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FÖRORD

I detta meddelande behandlas VTls trafiksimuleringsmodell.

Av författarna har Anne Bolling stått för kapitlen 2 och 4 och Ola
Junghard för kapitlen 3 och 5. Vår förhOppning är, att denna handledning

ska göra trafiksimuleringsmodellen mer lättillgänglig och därigenom bidra
till en ökad användning.

Vi vill också tackaVTI-medarbetaren Annette Björklund som stått för allt
utskriftsarbete.
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VTI trafiksimuleringsmodell - användarhandledning
av Anne Bolling och Ola Junghard

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01

LINKÖPING

REFERAT

Detta meddelande är en användarhandiedning för de viktigaste programmen som ingår i VTIs trafiksimuleringsmodeil. Programmen gäller vägbeskrivning och trafikgenerering för att producera indatafiler till simuleringsprogrammen, start av simuleringsprogram samt statistisk efterbear-

betning av simuleringsresultatet.
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The VTI traffic simulation model - a user guide
by Anne Bolling and Ola Junghard

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This bulletin is a user guide to the most important programs included in
VTI's traffic simulation model. The programs concern road and traffic
description, which produce input files for the simulation programs, start

of the simulation programs and statistical treatment of the results from
the simulation.
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INLEDNING

VTIs trafiksimuleringsmodell har under 1986 och 1987 genomgått en hel
del förändringar och förbättringar. Dessa berör alla delar av programsystemet, vilka sammanfattas av figur 1.

Trafik-

*

Väg-

beskrivning

beskr1vning

Simulering

Statistik
Efterbeh.

Figur 1. Trafiksimuleringsmodellens uppbyggnad
I huvudsak består modellen av fyra delar. Vägbeskrivning och trafikbeskrivning är indata till simuleringsprogrammet, som i sin tur producerar
indata till efterbehandlings- och statistikprogrammen.
Vägen beskrivs för varje riktning av

en serie block, där vägbredd, hastig-

hetsbegränsning, kurvradie och lutning anses konstanta inom varje block.
Vägbeskrivningen innehåller också uppgifter om siktlängder, omkörningsrestriktioner och förekomst av bred vägren.
Trafikbeskrivningen består av fordon som ankommer vid vägens ankomstpunkter. Varje fordon beskrivs av fordonstyp, ideal önskad hastighet och

p-värde (mått på accelerationsförmågan). Dessutom anges i trafikbeskrivningen fordonets ankomsttid och dess ankomsthastighet. I simuleringen
anpassas sedan hastigheten dels till vägen och dels, när det gäller den
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fullständiga interaktionsmodellen, också till den omgivande trafiken. Den
simuleringsmodell som inte tar hänsyn till interaktion mellan fordonen,
kallas frifordonsmodellen.

I den fullständiga modellen kommer snabbare fordon att hinna upp
långsammare och får då antingen köra om eller sakta farten och börja
följa det långsammare fordonet. Det långsammare fordonet kan också gå
ut i vägrenen och ge möjlighet till passering utan omkörning. Hur dessa
beslut avgörs och vilka modeller som ligger bakom, finns beskrivet i VTI
Meddelande 321.
Förändringarna har i första hand gjorts med syftet att förenkla handhavandet av modellen. Sålunda har ett helt nytt statistik- och efterbe-

handlingsprogram

ersatt många av de tidigare, mer svårtillgängliga,

efterbehandlingsprogrammen. Även väg- och trafikbeskrivningsprogrammen har genomgått en ansiktslyftning och gjorts mer användarvänliga. Vi
har också skrivit en rutin för att enkelt kunna starta själva simuleringen.
Vissa förbättringar och korrigeringar har också gjorts i själva simuleringsprogrammet.

I följande kapitel beskrivs handhavandet av

deolika programmen i detalj. I

kapitel 2 redogörs för vägbeskrivningsprogrammen VAGBES och SIML, och
i kapitel 3 beskrivs handhavandet av trafikgenereringsprogrammet TGEN.

Hur man startar en simulering med startrutinen ASTART får man veta i
kapitel 4 och slutligen beskrivs i kapitel 5 användningen av statistikprogrammet ST och ett efterbehandlingsprogram HP, med vars hjälp man kan
rita upp hastighetsprofiler längs vägen. Kapitel 5 är lite överkurs efter-

som man i ASTART kan välja en standardutskrift som ger den vanligast
förekommande statistiken.
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VÄGBESKRIVNINGSPROGRAM

Programmet VAGBES används för att underlätta att skriva in en vägbeskrivning samt att starta vägblockningsprogrammet SIMLU. Den inskrivna
vägbeskrivningen från VAGBES används som indata till SIMLU. Ut från
SIMLU kommer en vägdatafil som kan användas som indata till trafiksimuleringsprogrammet.
Programmet startas med kommandot
RUN VAGBES
Programmet visar då upp en meny där man kan välja lämpligt alternativ.
MENY

1.
2.

