r v12)/(r - a) (m/sek)1

> L-la+r om la+r < L
Sträcka med konstant max hastighet: lk

O annars

4. Beräkna färdtiden

VMX - V i . V - VMX
't : *__l_ .4. .....k_. + _EL-......-

a VMX r.

En blankett somkan användas vid beräkning av färdtider redovisas i

bilaga 7.

Ett mindre tidskrävande tillvägagångssätt kan användas om färdhastighet

anges. Hastigheten för rakt framgående trafikströmmar bestäms enligt

bilaga 3.; Svängande trafikströmmar tilldelas en lägre hastighet än rakt

framgående.

 

1) Den gamla accelerationsnivån behålls för enkelhets skull.
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Färdhastighet, kollektivlänk: De två första positionerna i fältet avser

 

alltid hastighet (km/h) och de två andra hållplatstid (sek) på länken. Den

hastighet som anges skall inte vara korrigerad för retardation och

acceleration vid hållplats däremot för max. hastighet vid länkinfart och -

utfart d v 5 uppskattad efter samma principer som färdtiden på vanlig

länk. För att markera kollektivlänk räcker det att ange hastighet i dom

två första positionerna.

Posttyp 33 (Villkorligt)

 

Denna post styr i version 6C bränsle- och avgasberäkningarna. Den har av

VTI kompletterats och ändrats. På länkar utan posttyp 33 antar program-

met en rak, plan och horisontell väg med högklassig asfaltbeläggning och

enbart bilar med totalvikt mindre än 3,5 ton.

Länknummer. Anges exempelvis i nummerföljd.

 

Vägytans lutning (96). Påverkar inte optimeringen. Ger en mera realistisk

 

totaleffekt avseende bränsle och emissioner. Anges med plus- eller

minustecken.

Fotgängarlänk. Fotgängarlänk måste skiljas från billänk för att inte

 

beräkning av bränsle och avgaser skall ske på fotgängarlänkar.

Andel tunga fordon (96). Har betydelse vid optimering m a p bränsle och

 

avgaser. Bränsle och avgaser beräknas separat för resp fordonskategori

och sammanviktas med angiven procentsats.

Vid optimering på bränsle eller emission så kommer länkar med stor andel

tung trafik att ges mera gröntid. Någon speciell viktning på posttyp 6

behöver därför inte göras för att korrigera för att tung trafik har annan

bränsleförbrukning och avgasemissioner jämfört med lätta bilar.

Blankt fält tolkas som 0 0/o tunga fordon.

Max uthastighet från länk. Mereffekt - bränsle och avgaser -för stopp

 

och hastighetsändring skall bara räknas relativt denna hastighet. Ju lägre
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hastighet desto mindre tillskott för stoppet. Lämnas detta fält blankt

beräknas merförbrukning/emission i stället relativt färdhastighet/färtid

enligt posttyp 32. Hastighetsuppgiften kan också användas för att manu-

ellt beräkna färdtiden. I bilaga2 har bifogats ett samband mellan

hastighet och horisontalradie som kan användas för skattning av max

uthastighet för vänster eller högersväng.

Indikator för lika länkar. Om flera länkar harexakt samma förhållanden

 

avseende föregående variabler på posttyp 33 så behöver uppgifterna inte

upprepas på flera poster. En nolla indikerar att inga sådana länkar följer

och en etta att sådana länkar följer.

Antal fortsättningsposter. Antal poster som följer med länkar som har

 

samma posttyp 33 beskrivning som före aktuell post.

Posttyp 33, fortsättningsposter.

Antalet på varandra följande fortsättningsposter har angivits på sista

föregående ordinarie posttyp 33. I posten anges länknummer med samma

beskrivning som huvudposten.

Fortranformatet blir (1504, A1), 14) d v 5 16 länkar kan anges på en post.

Al utgörs av kommatecken.

Posttyp 35 (Villkorligt)

 

Köavveckling och ankomstprocess kan av programmet redovisas grafiskt.

Placeringen av dessa diagram på sidorna i datautskriften bestäms av

Normalt brukarprogrammanvändaren. Fyra diagram ryms per sida.

diagrammen placeras enligt följande:

 

l) Mindre tillskott för själva stoppmanövern medför mera tillskott för
tomgångstid eftersom att en allt större andel av total fördröjning
behandlas som stopptid ju lägre max. uthastighet är.
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0 På varandra följande länkar placeras över varandra d v 3 länkar där
den ena matar den andra.

0 Länkar i samma nod med motriktade flöden placeras bredvid varandra.
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UTDATA

Utdata kan indelas i tre grupper: listning av indata; felmeddelande;

resultat.

Listning av indata

 

Varje inmatad datapost redovisas på en rad. Poster av samma typ

grupperas ihop. För varje posttypgrupp finns separat tabellhuvud.

Efter posttyp 35 redovisas de accelerations- och retardationsnivåer som

används vid beräkning av stopptid och hastighetsändring.

Felmeddelande

 

Normalt är det inte svårt att lokalisera indatafel. Felaktigheterna stryks

under i Transyts listning av indata. Fel som inte kan hänföras till viss

post och element ges i stället som meddelanden av exempelvis följande

typ:

"TOO MANY LINKS IN LINK LIST"

Exempel på möjliga fel kopplade till viss posttyp beskrivs i det följande.

Fel i posttyp l. Omloppstid, antal steg, och senareläggning av gröntid-

 

start stryks under om data inte är i tillåtet intervall.

Fel i posttyp 2. Om fler än 50 noder inläses lämnas meddelandet "TOO

 

MANY NODES IN NODE LIST".

Meddelandet skrivs ut för varje ny post som innehåller överflödiga noder.

Fel i posttyp 3. Om fler än 300 länkar inläses lämnas meddelandet "TOO

 

MANY LINKS IN LINK LIST" för varje överflödig post.
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Fel i posttyp 4. Varje tal lika med, eller större än halva antalet steg per

 

omlopp understrykes.

Om fler än 15 förskjutningar ingår i kedjan ges meddelandet "TOO MANY

STEP SIZES IN LIST".

Fel i posttyp 5. Antal stegs fördröjning med andel stopp < 100 % skall

 

vara < 14 steg.

Fel i posttyp 6. Inga negativa värden och det får bara finnas Q posttyp 6.

 

Fel i posttyp ll-l7. De individuella växlingstiderna understryks om de

 

skulle vara negativa eller större än antal steg/omlopp. Både växlingstid

och mintid stryks under om antal växlingar är större än vad som framgår

ur posttypen. Alla mintider understryks om summan av dom är större än

omloppstiden. Om växlingstiderna inte kommer i rätt ordning understryks

samtliga. Om en eller flera mintider är längre än tid mellan angivna

växlingstider så stryks i normalfallet alla uppgifter under för noden.

Posttypnummer 21-23 stryks under om antal steg per omlopp är udda.

Fel i posttyp 28. Ej existerande noder stryks under.

 

Växlingstid stryks under om negativ eller större än antal steg/omlopp eller

om nodnummer är lika med noll.

Fel i posttyp 30. Länknummer stryks under för icke-existerande länkar.

 

Flödes- och färdtidskorrektioner stryks under för otillåtna värden.

Fel i posttyp 31. Länknummer stryks under om det inte finns med på

 

posttyp 3. Nodnummer stryks under om i 0 och inte förekommer på

posttyp 11-23. Länklängd, stoppvikt och mättnadsflöde understryks för

otillåtna värden.

För poster med nodnummer i 0 understryks växlingarnaom de är flera än

enligt posttyp 11-23.
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För posttyp 21-23 stryks växlingarna under om antal steg/omlopp är udda.

Fel i posttyp 32. Länknummer som inte finns enligt posttyp 3 stryks

 

under. Otillåtna värden på flöde, färdtid eller hastighet stryks under.

Matande länknummer understrykes om de enligt posttyp 3 kommer efter

matad länk.

Fel i posttyp 33. Parametervärde utanför tillåtet intervall och icke-

 

existerande länknum mer understrykes.

Fel i posttyp 35. Om fler än 300 länkar inläses lämnas meddelandet "TOO

 

MANY LINKS IN GRAPH .PLOT LIST".

länknummer utanför fältet understrykes.

Ej existerande länkar eller

Upptäckta fel efter läsning av all indata. Om posttyp 11-23 saknas för

 

nod angiven påposttyp 2 lämnas meddelandet "NODE CARDS MISSING".

Meddelandet "LINK CARD TYPE 31 MISSING FOR LINK XXX" ges om

länknummer enligt posttyp 3 inte återfinns som posttyp 31 och motsvaran-

de om länknummer inte återfinnes som posttyp 32.