Skriv in vägbeskrivning i riktning 1 (se avsnitt 2.1)
Vänd inskriven väg till riktning 2 (se avsnitt 2.2)

3.

Skriv in siktbeskrivning i riktning 1 (se avsnitt 2.3)

4.

Skriv in siktbeskrivning i riktning 2 (se avsnitt 2.4)

5.

Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält (se avsnitt 2.5)

6.

Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram (se avsnitt 2.6)

7.

Avsluta programmet

Välj:
Normalt genomlöps alternativen från 1 till och med 7. Nedan beskrivs alla
alternativen. I bilaga 1 ges ett exempel på användning av programmet

VAGBES.

2.1

SKRIV IN VÄGBESKRIVNING I RIKTNING 1

Här skrivs hastighetsbegränsning, vägbredd, vägbanebredd och linjeföring
in. Först kommer en fråga om filnamn.
0

Ange filnamn på vägdata rikting 1:

Här kan man skriva in ett eget filnamn. Detta

är praktiskt om samma

vägbeskrivning ska användas flera gånger. Svarar man bara med "Return"
på denna fråga används ett förutbestämt filnamn (VAG.URl). Detta gäller
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första gången frågan besvaras i varje körning av programmet. Om "skriv
in vägbeskrivning rikting l" väljs flera gånger under samma körning gäller
som förutbestämt namn det sist inskrivna.

Ett filnamn består av ett antal tecken, en punkt och max 3 tecken.

0

Ska nya data skrivas in? (3/N)

Finns data inskrivet på filen sedan förut ska frågan besvaras med "N". Då
återgår programmet till menyn.
Svarar man "3" på denna fråga skrivs nya data in på den angivna filen.
Nästa fråga gäller hastighetsbegränsning i vägsträckans startpunkter. Den

ska anges i km/tim.
0

Ange hastighetsbegränsning:

T ex "70".
o

Punkt för ändring av hastighetsbegränsning?

Denna-fråga gäller var på sträckan en ev ändring i hastighetsbegränsningen inträffar. Punkten som efterfrågas anges 1 meter från sträckans
startpunkt. Om det inte är någon ändring i hastighetsbegränsningen
besvaras frågan med "0".
Nästa fråga gäller vägbanebredd och vägrensbredd. Endast belagd bredd
ska räknas. Vägbanebredden anges i meter och kan variera mellan 4 och
7.5. Vägrensbredden anges i decimeter och varierar mellan 0 och 25 dm
per vägren. Bredare vägren än 25 dm anges som 25 dm till programmet.

OBS, där bred vägren förekommer ska detta

även anges i den del där

omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält skrivs in (i menyn nr 6).

0

Ange vägbanebredd (m) och vägrensbredd (dm):

T ex "7 25".

0

Ange punkt för ny bredd:

Om bredden ändras utmed vägsträckan anges punkten för ändringen här.
Om ingen ändring, besvaras frågan med "0".
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Sedan ska linjeföringen utmed vägen beskrivas. Den beskrivs i vertikal led

med lutning (längden/radien (m))som anges i promille och i horisontal led
med krökning som anges i lOOOO/radien (m). Vägen ska delas in i homogena
block med avseende på lutning och krökning. Inom ett block ska lutningen
helst inte ändras mer än 15 0/00. Alltså kan en vertikalradie behöva delas
upp i många block. Lutningen anges positivt i uppförsbacke och negativt i

nedförsbacke. Krökningen anges alltid positivt.
0

Ange startpunkt för blocket, lutning (promille) och krökning (10000/radien):

De första värdena anges alltid i punkten O. T ex "0

-5

O" anger att

vägsträckan startar med 5 promille nedförslutning och att vägen är rak.

>
Sedan anges fortsättningen på vägen tills vägsträckans slut. Sista angivna
punkten ska vara samma som vägsträckans längd. När den är given svarar
man på nästa rad med "0". Programmet återgår då till menyn.

2.2

0

VÄND INSKRIVEN VÄG TILL RIKTNING 2.

Ange filnamn på vägdata riktning 2:

Här kan man själv välja filnamn alternativt läsa in redan inskrivna data.

(Se Skriv in vägbeskrivning riktning 1).
0

Ska nya data skrivas in ? (J /N):

Om frågan besvaras med "3" läses den för vägbeskrivning riktning l
angivna filen in och skrivs ut i riktning 2. Annars används de data som
finns lagrade på ovan angivet filnamn och inga nya data läses in.
Programmet återgår till Menyn.
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2.3

0

SKRIV IN SIKTBESKRIVNING I RIKTNING l.

Ange filnamn på siktlängdsdata i riktning 1:

Här kan man välja filnamn alternativt läsa in redan inskrivna data (se

Skriv in vägbeskrivning riktning 1).
0

Ska nya data skrivas in? (3/N):

Om frågan besvaras med "N" förutsätts att siktlängdsdata för riktning 1
finns färdigt på den angivna filen, och programmet återgår till menyn.
Svara annars med "3" och skriv in nya siktlängdsdata.
0

Ange punkt och siktlängd med mellanslag som avskiljare.
Avsluta med 0 O 'Return'.

Ange här punkt och siktlängd i punkten, OBS sista angivna punkten ska
vara bakom slutet på vägsträckan. Avsluta med "0 0".

2.4

SKRIV IN SIKTBESKRIVNING RIKTNING 2.

Samma förfarande som för siktbeskrivning riktning 1.

2.5

0

SKRIV IN OMKÖRNINGSRESTRIKTIONER OCH HJÄLPKÖRFÄLT.

Ange filnamn på omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält:

Här kan man välja filnamn alternativt läsa in redan inskrivna data.

0

Ska nya data skrivas in? (3 /N):

Om frågan besvaras med "N" förutsätts att den angivna :filen innehåller
aktuella data och programmet återgår till menyn. Svara annars med "3"
och skriv in nya data.

Här ska för varje riktning anges eventuella skyltade omkörningsförbud,
spärrlinjer, extra körfält och bred vägren. Bred vägren anses det vara om
total vägbredd är ll m eller bredare.
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Först ska alla omkörningsrestriktioner i riktning l

anges. Sedan alla

hjälpkörfält/breda vägrenar i Riktning 1 och sedan likadant för riktning 2.
0

Finns någon omkörningsrestriktion i riktning l? (3/N):

Om svar "3"

' 0

Ange startpunkt för omkörningsrestriktionen,
OBS, måste vara en blockgräns:

Här anges punkten angiven 1 meter från sträckans startpunkt. Punkten

måste dock sammanfalla med någon av blockgränserna angivna i linjeför-

ingen (avsnitt 2.1).
0

Ange typ: A = skyltat, B = spärrlinje (A/B):

"A" betyder alltså skyltat omkörningsförbud.

0

A = restriktionen avslutas. B = följs av ny restriktion (A/B):

Om ingen direkt övergång till ny restriktion finns svara "A" annars "B".
Om svar "B" frågar programmet efter startpunkt för den nya restriktionen.

Om svar "A"
0

Ange slutpunkt för omkörningsrestriktionen:

Sedan börjar programmet om med fråga om det finns fler omkörningsrestriktioner i riktning 1. När den frågan besvaras med "N" fortsätter
programmet med

0

Finns bred vägren eller hjälpkörfält i riktning I? (J /N).

Om svar "3"

0

Ange startpunkt där bred vägren/hjälpkörfält börjar,

OBS, måste vara blockgräns:
0

Ange typ: A = bred vägren, B = hjälpkörfält (A/B):
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0

A = Brett utrymme avslutas. B = Följs av den andra typen:

Om svar "B" så frågar programmet efter startpunkt för den andra typen
av brett extrautrymme.
Om svar "A"

0

Ange slutpunkt för brett utrymme:

Sedan börjar

programmet om

med frågan "Finns bred vägren eller

hjälpkörfält i riktning i?"
När frågan besvaras med "N" kommer samma följd av frågor för riktning
2. Sedan återgår programmet till menyn.

2.6

SKRIV UT STYRFIL FÖR VÄGBLOCKNINGSPROGRAM.

Här skrivs en styrfil ut för att kunna starta vägblockningsprogrammet
SIMLU. Indata till SIMLU är väg- och siktbeskrivningar som angivits i
programmet VAGBES. När VAGBES avslutats startas SIMLU genom kommandot DO MICM.MIC.

Resultatet av SIMLU körningen blir en fil

ROAD.ROA som kan användas som indata till trafiksimuleringsprogrammen SEC och FRE. Simuleringsprogrammen startas lättast genom att köra
programmet ASTART (se kapitel 4 startprogram).
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TRAFIKGENERERINGSPROGRAM

Med programmet TGEN kan man generera trafiken som ska användas av

trafiksimuleringsprogrammet. Programmet producerar två datafiler. Den
ena, TRAF.TRB, används som indata för simuleringskörning. Den andra,
TRAF.STA, beskriver den trafik som blivit genererad och kan användas
för att kontrollera att trafiken blev som det var tänkt.