Om någon post av typ 31 med nodnummer = 0 inte kan kopplas till annan

länk ges meddelandet "NO OUT NODE FOR LINK XXX".

Efter hittills genomförda kontroller transformeras och lagras data inför

fortsatta beräkningar. Under denna process korrigeras matande flöden

enligt posttyp 32 för att stämma överens med angivet länkflöde. Om

korrektionen är större än 200% lämnas meddelandet "LINK XXX IS

MULTIPLYING UPSTREAM FLOW ON APPROACH YYY BY ZZZ PER-

CENT" och programmet fortsätter och beräknar begynnelsetidsättning och

att optimera om så angivits. Om korrektionen däremot är större än

6 000 % fortsätter kontrollerna men beräkning av tidsättning avbryts.

Resultat

Resultatdelen innehåller följande grupper av data:
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o Hittills testade förskjutningar av växlingstider enligt optimeringsked-
jan. Den första beräkningen utförs alltid för begynnelsetidsättningen.

o Växlingstider som beräkningen utförts med. Redovisas alltid för
begynnelsetidsättningen och, om optimering, för den optimala tidsätt-
ningen. Kan också redovisas för varje förskjutning i optimeringskedjan
om så begärs på posttyp l.

0 Länkdata d v 5 resultat länk för länk. Kan antingen redovisas för varje
systemberäkning eller också för den första och sista.

0 Hårt belastade länkar. Varning ges för alla länknummer med belast-
ning > 95 %.

o Systemresultat. Effekter summerade för hela systemet redovisas
alltid för varje systemberäkning.

o Illustration av ankomst- och avvecklingsprocess under grön- och rödtid
i diagramform.

Testade förskjutningar. Uppgifterna ges alltid överst på en listsida. Ett

 

av följande tre meddelande ges:

o INITIAL SETTINGS för begynnelsetidsättningen.

o INTERMEDIATE SETTINGS - STEP SIZES SO FAR - skrivs ut för
första t o m näst sista förskjutningen i optimeringskedjan.

o FINAL SETTINGS anges för den slutliga tidsättningen d vs för den
sista systemberäkningen.

Efter meddelandena ovan följer de förskjutningar enligt posttyp 4 som

hittills använts.

Växlingstider anges i tabellform. Varje rad motsvarar en nod. Kolumnerna

 

i tabellen innehåller följande: nod nr; antal växlingar; tidpunkt i steg för

varje växling. Antalet kolumner är 9 varav de 7 sista avser växlingstider.

Länkdata anges i tabellform. Varje rad motsvarar en länk. För varje länk

finns följande information:

0 Länknummer. Busslänk markeras med asterisk.

o Trafikflöde. Det totalflöde som har angetts på posttyp 32. (f/h).

o Mättnadsflöde. Det värde som angivits på posttyp 31. Vid delad
stopplinje följs mättnadsflödet av ett 5 för den överordnade länken och
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för de underordnade länkarna anges L i stället för ett mättnadsflöde.
(f/gröntidtimme).

0 Belastningsgrad beräknad enligt avsnitt 2 (%).

0 Trafikarbete beräknad som produkten av trafikflöde och länklängd
d v 5 en konstant (fkm/h).

o Likformig fördröjning enligt definition i avsnitt 2 (fh/h).

0 Stokastisk fördröjning enligt definition i avsnitt 2 (fh/h).

0 Bränsleförbrukning anges i dl/km för interna länknummer eller i l/h för
externa länknummer. Det senare alternativet gäller om värdet följs
a\. H.

0 Avgasemissioner i form av HC, CD och NO. Samma sort (kg/fh) för
alla länktyper.

0 Fordonsstopp/sek i genomsnitt per omlopp. Inom parentes anges
procentuell andel stoppande fordon.

0 Antal hastighetsändringar/sekund i genomsnitt per omlopp. Inom
parentes anges procentuell andel bilar med hastighetsändring. Hastig-
hetsändring motsvarar att hastigheten vid länkutfart sänks under den
hastighetsprofil som motsvarar färdtid eller färdhastighet på posttyp
32, dock inte ner till noll-hastighet.

o Maximalt antal fordon i kö. Obs att kölängden i princip är korrekt
även för överbelastade länkar.

0 Gröntidperiod i form av grönstart och grönslut 1 sekunder. För
begynnelsetidsättningen motsvarar redovisad gröntidperiod exakt de
tider som angivits på posttyp 31 och 11-17.

Hårt belastade länkar. Denna tabelltyp skrivs bara ut om det finns några

 

länkar med belastningsgrad > 95 %. Två typer av meddelande:

4. Varning om belastningsgrad > 95 och < 100.

0 Fel om belastningsgrad > 100. Utöver den hårt belastade länken anges
även matande länkar.

Systemresultat. Denna tabelltyp skrivs ut för varje beräkningssteg enligt

 

optimeringskedjan samt för begynnelsetidsättningen. Tabellen har tre

- radgrupper avseende följande trafikantkategorier:

o NON PRIORITY VEH d v 3 andra länkar än busslänkar.
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0 PRIOROTY VEH d v 5 busslänkar. Obs att PRIORITY VEH avser all
trafik på länken som trafikeras av PRIORITY VEHICLES.

o TOTALS d v 5 summerade effekter för båda kategorier av länkar.

Radgrupperna för vanliga länkar respektive för busslänkar har i sin tur en

indelning i två rader.

0 Den första ger effekter enbart viktade enligt posttyp 31.

0 Den andra ger för varje effekt den vikt, enligt posttyp 6, som används
då effekten summeras till prestanda index (PI) samt den procentuella
andelen av PI som den viktade effekten utgör.

För alla tabeller som följer efter den första anges för varje effekt i

tabellen procentuell förändring jämfört med föregående tabell.

Kolumnerna i systemtabellen ger följande information:

0 Total fördröjning. Absolutvärdet (fordonstimmar/timme) är viktad
enligt posttyp 31. Andel av PI motsvarar hur stor procentuell del

absolutvärdet viktat enligt posttyp 6 utgör av PI.

o Fordonsstopp. Absolutvärdet (fordonsstopp/sek) är viktat enligt post-

typ Bl. Andel av PI motsvarar hur stor procentuell del absolutvärdet
viktat enligt posttyp 6 utgör av PI.

o Bränsleförbrukning. Absolutvärdet (liter/timme) är oviktat. Andel av
PI motsvarar hur stor procentuell del absolutvärdet viktat enligt
posttyp 6 utgör av PI.

o Emissioner i form av HC, CO och NO. Absolutvärdet (kg/timme) är
oviktat. Andel av PI motsvarar hur stor procentuell del absolutvärdet
viktat enligt posttyp 6 utgör av PI.

0 Prestandaindex bildat av en eller flera av ovan uppräknade effekter.

0 Fordonshastighet bildad som totalt trafikarbete delat med total restid

(km/h). .

0 Totalt trafikarbete (fkm/h)

0 Total restid (fh/h)

Histogram redovisas för slutlig tidsättning. Hur många länkar som

redovisas och var dom redovisas bestäms av posttyp 35. Histogrammet

beskriver vad som händer vid en stopplinje under ett omlopp. - Den
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horisontella tidsaxeln är indelad i steg. En stapel i histogrammet

respresenterar vad som händer vid stopplinjen under ett steg. Maximala

stapelhöjden är 24 markeringar och motsvarar mättnadsflödet. En marke-

ring i en stapel motsvarar

((Mättnadsflödet)/3 600) x (Antal sek/steg)/24 fordonsenheter

För mättnadsflödet 1800 f/h och 2 sek/steg motsvarar en markering

0,04L fordon eller 24 markeringar ungefär 1 fordon.

De olika symbolerna i staplarna har följande betydelse:

0 * ankommande fordon under gröntid

0 o ankommande fordon under rödtid.

o *' plus x, avvecklade fordon under gröntid.

l figur 19 ges ett exempel på ett histogram.
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Figur l9. Exempel på histogram i Transyt utdata.
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6 TRANSYT I PRAKTIKEN

Tillgång till Transyt 6C-VTI får man genom att antingen skaffa egen

programkopia från VTI eller genom att via terminal köra programmet på

VTIs dator, se bilaga 5 och 6.

Då programfrågan är avklarad återstår följande arbetsmoment:

o Sammanställ grunddata.

0 Bestäm växlingspunkter.

0 Rita ett nod- och länkdiagram.

o Utför vissa manuella beräkningar och fyll i blanketterna för de olika
posttyperna.

o Inmatning av postdata.

o Datorkörning.

0 Om felmeddelande, korrigera och kör igen.

0 Analys av utdata.

En schematisk beskrivning av arbetsrutinen visas i figur 20. Sammanställ

följande grunddata:

o Ritning över hela systemet och över de enskilda signalanläggningarna.
Ritningarna skall ha sådan upplösning att länklängd, körfältbredd och
kurvradie kan avläsas.