Programmet startas med kommandot
RUN TGEN
Därefter följer följande frågor, vilka besvaras med en eller flera siffror
följt av "Return"
o

ANTAL RIKTNINGAR (1/2):

Vill man bara ha trafik i en riktning så skriver man "1" annars "2".
o

ANTAL ANKOMSTPUNKTER I RIKTN 1:

En ankomstpunkt är det ställe på vägen där fordonen börjar köra. Normalt
har man en ankomstpunkt i varje riktning. Alltså skriver man "1".
o

ANTAL ANKOMSTPUNKTER I RIKTN 2:

Denna fråga kommer bara om man angett 2 riktningar. Normalt svarar
man "1" här också.
För varje riktning får man sedan dessa frågor:
0

ANGE VÄGSTANDARD I SKALA 1(DÅLIG) TILL 3(BRA):

En krokig och backig 7-metersväg är dålig och en rak, slät lB-metersväg
är bra. "2.5" är ett normalvärde som man kan använda i de flesta fall.

0

GRÄNSTID FÖR KÖER (i sekunder):

Här skriver man "6" i normala fall. Denna tid har betydelse för hur

tidluckefördelningen ska se ut. För intresserade hänvisas till programdokumentationen.
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För varje ankomstpunkt i denna riktning ska man sedan svara på frågorna:
o

ANKOMSTPUNKT:

Punkten som efterfrågas anges i meter från vägsträckans startpunkt.
Punkten anges i riktning l-värden. I riktning 1 är den oftast "0" och i
riktning 2 än ankomstpunktegn oftast den andra änden på vägsträckan,

exempelvis "12000".
0

ANTAL FLÖDEN:

Man kan ha olika flöden under olika tidsintervall, exempelvis tätare trafik
under första timmen och glesare under resten av simuleringen.

Men

normalt har man ett flöde, alltså "1".

o

ANTAL DESTINATIONER:

Normalt "1" här också. I speciella fall vill man att trafiken ska tas bort

från vägen vid fler ställen längs vägen och här anges antalet sådana
ställen.

o

PUNKT OCH SANNOLIKHET FÖR RESP DESTINATION:

Normalt för riktning 1 är exempelvis "12000 1.0" och för riktning 2 "0
1.0".
För varje flöde slutligen får man följande frågor:
0

ANTAL MINUTER:

Här

skriver

man

det

antal

minuter

som

man

vill att

trafiken

ska

genereras.
o

ANTAL FORDON:

Och här anges hur många fordon som ska genereras under den ovan
angivna tiden.
0

SANNOLIKHETER FÖR RESP FORDONSSLAG:

Det finns 4 olika fordonsslag, nämligen
l) Personbilar
2) Lastbilar utan släp och bussar
3) Lastbilar med lätt släp

4) Lastbilar med tungt släp
VTI MEDDELANDE 542
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Om man vill ha 85% personbilar och 5% av varje av de övriga så skriver
man "0.85 0.05 0.05 0.05". Se till att summan = 1, annars kan programmet
spåra ur.
0

ANTAL FORDON I MOTSATT RIKTNING UNDER DENNA TID:

Här anges det värde man har tänkt sig generera i andra riktningen. Har
man samma flöde i bägge riktningarna så skriver man samma siffra här
som under "ANTAL FORDON" ovan.

Programmet genererar nu en trafikfil med det antal fordon som angetts,
och där trafiken har de angivna egenskaperna. Men eftersom många
egenskaper genereras med slumptal så kommer de inte att stämma exakt
med de önskade värdena. I utfilen TRAF.STA finns både de önskade och de
genererade värdena samlade. I bilaga 2 finns ett exempel på en indata-

generering och den resulterande statistikfilen TRAF.STA.
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4

STARTPROGRAM

Programmet ASTART används för att underlätta körning av trafiksimuleringsprogrammen SEC

eller FRE.

Programmet är

ett

fråga-svars

program som producerar en styrfil för simuleringen. Det finns också,

möjlighet att via ASTART köra programmet ST och få ut de vanligaste
statistikuppgifterna från simuleringen. När ASTART är kört ska kommandot DO MICI.MIC utföras för att starta jobbet med den producerade
styrfilen.
Programmet startas med kommandot

RUN ASTART
Därefter följer frågor. Svaret avslutas med "Return". Ibland finns ett
svarsalternativ inom /- sträck. För att få detta svar räcker det att svara
med "Return".

o

Identifikation:

Skriv in lämplig text som identifierar simuleringen t ex Väg E6 800 f/h
Programmet skriver sedan ut datum och tidpunkt för att säkerställa en
unik identitet för körningen.
0

FILNAMN:

Välj ett lämpligt namn. Detta namn återkommer sedan på styrfilen, på
loggfilen (körningsbeskrivning) och på händelsefilen (den detaljerade utfilen). I vårt exempel kan "E6T800" vara ett lämpligt val.
0

SIMULERINGSPROGRAM (SEC el FRE):

Här väljs program. Antingen en simulering med interaktioner "SEC" eller
en frifordonssimulering "FRE".
O

MODELLDATA: /PX:< A-BOLLING.VVTS > MDAT.CON/:

Normalt ska den angivna filen användas (tryck i så fall endast return).
Annars anges här namnet på den önskade modelldatafilen.

o

OMKÖRNINGSDATA: /PX:< A-BOLLINGNVTS > OVTK.CON/:

I normala fall tryck return. Annars anges namnet på önskad fil.
VTI MEDDELANDE 542
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o

VÄGDATA: /ROAD.ROA/:

Här ska filnamnet på den fil som innehåller vägbeskrivning anges.
o

TRAFIKDAT: /TRAF.TRB/:

Här ska filnamnet på den fil som innehåller trafikbeskrivning anges.
**-X-********-X-*************************************

Tid för första fordon:

0

Tid för sista fordon:

999999

Stopptid för simulering:

999999

Typ av resultatfil:

S

Slumpstartvärde:

7

*96***********************************************

0

Vill du ha andra värden? /N/:

Typ av resultatfil är här kodat
S

:

Minsta utskrift

=

Utskrift vid varje blockgränspassage

C

,=

Checklista

O

:

Utskrift vid varje omkörningsförsök

L

:

Utskrift i jämsidespunkt vid omkörning

.

Om du vill ändra något eller några av dessa värden svara då "3".
Om svaret är "N" är nästa fråga om total våglängd (se nedan). Om svaret
är "3" kommer följande frågor:

0

Tid för första fordon /O/:

Här anges den lägsta tillåtna tidpunkten för fordonsstart i simuleringen.
Fordon med lägre starttid än denna ignoreras. Tiden anges i sekunder.
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0

Tid för sista fordon: /999999/:

Här anges den högsta tillåtna tidpunkten för fordonsstart. Fordon med
högre starttid än denna ignoreras. OBS simuleringen avstannar ej vid
" denna tid. Alla startade fordon går hela vägsträckan till slut men det
släpps ej in fler fordon. Tiden anges 1 sekunder.

0 Stopptid: /999999/:
Tid när simuleringen ska stanna; När denna tid uppnås i simuleringen

stannar den och programmet avslutas. OBS ej CPU-tid. Denna tid avser
löpande tid för fordon i simuleringen och anges i sekunder.

0 Slumptal /7/:
Om annat startvärde för slumptals generatorn ska användas anges det här.

o

Utskrift med blockgränser :/N/:

Om en post för varje fordon vid varje blockgränspassage önskas, svara "3".
Om svaret är "3" får man också ange inom vilket tidsintervall det ska
gälla. Denna utskriften används endast för att konstruera hastighetsprofiler (se avsnitt 5.3).

0

Checklista: INI:

Om checklista önskas svara "J". Används endast i specialfall t ex vid

program modifiering. Ger mycket stor mängd utskrifter. Används endast
under kort tidsperiod. Om svar är "Il" får man också ange tidsperioden.

o

Försök till omkörning: INI:

Alla omkörningsförsök noteras. Behövs om man vill ha statistikuppgifter
över misslyckade omkörningsförsök (se avsnitt 5.1.2 e).

o

Jämsidespunkt: /N/:

En notering vid omkörning när båda fordonen är jämsides.
Om normalvärden accepteras fortsätter programmet här:

0

Ange total våglängd:

Väglängden anges i meter.
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0

Antal data insamlingspunkter i R1:

Punkter där varje fordon noteras. Kan användas för statistik i ett snitt
eller för att beräkna statistik över en sträcka mellan punkterna. Max 5
punkter.

o

Insamlingspunkter i R1:

Ange punkter i Riktning 1 med blanktecken mellan. Motsvarande punkter
gäller då i Riktning 2.

o Skall standardstatistik köras? /J/:
Om "3" ska start och sluttid för statistikuttaget anges i sekunder.
Vill man ha statistik över homogen trafik så anges tiden från att första
fordonet hunnit köra hela sträckan till sista fordonet startar.
ST-programmet kan även köras separat efter simuleringen (se kaptiel 5).

Programmet skriver sedan ut vad som är beställt.

o

OK? /N/:

v

Om något ska ändras svara "N" annars "3". Om svar "N" börjar programmet om med samma frågor igen. Den enda skillnaden är att som defaultvärde står det som angavs första gången. Allt som ej ska ändras svarar
man med "Return", förutom väglängd och datainsamlingspunkterna som
måste skrivas in igen.