0 Underlag för bedömning av länkars lutning.

0 Tidsättningsschema för varje signalanläggning. För varje tidplan som
är aktuell att ändra krävs ett schema. För nya samordningar finns ju
inga tidsättningsscheman. I sådana fall beskrivs endast själva växling-

arna med tider relaterade till tidpunkter för första gul-grönt i varje
växling. '
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Figur 20. Arbetsschema för indata till Transyt.
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0 Trafiksituation per tidplan och länk i form av matande trafikflöden;
totalflöde; andel tung trafik. Uppgifterna kan kompletteras med undre
och övre flödesnivågräns för tidplaner samt trafikflödets variation
under dygnet och under året. Fotgängar- och cykelflöden behövs om
inte annat så för beräkning av mättnadsflöden.

o Hastighetsnivâ för interna länkar. Nivån skall motsvara den maximala
genomsnittliga eller uttryckt på annat sätt den genomsnittliga hastig-
het som skulle varit på länken om inte några korsningar existerat. Kan
uppskattas med hjälp av bilaga 3.1

o Stopptider vid hållplats. För kollektivtrafiklänkar finns möjlighet att
ange genomsnittlig stopptid vid hållplats.

0 Antal resande per fordonstyp. Kan användas för viktning av fördröj-
ning.

 

l) Obs att denna hastighet inte direkt får användas som indata. Korrige-
ring måste bl a göras för att max. in- och uthastighet kan vara lägre
exempelvis beroende på att in- eller utfart sker med 900 sväng,
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Växlingspunkter bestäms på det sätt som anvisats i avsnitt 2. Observera

 

möjligheten att koppla grönstarter för olika trafikströmmar/signalgrupper

i samma fas till mer än en växling.

Ett länk och noddiagram ritas på det sätt som angivits i avsnitt 2.

 

Manuella beräkningar:

 

0 Trafikfördelning mellan länkar i samma tillfart. Grundprincipen kan
vara lika belastningsgrad.

0 Andel tung trafik. Olika trafikströmmar på länken har olika andel
tung trafik. Beräkna ett medelvärde.

o Mättnadsflöde. Samtliga länkar.

0 Senareläggning av effektiv grönstart för vänstersväng. Uppskattas
mot bakgrund av mättnadsflöde och grönstartkö för överordnad länk i
blandfasen.

0 Max. uthastighet över stopplinje för olika trafikströmmar. Hastigheten
avläses för svängande utflöden ur ett diagram som funktion av radie
och accepterad sidacceleration, se bilaga 2. Samtliga länkar.

0 Färdtid beräknas med bl a följande data: max. in- och uthastighet;
accelerations- och retardationsnivå; max. länkhastighet; länklängd;
andel-tung trafik; lutning.

o Accelerationsfördröjning från stopp beräknas mot bakgrund av max.

uthastighet, andel tung trafik lutning och accelerationsnivå i hastig-
hetsintervallet.

Fyll i datablanketter enligt avsnitt 4.

 

Inmatning av postdata kan exempelvis göras enligt bilaga 5 och 6.

 

Datakörning kan göras enligt bilaga 6.

 

Analys avutdata. Utdata ges i tabell- och diagramform enligt beskrivning

 

i avsnitt 5. För att ge bättre överskådlighet av utdata har VTI gjort

speciella datorprogram för att rita upp tidsättningen. Exempelvis kan

tidsättningen ritas i form av ett traditionellt grönavågen-diagram.
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"Tumregel". Låt inte det bästa bli det godas fiende d v 5 lät inte en

 

ambition att arbeta med perfekt indafa medföra att arbetsuppgiften

upplevs som övermäkflg. Ambitionsnivån beträffande indata behöver ju

inte vara högre än för manuella samordningsberäkningar.

VTI MEDDELANDE .370
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7 ANVÄNDNINGSOMRÄDEN FÖR TRANSYT

Som beskrivits i avsnitt 3 så utgörs Transyt av två huvudrutiner, en

effektberäkningsmodell och en rutin för beräkning av bästa gröntidsför-

delning och samordning av korsningar. Användningsområdet, som bestäms

av de två huvudrutinerna, blir därmed följande:

0 Effektberäkning i ett nuläge eller efter någon form av förändring.
Förändringen kan vara en önskad eller prognostiserad trafikutveckling
eller en följd av någon åtgärd. Enbart användning av effektberäk-
ningsmodellen.

o Beräkning av bästa gröntidsfördelning och samordning i ett nuläge
eller i anslutning till någon annan förändring. Användning av både
effektberäkningsrutiner och av optimeringsrutiner.

Samordning av trafiksignaler utförs traditionellt för att skapa en grön våg

för någon eller några trafikströmmar genom ett signalsystem. Någon klar

motivation för detta existerar inte. Förfarandet kan ju också tyckas

något odemokratiskt. Varför skall ett stopp i en trafikström värderas

högre än i en annan? Överhuvudtaget kan antal stopp ifrågasättas som

effektvariabel vid samordning. Möjligen kan stoppmåttet motiveras om

det betraktas som ett indirekt mått på fördröjning, bränsleförbrukning,

avgasemissioner och andra fordonskostnader än bränsleförbrukning. Om

det då existerar en metod, Transyt, för samordning m a p effekter som

direkt uttrycker kostnader för samhället borde det vara svårt att hitta

argument för att hålla fast vid grön våg eller stoppminimering.

Ovan har användningsområde definierats principiellt. Nedan följer mera

konkreta användningsexempel.

Gröntidsfördelning och samordning av korsningar. Denna åtgärd är vad

 

Transyt utvecklats för. Transyt söker automatiskt upp den mest effektiva

tidsättningen m a p någon trafikeffekt.

Omloppstid. Användaren matar in de omloppstider som skall testas.

 

Transyt beräknar en optimal tidsättning och effekter för varje omloppstid.

Användaren väljer den omloppstid som gav lägst effektnivå.
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Fasindelning. Olika grupperingar av trafikströmmar till fasbilder och

 

ordningsföljd mellan fastbilder kan testas på samma sätt som för omlopps-

tid.

Anslutning av befintlig eller ny signalanläggning till ett signalsystem.

 

Eftersituationen, med den enskilda anläggningen ansluten, beräknas som

ovan. Försituationen kan egentligen bara beräknas med Transyt för det

befintliga systemet d v 5 trafikeffekter för den enskilda anläggningen kan

egentligen inte uppskattas. Enda möjligheten att med Transyt göra en

total effektuppskattning än om den enskilda anläggningen har samma

omloppstid som systemet och fast tidsättning. Är detta uppfyllt så kan

med Transyt beräknas totaleffekter för systemet även i försituationen.

Lägen för växling av tidplaner. En tidplan i ett signalsystem aktiveras

 

normalt vid vissa flödesnivåer i ett antal mätpunkter. Tidplanen är aktiv

inom bestämda flödesintervall för mätpunkterna. En tidplan är bara bäst

för en bestämd kombination av flödesnivåer för länkarna i ett system. Då

flödesnivån på någon länk avviker från tidplanens beräkningsförutsättning

finns det sannolikt alltid en effektivare tidplan.

Sannolikheten för att just den kombination av flödesnivåer som en tidplan

är beräknad för skall återkomma är i det närmaste noll. Ju mera

flödesnivån och länkfördelningen avviker från beräkningsförutsättningarna

desto större sannolikhet för exist-ens av en effektivare tidplan. Valet av

de flödesnivåer för vilka tidplaner 'beräknas resp vid vilka tidplaner växlas

kan därför ha stor betydelse för ett signalsystems effektivitet.

Två huvudproblem föreligger:

0 Vilka trafiksituationer skall tidplaner beräknas för?

0 Vid vilka trafiksituationer skall man växla från en tidplan till en

annan?

Problemet kan formaliseras på följande sätt:

0 Dela upp den del av dygnet signalerna i ett system går samordnade i n
lika stora delar. Förutsätt att trafikbilden i stor sett följer klockan.
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Lâ ei' beteckna effekten-ex bränsle, avgaser, stopp restid- under
den j:e delen med en tidsättning optimerad för den 1:e perioden.
Beteckna mereffekten'p g a växling med A , se referens (79-l). Den
totala effekten i systemet per dygn och samordnad tid kan då
uttryckas med följande uttryck:

n
Total dygnseffekt E = 19 XJ-j + (Allt VäXllngaY' X A)

J:

Problemet är att minimera E.

Det vanligaste idag är att man har tre tidplaner avseende: förmiddag,

mitt på dagen och eftermiddag. Tidplanerna avseende förmiddag och

eftermiddag är dessutom avpassade för max. kvarten. Om dessa exister-

ande kriterier accepteras återstår bara att välja rätt tilfällen för tidpla-

neväxüng.