0

Time /HH:MM:SS/:

Ange total maximal CPU-tid för simuleringsjobbet. T ex 01:30:00
0

After: DATE/lS-AUG-87l:

Här anges datum för igångsättning. Default är dagens datum.
0

After: TIME/21:00:01l:

Tidigaste tidpunkt jobbet får startas. Kl Zl startar nattaxan och

därför

körs normalt större simuleringsjobbpå natten.
Därefter avslutas programmet. För att jobbeställningen ska utföras måste

man nu skriva DO MICI.MIC. Statistik om körningen och eventuella
felutskrifter kommer så småningom på

VTI MEDDELANDE 542
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angett i beställningen med extension ".LOG" (t ex E6T800.LOG om

filnamnet var E6T800).
När jobbet är kört gör man kommandot
TYPE E6T800.LOG för att kontrollera att körningen gått bra.
Om du har valt standardstatistik finns denna på filerna UT.ST1 och
UT.STA. Händelsefilen finns med samma filnamn men extension ".EVT"

(t ex E6T800.EVT). Filen kan användas som indata till statistikprogrammet ST (se kapitel 5). Ett exempel på användningen av ASTART visas i

« bilaga 3.
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5

STATISTIK OCH EFTERBEHANDLINGSPROGRAM

Här

behandlas två

efterbehandlingsprogram, ett

generellt statistik-

program, ST, och ett program för att rita hastighetsprofilen längs vägen,

HP.

Avsnitt 5.2 rör ST-programmet och avsnitt 5.3 behandlar HP-

programmet. Först ger vi en beskrivning av vilka möjligheter till statistikuppgifter programmen ger.

5.1

Beskrivning av statistiktyper

Statistik över simulerad trafik kan fås både

punkter längs vägen

(punkthastighet,- tidlucke- och köstatistik) och mellan punkter längs
vägen (reshastighets-, bränsleförbruknings- och omkörningsstatistik).
För bägge typerna gäller att man kan ta ut statistik för olika tidsperioder

under simuleringen. Tidsperioderna får överlappa varandra.
Det finns 4 olika fordonstyper (se avsnitt 5.2.1), och man kan ta ut
.statistik för vilken fordonstyp som helst och vilken kombination av olika

fordonstyper som helst (gäller inte köstatistik och inte heller omkörningsstatistik, där enbart indelningen personbil - lastbil används). Statistik kan
tas ut för valfri riktning och för bägge riktningarna sammanslagna.

5. 1.1

Statistik över snitt

Denna statistik gäller trafikförhållanden vid bestämda punkter längs
vägen. Man kan välja upp till 5 olika sådana punkter. Det finns tre olika
sorters statistik att tillgå här.
a) Punkthastighetsstatistik. Denna ger medelvärde och standardavvikelse
för hastigheter vid varje angiven punkt längs vägen. Medelhastigheten
anges dels som TMS (Time Mean Speed) vilket är den vanliga punkthastigheten och dels som SMS (Space Mean Speed) vilket motsvarar
reshastigheten. Statistiken erhålles dels för alla fordon, och dels för
fordon med hastighet inom ett valfritt hastighetsintervall.

Som tillval kan också en frekvenstabell över punkthastigheterna erhållas. Man väljer då själv intervallindelningen.
VTI MEDDELANDE 542
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b)

Tidluckestatistiken ger

medelvärde och standardavvikelse

för tid-

luckorna fram till framförvarande fordon, dels över alla tidluckor och
dels över tidluckor mellan_ valfritt min- och maxvärde.
Som tillval kan man man också här få en frekvenstabell över de

enskilda tidluckorna. Intervallindelningen gör man antingen själv eller
så använder man en defaultindelning på 14 intervall där gränserna är 0,
1.5, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 45, 60, 75, 90, 105 och 120 sekunder.

c) Köstatistik ger dels en uppdelning i fria, hindrade och omkörande
fordon, dels kölängdernas medelvärde och standardavvikelse.
Även här finns möjlighet att få en frekvenstabell över de förekommande köernas längder. Man får då ange hur långa köer man vill ha i
tabellen.

Om man tar ut statistik för fler fordonstyper samtidigt, så kan man för
alla tre statistiksorterna få en frekvenstabell över hur många fordon som
ingår i respektive fordonstyp. Vidare så finns möjlighet att få frekvens-

tabellerna uppritade på plotter, se vidare avsnitt 5.1.3.

5.1.2

Statistik över sträckor

Här tas statistik ut för trafiken mellan bestämda punkter längs vägen.
Upp till 5 olika delsträckor kan anges, och sträckorna kan överlappa

varandra.

5 olika sorters statistik kan tas ut. 3 av dessa behandlar

omkörningar/passeringar och de andra reshastigheter och bränsleförbrukning.
a) Reshastighetsstatistik. Här får man ut medelvärde och standardavvikelse för reshastigheter mellan de olika sträckornas ändpunkter, dels
för alla hastigheter, dels för hastigheter inom ett valfritt intervall.
Man kan få ut en frekvenstabell för de enskilda fordonens reshastig-

heter med valfri intervallindelning.
b) Bränsleförbrukningsstatistiken ger medelvärde och standardavvikelse
för bränsleförbrukningen i liter/mil. Personbilars bränsle är räknat i
bensin och lastbilars bränsle i diesel. Även här erhålles två tabeller, en
för

totala

materialet
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intervall. Även här kan frekvenstabell erhållas med valfri intervall-

indelning.
c) Omkörningsstatistiken ger en frekvenstabell över antalet avslutade
omkörningar och passeringar (d v 5 att framförvarande fordon har gått
ut i vägrenen) uppdelat på pb (personbil) går förbi pb, pb går förbi lb
(lastbil), lb går förbi pb och lb går förbi lb.
Vidare erhålls en tabell över antalet omkörningar och passeringar per
fordonskm och en tabell över antalet omkörningar och passeringar per
kilometer och timme.

d) Statusstatistik. 6 olika tabeller produceras. De visar för personbilar,
lastbilar och alla fordon (pb + lb), dels antalet kilometer i olika status
och dels antalet timmar i olika status. De 3 olika status som kan
förekomma är fritt, hindrad och omkörande. Som omkörande räknas
alla fordon som befinner sig i den motriktade trafikens körbana.

Hindrade'är alla fordon i normala körbanan eller i vägrenen och som
har en tidlucka till framförvarande fordon som är mindre än ett visst
antal sekunder. Som fria räknas fordon som inte är omkörande eller
hindrade. 9

e) Fördjupad omkörningsstatistik. Den första tabellen delar upp omkörningar på flygande omkörningar och accelerande omkörningar och på

om sikthindret är naturhinder (t ex kurva) eller mötande fordon. Den
andra tabellen är motsvarande men för misslyckade omkörningar, d vis
en möjlighet till omkörning har funnits men fordonet kar inte utnyttjat

den. För en beskrivning av vid vilka tillfällen omkörningsmöjligheter
ges och under vilka omständigheter en sådan möjlighet tas tillvara,

hänvisas till VTI Meddelande 321. I den tredje tabellen ges andelen
accepterade omkörningsmöjligheter.
För att de två sista tabellerna ska skrivas ut, krävs att händelsefilen

från simuleringen innehåller händelsen "misslyckad omkörning" (se
avsnitt 4).
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5.1.3

Plottningsmöjligheter

I de fall då statistiken ger frekvenstabeller, så kan man få dessa utskrivna
på en speciell datafil.

Denna kan sedan (eventuellt efter redigering)

användas som indatafil till något grafik- eller plottningsprogram. De
producerade datafilerna är gjorda för att passa plottningsprogrammet

TAG.
Dessutom

finns ett

speciellt

program

hastighetsprofilen (medelhastigheten)

benämt HP

längs en

för

simulerad

att

rita upp

vägsträcka.

Detta program kräver som indata en utökad händelsefil, där varje fordons
passage av blockgräns finns utskrivna som en händelse (se avsnitt 4).
Utfilen från programmet innehåller vägkoordinater och medelhastigheter
vid varje koordinat. Den är gjord för att kunna användas direkt av TAGprogrammet. Se vidare avsnitt 5.3.

5.2

Genomgång av programfrågor

Simuleringsprogrammet producerar en händelsefil och denna används som
indatafil till statistikprogrammet. Resultatet från statistikprogrammet
hamnar på en datafil med namnet UT.STA. Bilaga 4 ger ett exempel på

användning av programmet ST.
Statistikprogrammet startas med kommandot
RUN ST
Den första frågan gäller vilken händelsefil man vill behandla:
o

Event-file:

Ange namnet följt av "Return".
MENY

0

1.

Statistik över snitt

2.

Statistik över sträckor

Ange siffra (1/2):

Här måste man bestämma vilken sorts statistik man vill ha. För att få
bägge måste programmet köras två gånger. Efter första körningen bör
man då ändra namn på utfilen (exempelvis till UTLSTA), annars försvinner den vid nästa körning. Detta kan göras med kommandot
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REN UT.STA UT l .STA
För närmare beskrivning av statistikuttagen se föregående avsnitt 5.1.

När man angett siffra så kommer 4 informativa rader från händelsefilen
upp på skärmen. Andra raden visar vid vilka punkter längs vägen statistik

_ har insamlats i riktning 1 och riktning 2. Tredje raden anger väglängden
och på fjärde raden står tiden i sekunder för första fordonets start.