Figur 21 kan användas som en förenklad illustration av problemet.

V Åk (âfånsle, 0903:/ 1 Å ;jåro lät/pro) fot-r'

:inf/o, [ifd/;/.nlv)

   

 

Får»- fa/a/agspros for"

E//r/m;Je/.J ;77/0 rom

 

 

\

  

l
i

95, ø: F/á'desâvivaø

Figur Zl. Samband mellan effekt (bränsle, avgas, tid, stopp) och
flödesnivå för tre tidplaner (fm, lågtrafik, em).

Enligt figur 21 skulle lågtrafikprogrammet vara aktivt vid flödesnivå «l>l.

Förmiddagsprogrammet vara aktivt mellancb 1 och Cbz. Eftermiddagspro-

grammet vara aktivt vid flödesnivå > (132.
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Transyt används för lösning av problemet genom att för varje tidplan

mata in en serie flödesnivåer så att kurvor enligt figur Zl kan bildas.

Flödesnivåer vid vilka växling skall ske kan då i princip avläsas direkt ur

sådana figurer.

Hastighetsnivå. Två alternativ:

 

a) anpassa tidsättning till rådande hastighetsförhållanden

b) anpassa tidsättningen till en hastighetsnivå man vill styra in trafiken
mot, exempelvis en lägre nivå än den aktuella.

Anpassning av tidsättning till kollektivtrafik. Belastningen på andra

 

länkar än kollektivtrafiklänken ökar. Restid i form av fordonstimmar kan

viktas relativt antal resande per fordon. Möjlighet att anpassa tidsätt-

ningen till Stopptid vid hållplats.

Införa förbud med vänstersväng. Sannolikt ökar mättnadsflödet. Tidsätt-

 

ningen bör justeras. Den totala effekten inklusive vad som sker utanför

systemet kan inte beräknas med Transyt. Endast förändringen i själva

systemet kan utvärderas.

Byggnadstekniska åtgärder i korsning. Åtgärden kan exempelvis vara av

 

typ magasin för svängande fordon. Ändrat mättnadsflöde för den trafik

som inte längre kommer att hindras av svängande trafik.

Nya trafikförhållanden. Flödesnivå, länkfördelning, andel tung trafik eller

 

antal resande i olika fordonskategorier kan ha förändrats.

Läget för beräkningen kan vara att en förändring har inträffat, en

förändring har prognostiserats eller att en förändring eftersträvas.

Om en förändring eftersträvas anges de eftersträvade flödena på de

aktuella länkarna och en tidsättning beräknas för den eftersträvade

situationen. Om ett högre flöde har angivits bör framkomligheten öka och

attrahera trafik. En tendens i eftersträvad riktning borde följa.
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Annan effektvärdering. Situationen kan vara att exempelvis ett politiskt

 

beslut medför att tidsättningen skall effektiviseras för en annan effekt än

tidigare eller för en kombination av effekter. Prioritering skulle också

kunna ske för vissa trafikantgrupper som exempelvis kollektivtrafikanter

eller fotgängare.

Tillståndsbeskrivning. För bedömning av om någon åtgärd behöver vid-

 

tagas och för prioritering av i vilket system i första hand åtgärder bör

vidtagas.

Arkivering av systemdata. Transyts uppläggning av indata är ett effektivt

 

sätt att arkivera en systembeskrivning.
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TRANSYT 6C-VTI

I; q 10| 15] 20] 25] 30T 351 40l 451 50]

Titel/identifikation av körning

 

1)

   

1) Identifikation av körning. Bokstäver och siffror.

Körinstruktion och övergripande data. Data anges högerjusterade.
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Intervaiiet 30-300 (sekunder)
Intervaiiet 5-60 (dei av omiopp)
Reaktionstid + acceierationsfördröjning (sekunder)
Föriängning av verkiig gröntid (sekunder)
1 om begynneisetidsättning saknas. Markering i pos. 40.
1 om hastighet. Tid rekommenderas.
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TRANSYT 6CHVTI Listning av noder
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Data anges högerjusterade
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Noderna uppräknas i va1fri ordning.
- Max. 50 noderq

I

^(
-

Samgrupper1ng av noder: 4, nål/:âijzp 8

bi1dar grupp

- N0dnummerinterva11: 1 - 9999

Ute1ämnat nodnr = > oförändrade väx1ingstider i noden.



TRANSYT 6C*VTI
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Listning av länkar

201 25| 391 35[ 40l 45 I 50

Data anges högerjusterade.
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1) Fö1jande gä11er:

Matad länk Skall 1istas efter matande 1änk.
Max. 50 1änkar per nod. .% ; ;
Nr>i intervallet [-9999, 9999]w -tecken i >dummy1änk.
De1ad stopp1inje: den överordnade 1änken p1aceras sist i grupnen.

._1, ...1.
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TRANSYT öC-VTI
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Data anges högerjusterade.

201

Styrning av optimeringsprocessen (H111-c11mb)
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1) Vid 50 steg/0m10pp rekommenderas; 7,
blir förskjutningarna: (7/50) x NS O

5

20, -1, 7, 20, 1, -1,
(20/50) x NS; --

1.0m omloppstiden 1 stä11et indelas i NS steg
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TRANSYT 6C-VTI Stoppfördelning
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Data anges högerjusterade

501 55] 701 751 801
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Fördröjning, §25_ 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11

Andel stopp, % 3 5 18 30 43 55 71 84 100 100 100

Fördelningen måste justeras för accelerationsfördröjning enligt
posttyp 1 eller 31 och kan även justeras för annan hastighetsnivå.

Ex. Uthastighet 50 km/h och acc; fördröjning 4 sek ger:

 

3 4 5 5 7 8 9 10 11

(4+) (4+2)(4+3)(4+4)(4+5)(4+5) (4+7)

Fördröjning, sgg_ 1 2

Ändél stopp, % 0 0 0 0 3 5 18 30 43 55 71

Om 2 sek/steg blir fördelningen på posttyp 5:

1 2 3 4 5 6

6 O 0 6 30 55 84

 

12

(4+8)

84

1) Följande värden rekommenderas 'vid en genomsnittlig uthastighet av 50 km/h och ingen acc. fördröjning:
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Prestanda index1) (Obiigatoriskt vid optimering).TRANSYT 6C VTI

401 45[ sol 55| 60[ 65] 70| 75]5| 101 id zq zq 3m 3a

Viktning av effekter som skaii ingå i prestandaindexz). Data anges högerjusterade.

80]

 

Ej bussiänk Bussiänk3) CH_ NO_ CO_
Fördr. Stopp-Bränsie Fördr. Stopp-ihåüude Vikt Väkt Vikt
vikt i vikt vikt vikt vikt vikt

               

     

Optimeringsprocessen strävar efter att göra detta så litet som möjiigt.

Vikterna eniigt posttyp 6 muit. okorrigerade med vikterna eniigt posttyp 31.
Tiiiåtet intervaii : 0 - 999.

Någon viktning som uttrycker relativ skiiinad i bränsieförbrukning meiian
iätt och tung trafik får inte ske. Styrs av posttyp 33.

Observera att alla trafikenheter på en iänk med bussar viktas enligt bussiänk.
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TRANSYT 6C-VTI Indata för noder. Posttyp 11*17 resp 21-23.

 

v

5] 10] 151 20] 25| 301 35] 401 451 501 551 50l 55 I 70 l 75 I 80]
7

Data anges högerjusterade
L

 

*Bot

typ

Växlingsl Växling 2 Växling 3 VäxlingA4 Växling 5 Växling 6 Växling 7

 

t_ .

Od in-U Minéliin- Min- in- Min- in- Min- in- Min- in- Min- in- Min-
) "r tid- tid tid- tid tid- tid tid- tid tid- tid tid- tid tid_ tid

3 punkt (S) punkt (S) punkt (5) punkt (8) punkt (3) punkt (3) punkt GS)

        

   

 

   

  

 

  

      

^i...
A

m
m

/

Normalt första växlingen vid övergång från en fasbild till närmast följande.
Anges normalt i steg. Växling grönt wa-gröngult rekommenderas. . U U _

MinSta tid mellan två på varandra följande växlingar bestäms av att bl a mingront ar tillgodosett.(sekunder)

Nöden arbetar med samma omloppstid som anges i post 1 = > 1:a siffran = 1.
" " " halva den omloppstid som anges i post 1 = > 1:a siffran = 2.

Antalet växlingar utgör 2:a siffra. Om fem växlingar så blir posttyp = 15.
Halv omloppstid = > antal växlingar g 3.
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TRANSYT 6C-VTI Förskjutning av växlingstider'ber nod.
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1) Väx1ingstidpunkt anges i steg för väx1ing nr 1 i aktue11 nod.

B
i
1
a
g
a

1
Sid

8(15)



vvs-'vv' IliJ ut iulll\UUon

5] ml 151 20] 25| 30| 351 40] 4.51 501 55] 60| 65] 70] 75| 80]

Data anqes höqerjusterade
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Data anges högerjusterade
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Post- Länk- Nod- Start Vxl t Slutar Vlekt Start Vxlpkt Slötar VxlpktTLänk- Stopp- Mätt- Fördr.K010nn-

typ nr = nr växl. grön- växl _* * växl. ""3 växl. längd vikt nads- vikt spridn;

1) nr 2) start3lnr 4) 3:32gl nr. 2222; nr. 2132' (mi7) K 8) flöde (%)10) 11)
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Nodnr. som reglerar länkens utflöde. Nolla medför att länken delar stöpplinje.

Nr på den växling som ger första gröntid enligt post 11-17, 21-23r.
Tid från växlingstidpunkt till gröntidstart för länken. (sekunder)
Nr på den växling som medför att första gröntid upphör enligt 11-17, 21-23 .
Tid från växlingstidpunkt för gröntidslut till gröntiden upphör. (sekunder)
Möjlighet finns att beskriva två gröntider/omlopp. '
Intervall: 0-2000. (meter)
Blankt = > 0. Intervall: 0-10 000.
Max 1700+1800 f/h för ett körfält. Intervall 500-20 000.(fordon/gröntidtimme)
Blankt > 100. Angivet värde delas med 100. Intervall: 0-99 999.
Blankt > 50. Kolonnspridningsfaktor = 35 rekommenderas. Intervall: 1-100.
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TRANSYT 6C4VTI Indata för iånkari

 

5 I 10] 15| 20] 25] 301 351 40| 451 50[ 53 6d 65] 70 | 75 1 86*|

Data anges högerjusterade
1) 2)

 

Totait Konst. Första infiöde Andra infTöde Tredje infiöde Fjärde infiöde

Post- Länk- fiöde ii qfkkiFrån " 3) Färd- Från 3] Färd- Från " 3) Färd- Från . H 3) Färd+
typ nr (f/h) (f/h) iånk Fågdâ) tid 4) iånk 5:03? tid 41 Länk 510:? tid 4) iånk 5103? tid4)

nr / hiast nr / hast nr '/ hast nr / hast
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Timfiödet över stOppiinjen. Intervaii: 10-15 000 (fordon/timme)
Likformigt infiöde från parkering m m. Intervaiiz 0-15 000. (fordon/timme)
Infiöde från matande iänkar. Intervaii: 0-15 000. (fordon/timme)
Tai med mindre än fyra siffror indikerar vanlig iänk. Ange färdtid eiier färdhastighet
beroende på posttyp 1. Intervaii: 1-150.
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Ta] med fier än tre siffror "XXYY" indikerar bussiänk.
XX Genomsnittlig hastighet. Intervaii: 15-50.-(km/h)
YY Genomsnittiig stopptid vid håiipiats. Intervaiiz 0-99. (sekunder)
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Med tecken: "+ : motlut; - = nerförsiutning.

 

I! II ll
Intervailz -10, +10

1 = Gående; Biankt = Bilar
Totalvikt > 3,5 ton.
Hastighet över stopplinjen motsvarande om enbart hastighetsgräns och korsningsutformning skuiie vara bestämmande.
Intervall:
in 1" __

.IIUII ,:

Antal

10«7O km/h.
Fortsättningskort med identiskt iika förhåiianden.
Inga fortsättningskort.
länkar som har identiskt lika förhållanden.

_40 .-10
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TRANSYT 6C-VTI

151 zol 251 30]

Data anges högerjusterade
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TRANSYT 6C-VTI Redigering utdata. Histogram.
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Underlag för uppskattning av vissa indata.

                  

 

Tabell 1. Accelerationsnivåer (m/sz) för lätta (< 3,5 ton) bilarl)

Till

mm 10 20 30 40 50 60 70
Från
km/h

0 4,0 3,0 2,8 2,8 1,8 1,8 1,7

10 2,4 2,6 2,6 1,8 1,7 1,7

20 1,51,6 1,6 1,6 1,6

30 1,0 1,0 1,0 1,0

40 0,6 0,6 0,6
50 0,6 0,6

60 0,6

Tabell 2. Accelerationsnivåer (m/sz) för tunga (>3,5 ton) bilarl)

Till

'mm 10 20 30 40 50 60 70
Från
km/h

0 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7

10 3,0 1,21,0 0,9 0,9 0,7

20 1.91.20 1,0 0,9 0,8

30 1,1 1,0 1,0 0,7

40 0,7 0,7 0,7

50 0,7 0,6

60 0,5

 

   

l) Tabellerna framkörda med datorpro-
gram utvecklat av VTI.

Förutsättning beträffande gaspådrag:

0 lätta bilar. Ett pådrag som ger
1,8 m/s2 från 0 1111 50 km/h.

0 tunga bilar. Ett pådrag som skul-
le ge 1,1 m/s2 från 0 till 50 km/h.

VTI MEDDELANDE 370
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Hastighet i horisøntalkurva som funktion av accepterad
sidacceleration och radie.
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Modell för beräkning av maxhastighet (VMX) på länkl)

Länkar skall vara homogena med avseende på följande.

0 hastighetsgräns

o antal körfält

o gatutyp

o miljötyp

Följande gatutyper används.

C = city/centrumgata

T = tangent, annan huvudgata

I/F = infart, genomfart, förbifart

Följande miljötyper används.

C : trångt gaturum, bebyggelse på ömse sidor, tomtutsläpp, lokala
gatuanslutningar, gångbanor, cykel i körbanan, frekvent korsande
gc-trafik, parkering (centrumområde)

M : bredare gaturum, bebyggelse > 2 m från körbana, enstaka tomtut-
släpp, enstaka lokala gatuanslutningar, gångbanor, cykelfält eller
enklare cykelbana ej skild från körbanan, korsande cykeltrafik, ej

parkering (mellanområde)

Y = skyddszon mellan gata och bebyggelse eller obebyggd omgivning, ej
tomtutsläpp, ej lokala anslutningar, ej gc-trafik eller friliggande gc-
väg, ej parkering (ytterområde).

Det är svårt att finna länkar som helt överensstämmer med ovanstående

definitioner eller som är homogena längs hela länklängden. När miljötyper

används som ingångsvärden i diagram och tabeller kan det därför vara

nödvändigt med en interpolation mellan två intilliggande miljötyper. Tabell-

er och diagram har konstruerats för att möjliggöra detta.

 

l) Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt.
3. Effektkatalog. Statens vägverk. Planeringsavdelningen. l981-04,
E3004.
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TobeH 31.42 Bosvörde tobak/krm

 

Antal Mitjö Gcfut p hcståghetsgrdns

kf typ C I/F

50 70 50 7050
//173 5:. 72 50

        

Y
1-2 M 80 76 57 75 52

C 86 79 //A 78 7
Y /// 71 53 70 50

W M 75 73 54 72 52 I
c 81 75 /// 7447 .

         

6, (seklkmj)I ?hek/krm!)
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Fiaur 3.4.1.1. Tuildgg A1 (sek/km,f)för flödets inverkan

Tube" 3.1.4.3 Tillägg Azlsek/kmjl för länkiöngd och liten radie
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: 0.05 :33% 203 km Dem: ger fis LG 31 25 1.2...

0 '5 A2 Lseklkm_f
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Samhällsekonomiska vikter, posttyp 6

 

Vägverkets planering av åtgärder på det statliga vägnätet styrs av samhälls-

ekonomiska beslutsmodeller. De trafikeffekter som ges en samhällsekono-

misk värdering uttryckt i kronor är olyckor, restid och kostnader för fordon.

De av Transyt beräknade effekterna kan användas som underlag för att

direkt, i form av prestandaindex, få en ekonomisk värdering av den typ som

vägverket arbetar med.

I Vägverkets planeringsmodeller ingår inte alla skatter och avgifter som

berör de olika effekterna. För en användare av Transyt kan det både vara

av intresse att få en värdering enligt VV-modell eller att få kostnadsredovis-

ning motsvarande trafikanternas utgifter och värderingar. Skillnaden mellan

värderingssätten är i allmänhet liten.

Systemeffekterna i Transyt redovisas per olika tidsenheter. Stopp redovisas

per sekund medan övriga effekter redovisas per timme. Välj minut som den

gemensamma tidbasen.

Fordonskostnader exklusive bränsle. Bildas som en produkt av antal stopp

 

och merkostnad per stopp enligt tabell i. Vikter måste anges både på

posttyp 6 och 3l. Den ena vikten utgör transformering till minut d v 5 60.

Den/de andra skall uttrycka merkostnad i form av öre/stopp. Två alterna-

tiv: antingen en gemensam ungefärlig kostnad som får gälla för alla länkar i

systemet eller också speciella för varje enskild länk m a p uthastighet och

fordonssammansättning.

Bränsle. I tabell 2 redovisas bränslepriser. Att skillnaden mellan vägverks-

värdering och utgift för bilägare går i olika riktning för olika fordonstyper

beror på:

o att vissa skatter och avgifter exkluderats för VV-priser

o att resterande del, VV, multiplicerats med 1,15 för vägverksvärdering

o att skatterna och avgifterna för pb, motsvarar bensin, är relativt sett
mycket större än för lastbil och buss.

VTI' MEDDELANDE 370
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Bränsle kan endast viktas på posttyp 6. Uppskatta medelvärde för bränsle-

priset m a p andel bensin och diesel. Dela med 60 för minut.

Fördröjning. Värdering av fördröjning/restid är densamma för vägverksvär-

 

dering som för övrig värdering, varför endast en uppsättning värden redovi-

sas i tabell 3. Observera att värderingen är gjord med hänsyn till antal

resande per fordonstyp.

Fördröjning viktas på posttyp 6 och 31. Två alternativ avseende kost-

nad/tidsenhet: antingen medelvärde per tidsenhet för hela systemet eller

också speciella värden för varje enskild länk m a p fordonssammansättning.

Transformering till minut erhålles genom att dela angivna kostnader i tabell

3 med 60. Den andra typen av vikt = 100, eftersom fördröjning automatiskt

delas med 100.

Möjlighet att korrigera vikterna, inte VV-vikterna, till andra är än 1980 ges

genom de index som sammanställs i tabell 4.

Om de i tabellerna l, 2 och 3 angivna vikterna förs in på posttyp 6 och 31 så

kommer Pl att uttrycka trafikantkostnad i form av öre/minut i hela

systemet. Observera att Pl är en blandning av i vissa fall merkostnad

pâverkbar av trafiksignaler och i andra fall totalkostnad för länk och

korsningspassage. PI är därför inte ett mått på total trafikantkostnad i

systemet och bör därför enbart användas för differensbildning mellan olika

situationer.

VTI MEDDELANDE 370
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Tabell 1. Fordons merkostnad för stopp. Exklusive bränsleförbrukning.
1980 års prisnivå. Vikter för posttyp 31*.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

       

 

 

 

   

 

  

FOIs/:ns- Kosgäds_ umåå. skägg/,5:323ter
km/h Med VV

30 0,4 0,4

däck 50 0,8 0,8

70 1,3 1,2

30 1,3 1,2

pb rep 50 2,2 2,1

' 70 3, 1 3 , 0

30 1,7 1,6

totalt 50 3,0 2,9

70 4,4 4,2

30 2,3 2,2

däck 50 6,1 5,8

70 10,5 10,0

30 3,0 2,9

Ha 9t rep 50 5,0 4,8

70 7,0 6,7

30 5,3 5,1

tot 50 11,1 10,6

70 17,5 16,7

30 3,1 3,0

däck 50 8,0 7,6

70 13,5 12,9

30 5,3 5,1

buss rep 50 8,8 8,4

70 12,3 11,8

30 8,4 8,1

totalt 50 16,8 16,0

70 25,8 24,7

    

 

 

 

*) Stoppvikt enligt posttyp 6 skall sättas till 60.
Vikterna bildas genom avrundning till heltal. StOppvikt enligt posttyp 6 skall
sättas tül 60.

VTIMEDDELANDE370
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Tabell 2. Kostnader och vikter för bränsle. Avser år 1980. Vikter för
posttyp 6.

öre/l \ vikt
Fordonstyp skatter, avgifter skatter, avgifter

Med VV Med VV

pb*) 288 l87 5 3

lb**) 148 163 2 3

buss**) 148 163 2 3

*) Bensin
**) Diesel

Tabell 3. Kostnader och vikter för fördröjning/restid.*) Avser år 1980.
Vikter för posttyp 6 eller 31.

Fordonstyp öre/fh vikt * *

pb 1 960 33
lb 7 200 l20
buss 25 000 4l7

     

*) Värdena gäller både VV-värdering och
övrig värdering.

**) Fördröjningsvikt enligt posttyp 3l skall
sättas till lOO. Alternativt förs tabellvikterna in på posttyp 3l varvid
vikt lOO förs in på_ posttyp 6.

Tabell 4. Index för justering av vikter med skatt till andra år än 1980.

  

 

    

Fordonstyp 80 små? 82 [ 80 Brâriüe 82 är?rdräjln 18:2

Lätta bilar 100 112 121 ?100 121 129 100 112 121

Tunga bilar I 100 112 121 100 122 158 100 112 121

Bussar 100 112 121 1100 122 158 100 112 121

 

*) Konsumentprisindex.
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Kort instruktion om NORD-IO-systemet på VTI.

av Håkan Lager

För att kunna använda programmet krävs följande:

' Att man är registrerad som användare på VTI:s NORD-10.

Ring 013/115200 Håkan Lager eller Bo 0 Karlsson för registrering.

' Att man har tillgång till en asynkronterminal med modem

avsedd för 300 eller 1200 Baud.

Uppkoppling.

' Ställ terminalen på on-line, full duplex och jämn paritet.

' Ring 013/13u883 - 300 Baud eller

013/1N5257 - 1200 Baud.

' Slå över till "A -läge på telefonen eller modemet
när tonen hörs.

' Tryck på ESC, INTERRUPT eller ctrl Ä.

' Om allting OK skriver datorn:

XX.XX.XX XX MONTH 19XX

SINTRAN III - VS VERSION X
NORD-10/S AT YOUR SERVICE

ENTER

' Svara med ditt användarnamn och tryck på CR.

l Därefter frågar datorn efter

PASSHORD:

l Svara med ditt lösenord (skrivs ej ut på terminalen)
och tryck på CR.

' Om kombinationen användarnamn - lösenord inte godkänns

kommer ENTER på nytt.

Om OK frågar datorn efter

PROJECT PASSHORD:

' Svara med TRANSYT (Syns ej)

' Datorn svarar med

PROJECT NAME: TRANSYT

9

som betyder att Du är inne i systemet och kan ge systemkommandon

eller anropa olika program. *

Det program som är aktuellt förutom TRANSYT är ZED, som är en

radeditor som Du använder för att skriva in dina TRANSYT-indata

på en fil och göra eventuella korrigeringar.

VTI MEDDELANDE 370
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Systemkommandon.

CUSER-STATISTIC§ användarnamn,.

Ger storlek på använt och ledigt utrymme för dig.

QLIST-FILES xxx,,

Listar alla dina filer som börjar på xxx.

GPILE-STATISTICS xxx.,

Ger ger storleken på dina filer som börjar på xxx.

QDELETE-FILE filnamn

Tar bort filer du ej behöver mer.

QLIST-BATCH-QUE 2,,

Kontroll av hur ditt Batch-jobb hamnat i ev. kö.

GTERMINAL-STATUS,,.

Kontroll om ditt Batch-jobb är klart.

GLOGOUT

Måste göras efter avslutad session innan linjen bryts.

Beskrivning av ZED och de vanligaste redigeringskommandona.

ZED anropas genom kommandot

EZED

datorn svarar med

ZED 801203
I

stjärnan betyder att datorn är redo att ta emot redigeringskommandon.

Redigeringskommandon består i regel av en bokstav + ev radnr.

Nedan följer de vanligaste:

'A radnr Append Lägg till nya.rader efter raden

radnr. Inmatning avslutas med ctrl

'L radnr1,radnr2 List Lista raderna radnr1 t o m radnr2.

'D radnr1,radnr2 Delete Sudda raderna radnr1 t o m radnr2.

'S /YY/X/ radnr1,radnr2 Substitute Byt ut alla X till YY på raderna
radnrl t.o.m radnr2

in filnamn Read Läs in en fil till ZEDQ

IH filnamn Write Skriv ut en fil frán ZED.

'EX EXit Avsluta redigering.

'EXE BXit Execute Avsluta redigering av :batofil

och starta Batchjobb.

Olika typer av radnr:

tal anger radnr, första raden heter 1

. aktuell rad

$ sista raden
/XXX/ första raden som innehåller XXX

VTI MEDDELANDE 370
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Användbara kontroll-tecken:

ctrl A Sudda sist inslagna tecken.

ctrl 0 Sudda hela aktuella raden.

ctrl L Avsluta Append-mode.

Start av THANSYT-körning.

Det finns två varianter att göra en Transyt-körning

' interaktivt från terminalen

l Batch

TRANSYT-simuleringar görs företrädesvis interaktivt medan

tunga optimeringar görs i Batch. Fördelen med Batch är

. Kostar endast hälften så mycket som interaktiva körningar

. Han kan logga ut från datorn medan optimeringen pågår

Interaktiva TRANSYT-körningar startar man genom kommandot

STRANSYT

Datorn frågar då efter

INPIL:

där du anger namnet på din TRANSYT-indata fil, om filen
finns frågar datorn efter '

UTFIL:

där du anger var du vill att resultatet skall hamna
Du kan antingen lägga resultat på en ny egen fil då

anger du önskat filnamn inom citationstecken (") eller

en gammal egen fil (inga citationstecken).

TRANSYT-körningar i batch

1) Korrigera den medföljande filen RUN-TRANSYT:BAT

med aktuella filnamn

2) Avsluta korrigeringen med EXE i et. f. EX

så startar TRANSYTøkörningen så snart Batchen är
ledig.

v
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Exempel. Transytkörning, externt eller internt, på VTIs NORD-10 dator.

avliåkan'Lager

12.44.27 25 MAY 1983

SINTRAN III - US UERSION G

NORD-IO/S AT YOUR SERVICE

ENTER E-XXX 4_- 5Va/a med använda/nam ,9 p

5:93stan 191/ JVC? PASSWORD 8763 67. /30 /trmfna/t'?
OK .7
PROJECT PASSUORD:

PROJECT NAME: TRANSYT p

å

:LIST-FILES,,
FILE o : (PACK-Oszs-xxx RUN-TRAN8YT:84T;1+-Lâ'535 a av V72' /57
áUSER-STATISTICS E-XXXH bagacb_z:,n;,,50,-
USER 64 : PACK-ONEtE-XXX

CREATED 09.02.17 MAY 25, 1983
LAST DATE ENTERED 12.44.45 MAY 25, 1983
UEFAULT PUBLIC ACCESS : READ
DEFAULT FRIEND 488588 : READ, URITEv APPEND
DEFAULT own ACCESS : READ. URITEr APPEND. COMMON, DIRECTORY
2 PAGES USED OUT OF 4 PAGES

//âr Ä'nn; de! .2 av 'i :fc/ar /lc/oäe
( 7 .Sia/a ,'nnz/?Ã//er- ;204% ,fee-ken)

Inrnø/m'nâ :W c/aåa 5!! 77.40.5141!
2288

288 801203
*4

xxx GRÖNA VÄGEN; GRÖNKÖPING 4 KORSNINGAR xxx
1 80 40 60 4 0
2 1 2 3 4
3 104 105 106 107 108 205 206 203 204 305 306 303 304 403. 404
3 401 402 4053 406 301 302 201 202 101 102 103 '
4

5 5 0 3 18 43 71
6 0 0 1

14 1 2 10 18 09 29 10 34 14
13 2 8 10 20 09 38 2
13 3 9 09 19 16 28 10
14 4 5 10 12 10 26 12 34 12
31 101 1 2 6 4 4 432 1 1660 35
31 102 1 2 6 4 4 432 1 1700 35

:L (Of/I
xL/4053/'4-L-2--La'slq rad' med ,'nøebå//el 4095.3

3 401 402 4053 406 301 302 201 202 101 102 103
*5/405/4053/.4-- Ändra 4053 till Lions"
00001 SUBSTITUTIUNS
*L ' _ ,

3 401 402 405 406 301 302 201 202 101 102 103 V0/ and/mg 05.2
KU'GRONKDPING-l' s ara dalar-v35 den på' .m ;3% :vw-
000659 0000687 BYTES URITTEN då): gxu, azwvzøpuvá- 7
xex 2
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áLIST-FILES v
FILE 0 : (PACK-ONE:E-xxx RUN-TRANSY7:94T;1
FILE 1 : (PACK-ONE:E-XXX)GRONKOPING-l:SYNBâI 'v'
éUSER-STATISTICS E-xxx,,
USER 64 : PACK-ONE:E-XXX

CREATED 09.02.17 MAY 25. 1983
LAST DATE ENTERED 12.44.45 MAY 25, 1983
DEFAULT PUBLIC access : READ

w* "' 7'*-BEFnUtT FRIEND-nccsss ?'READv URITE: APPEND
DEFAULT ouN access : READ, URITE: APPEND: COMMON, DIRECTORY
4 PAGES usen OUT OF 4 PAGES

á ,

i?
Fi/'rn GZOMKOP/MCv-I skapat/rs aø ZED
m,h.â. kvmmaWc/aä W 67201VZOPJIVL,' 7"

är! att ,.nm- n", 5, ./ 6/05 Ei :fi/.rn áeøygpzäl

 

éZED

ZED 801203 _ . _ . , .
:R GRONNDF'ING-l Lo: In lars-garnch :nmatnzhâ
000659 0000687 BYTES READ _
:Ls :fw Kan/rl/I 4-/ 91 ,fot /d din

31 102 1 2 6 4 4 432 1 1700 35

KA Ligg Jr; Aff/er' Jägare /âa/If'

31 103 1 3 6 4 5 430 1 1550 35

31 104 1 4 6 1 4 o 1 1020 i

31 105 1 1 7 3 4 0 1 16:0 g:

31 106 1 1 6 2 4 0 1 1420 :

31 107 1 4 6 2 4 0 1 1:20 3;

31 108 1 4 6 1 4 0 1 1300 3:

31 201 2 1 6 3 5 520 1 1650 33

DSJKHFDJ 4-- F-'c / L. .=
31 202 2 1 6 2 4 520 1 1300 3:

31 203 2 3 8 2 4 o 1 1500 3:

31 204 2 3 e 1 4 0 1 1400 33

31 205 2 2 6 3 6 432 1 1360 35

31 206 2 2 6 3 6 432 1 1600 35
31 301 3 3 s 2 5 644 1 1600 :

31 302 3 1 7 2 6 644 1 1460 33

:L ( tim! 4.. 4 '
XL/DSJ/ 7a., ,rov-w fela ?Ita ,OJ

DSJKHFDJ _
XD. .ff /yé rat/C

*1.1.9923 Kval/oli' av .rf/:fina 474 M

31 107 1 4 6 2 4 0 1 1420 35

31 108 1 4 6 1 4 0 1 1500 35

31 201 2 1 6 3 5 520 1 1650 35

31 202 2 1 6 2 4 520 1 1500 35

31 203 2 3 a 2 4 0 1 1500 35

:nu BRONKOPING-l :anv ;fx/rn _
001779 0001835 BYTES URITTEN
xEx

á
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/n/t/'aé/ÃV' tärnan; av' Trangia*

éTRANSYT Amra/0a 710W, Sgt-Programn7clê*

INFÃIL: GRONKOF'ING*1 /rz c/a la /,'// kø /"7'45*' 1015:8 5/4. éeah'KDP/M4"7TF-IL* RESULTAT ufo/el... 0:535 x fx/.rn ?Esk/LT/;F/ ø/
0013:53 STOF' ERROR(S) IN DATA /l/;j art' /nr /øl , ;Tf/A Paf' za/01.4 e/Ãt, /tlyn/er_:'/ryknznjar aeâ/ø//cr /t/a/.sê///å l' s/uázá ou ,JJ/.07

EZED

ZED 901203 - ,*R RESULTAT- 1 L 4 5 M tala/ a/z 1_019876 0020335 BYTES READ
*L/ ' / "41 L' ,håll m (0/ års/.#35

 

_,_3, ,+3 4; _Lis/4 3 riva/ar' får: 001-: 3 rarer 5721:* uno/e, 5/74/ 3" 2917 = 31 106 4 0 0 0 1 1420
18 2 31 107

4 0
0 0 1420

2 31 109 a
. 4 O

O O 1 1500
-..1-.. 4,,

t' 1 320 = 31 201 l 5 021 = 31 202 l 6 4 031 203 2 3 8 4 0s; 1 i 3 in de Icy/'a :a'sáa fâdlfna'
0
O

0

 

Call*

1 6
4 6
4 6
f Ävwwrvs /

a

0

0
0
0

är 16!

4
w
4
$
!
ñ
r
d
m

k

6

'
*
F
*
?
0
4
N

520 1 1650
5' 1500

1500

...4

0H

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1-1

01

as a 33 405 o 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0
= 3:. 403 0 10 0 :25 o o_ 0 0 o 0OLINK mans TYPE A MISSING 4; :namn: r, ,-çno, I Å -ne h, ,7 f I. / . . _MFvNFøIOPTMdEND o 1 3 0 " '3 ' * *fån* 1"/0'1'S*EX

f*"' 'aldrvvrvvur/'A/ciçh
URITE RESULTAT*1§SYHB FORGOTTFN '7

;EK

B
i
l
a
g
a

6
Sid

3(6)
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_46:6; .fl-Jiñzlz_.eEEL_/E:á: I. XIOJQ/áVÄéå7

ZED 801203 _ z. _

*R GRONKOPING-l Lars inc/aáa/z/en

004364 0004544 BYTES READ '
J ;mev yadura/ ;nä/:15xL/109/ .ifs/'a /a

31 109 1 4 6 1 4 _0 1 1500 35
tS/lOB/lOSU. Korrigera fuzz-
00001 SUBSTITUTIDNS _ .
*L Kan//w//era /âât'q'rig

31 108 1 4 6 _1 4 _ o 1 1500 35
m GRONKDF'ING-l .fb-'fw en cl!" ratta ale även
004364 0004544 BYTES URITTEN
*EX

:TRANSYT

INFIL: GRONKOPING-l ull?" ea/"Nøj med rååáoc/ ?CZ .
UTFIL: RESULTAT-1 ,nya ,prat/j* /t/ Pig/;C (råa

001244 STOP OK

  

é

Kan/roll .a r r: su/fgáufs ér/ få

éZED

ZED 801203 -*R RESULTAT-1 1-" 3 7514144'3 'lo/'Å026033 0023510 BYTES READ .
xL/'HYDRo-/ 4,39), ,tabg///vavwa/ / rrSøz14Záøáz//
0 , UNIF+84ND UEHICLE GASOLINE HYDRU- CARBDNxL/NGN F'RIO/ Ausfo .en av rade-r na . Br/Jføz'nj J74/ u/fa'räs.oggN PRIORITY vEH 37.37 1.08 325.36 7.07 46.86x
wRITE RESULTAT-1:8YHB FORGOTTEN ?
*EX

é

 

NITRDUS PERFORMANCE VEHICLE DIST:

6.77 325.36 29.91 221
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BATC//- 465/0422? m 66/ 73201574-

EZED
LIV-S f"/"7

0

.ZED 8014.03 /ZÃQJ M ämnad/a, /,/n.m,, ,' Ã'Årn*R RUN-TRANSYT28AT Å? '
000244 0000256 BYTES READ IV ' 7176415211' . ISA T'

 

*L195 < ;rg/a ;nneha'llzé
EENTER E-XXXrLOSENøTRANSYTrloo
ETRANSYT -
INDATA 'z INFIL
UTDATA 'z UTFIL
lv 'z ANTAL KOPIDR (ENDAST DM UTFIL=LINE-PRINTER)

223825 -1

*S/GRONKOF'ING//INDQTA/ Anal/4 //VDHT/f 157/ var" ;nt/Arla /Iøz
00001 SUBSTITUTIONS
*S/LINE-PRINTER/UTDATA/

00001 SUBSTITUTIONS Ändra fp/9719 h'J/aê/ue // ala/olaå'áaamn
*L17$

EENTER E-XXX2LOSEN7TRANSYT1100
ETRANSYT
SRDNNOPING-I 'z INFIL
LINE-PRINTER 5/ 'z UTFIL
lv 'z ANTAL NDPIUR (ENDAST DM UTFIL=LINE-PRINTER)
:526
:EN RUN-TRANSYTtBAT Sdf-'IW /I'I/baks ;fi/,4 e//zr ;när/'03
000254 0000266 BYTES uRITTEN'_ _

/ *EXE Ga ur' 25D pel; .sz/avla 3/7'76/1'7 ,bb

'7 Med/03? Aff l//J/ø/ol:°/rø å'ê///J d/P: VTI/3 /ldJá//./C/e
och :lie-fav.: med [00.51] f/°// ré/el// ,ray/,møøVJAUG/e,

;Qui/roll av BATC/äg'eéê_

ELIST-BATCH-GUE 2,, D116 ;vbb 1:550'
1 (E-XXX)RUN-TRANSYT23AT LINE-PRIN _ . -

é lørsb , BATCH- kan

ELIST-BATCH-UUE 2,. Dâté jobb 34°
:HPTY påbärjøa+s

. n_ , K tärna/70,0 o / acw/(all aváTERHINALáU STATUS 7 lazy: / .. earn, nâen

LOG.N0 USER MODE CPU-MIN DUT OF LAST CDMMAND
1 E-XXX COHHAND 0 12 TERHINAL-STATUS ø

34 SYSTEM CDMMAND 0 2 TERM-ST,,,
48 v-GUSTAvSSON CDHHAND 13 51
51 S-UU CDHHAND 3 63 RESERUE-FILE DENSDN-
44 S-UENNERSTRAND USER 1 47 TERM-MDD Y N N N
45 D-NARLSSON USER 1 34 2 (G)Gl
46 SYSTEM COHHAND 0 53 TERM-ST,, -

670 SYSTEM COHHAND 0 2494
672 SYSTEM CUHHANII o 7 ENTER *"J "

V i/'ccm A) :ade/n fe/ han.. e'
"J Bären-;0545:1 har ;bär/'øls. 406.Mø.672

;r a///z'a/ /Vböøls nummer ,
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äTERHINAL-STQTUSyv

MODE CPU*HIN OUT OF LAST CUMNAND

LOG.N2 Egiåâ CUHHAND 0 12 TERHINêL-STATUSI!

34 SYSTEM CUHHAND 0 i Rñâñgåäivr

- STAUSSUN USER 13 5; -

g? å*88 USER 3 63 RESERUE-FILE BENSUN'

44 S*UENNERSTRAND CUHHQND 1 42 TERH NUU Y N N N

45 U-KARLSSUN USER 1 Eu E SG)G%

46 SYSTEM COHHQNU O *643: SERH'S 17

670 SYSTEM COHHAND 0 g a

672 E-XXX CUHHRNU 0 O TRANSYT .V

.- -. '- n ' _ f" .0 V.

á *2 1.0.9.!! 7,0/ 672 nr av: »få bra/bjg//z åyflmmeä

vâánf'.Å3A?7ZUV-fÖU/ Åürävvrw'zj* Äpuvvvv 1 ;D

r'z'szl:I/l/rz mm (5 b

"' av m 11/70/49/ ..:zen Exempel. 5:64:77 7. f.
IU/;Salr17 ar /) oagnnuur'/zuø 4:/2Å;3y..

zsn 801203 min , ,År-;4.11 ,3, á/;üsjg .
:R GRDNKDPING-l

001779 0001835 BYTES READ
tL/á 0/ Anp/rar a siá b

6 O 0 1 i: :(2:
18/1 0 0/0 0 1/.

00001 SUBSTITUTIONS

XL.

6 1 0 0 .
XU'GRONKDPING-Q' .580700 ny

NO MORE PAGES AUAILABLE FOR THIS USER *7
001779 0000000 BYTES NRITTEN
:ex

EUSER'STATISTICS E-XXX91

USER 64 : PAOK-DNEäEüxxx

CREATED 09.02.17 MAY 257 1983

LAST UATE ENTERED 12.44.45 MAY 257 1983
DEFQULT PUBLIC ACCESS 3 READ
DEFQULT FRIEND ACCESS : READ: URITE: APPEND

DEFAULT OUN ACCESS 2 READ; URITE: APPEND; COMMON; DIRECTORY
4 PAGES USED OUT OF 4 PAC-;ES AN:)

'VH/.rn QPOMxvp/ya-z /xce ;ua/e ;a/af.: på' »'46-
lJ//l/mmc .fam alu /a'å'å ÅI'I/dflai 05/ VTI.

Tag / [6/5 in 190/76/ ,bort //er du ,37/5 451170142."
#57131 , 1(27171K'491ar .dr aur7ar '6' L/'f'Jr ;f2: * aøvvgyzfav azlåuywåvåOVG:
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Tabell för beräkning av färdtid eller färdhastighet

 

L ä n k - n i v ä 4 T r a f i k 5 t r 6 m - n i v ä

 

Hast. gräns (km/h) Max nodhast up från Ande] Max Max nod Acceleration Retard. A C Korr Lu Färd-
Länk_ Del 1 Del 2 Lut- länk ' Från tu" okorr.hast in Max inhastighet * ax 15nk reiárâ- max Iânká t.d h

Andel ning Ande] u länk tragik länk- på länk ------9 -4-9,h t ä k' länk- ang I ast
nr km/h av km/h 74 km/h av t0- km/h nr 1 hast km/h Max länkhastighet max-zut S rmc a hast m V k h

länk tain kun/h pb 1b u "VS km/'n s "V

            

B
i
l
a
g
a

7
Sid
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