5.2.1
o

Frågor för snittstatistik

ANGE ANTAL SNITTPUNKTER (max 5 stycken):

Alltså antalet snittpunkter längs vägen där statistikuppsamling ska ske.
0

ANGE SNITTPUNKTERNA (Rl, med blanka emellan):

Välj bland de på skärmen (andra raden från händelsefilen)

angivna

punkterna. De ska anges i riktning l-värden. Om det finns riktning 2punkter som inte finns bland riktning l-punkterna får man alltså räkna om
dessa i riktning l-värden.

o

ANGE ANTAL TIDSINTERVALL (max 10 stycken):

Normalt är man intresserad av ett tidsintervall, nämligen den tid då vägen
är helt fylld med trafik. Men det går bra att samtidigt studera något
speciellt tidsintervall, och tidsintervallen kan också överlappa varandra.

0

ANGE START OCH SLUTTID I INTERVALL NR 1:

Man får räkna ut under vilken tid vägen är fylld med trafik. De första
fordonen ska då ha hunnit köra hela vägsträckan och de sista ska inte

hunnit starta. Tiderna anges i sekunder med blanktecken som avskiljare.
Frågan upprepas för varje tidsintervall man angett i föregående fråga.

0

ANGE FORDONSTYPER I GRUPP 1:

Vill man t ex ha personbilar i den första gruppen så skriver man "1". Vill
man ha flera typer i samma grupp så anger man hur många.
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o

ANGE VILKA FORDONSTYPER:

De olika typerna är 1. Personbilar

2. Lastbilar utan släp och bussar
3. Lastbilar med lätt släp

4. Lastbilar med tungt släp
Fler fordonstyper anges med blanka som avskiljare. Svara "1" om du vill

ha personbilar enligt föregående fråga.
0

ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 2:

Frågorna om antal fordonstyper och vilka fordonstyper fortsätter tills
man svarar "0" på frågan om antal fordonstyper. Vill man exempelvis ha
personbilar i en grupp och lastbilar i en andra grupp så skriver man "i" på

de två föregående frågorna och på denna fråga svarar man "3". På frågan
o

ANGE VILKA FORDONSTYPER:

anger man "2 3 4", d v 5 alla lastbilstyperna kommer i en grupp.
. o

FREKVENSTABELL ANTAL FORDON (II/NY?

Vill man ha en frekvenstabell över hur många fordon av resp fordonstyp
som trafikerar vägen så svarar man "3" eller "j".
O

R 1 -STATISTIK? (J/N )

Svarar man "3" eller "j" så får man ut statistik för riktning i.
o

R2-STATISTIK? (J /N)

"3" eller "j" ger statistik i riktning 2.
o

R3 (R1 + R2)-STATISTIK? (3/ N)

Riktning 1 och riktning 2 sammanslagna.
Svara "3" eller "j" på följande frågor om du vill ha ut den statistik frågan

gäller.
0

PUNKTHASTIGHETS-STATISTIK? (Il/N)

o

TIDLUCKE-STATISTIK? (3/N)

o

KÖ-STATISTIK? (J /N)

VTI MEDDELANDE 542

23

Om man har angett punkthastighetsstatistik så får man följande frågor:

o ANGE MIN-HAST OCH MAX-HAST (KMH):
Statistiken anges dels för hela materialet, dels för de fordon som ligger
inom de här angivna yttergränserna. Använd blanka som avskiljare och

ange hastigheterna i km/t.
o

HAS'I'IGHETSFREKVENS-TABELLER (Il/NY?

Ger en frekvenstabell över antal fordon i olika hastighetsintervall.

o PLOTTNING AV HAST-FREKVENS (J/N)?
Genererar datafilen för plottning. Om man svarar "Il" eller "j" på denna
fråga så följer ett antal frågor enligt avsnitt 5.2.3.
0

ANTAL STEG?

Denna fråga kommer om man svarat ja på någon av de två föregående
frågorna. Här anges hur många delintervall eller steg man vill dela upp
intervallet mellan de tidigare angivna yttergränserna. Delintervallen blir
lika stora.

För tidlucke-statistiken ska man besvara följande frågor:
o

TIDLUCKEFREKVENS-TABELLER (J/N)?

Ja, d v s "3" eller "j", ger frekvenstabeller över antal tidluckor i olika
tidluckeintervall.

o

PLOTTNING AV TIDLUCKE-FREKVENS (II/NY?

Skapar datafiler för plottning, se vidare avsnitt 5.2.3.
Har man svarat ja på någon av de två föregående frågorna så får man
dessa frågor att besvara.

o DEFAULT INTERVALL (j/N)?
Svarar man ja här så används de 1 5.1.1 b) angivna intervallen. Annars får

man frågorna
o

ANGE MIN- OCH MAX-TIDLUCKA (SEKUNDER):

Alltså yttergränserna för frekvenstabellerna. Använd blanka som avskiljare. Ex "0 100".
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o

ANGE ANTAL INTERVALL:

Antal intervall inom de ovan angivna yttergränserna. Ex "5".
o

ANGE 4 INTERVALL-GRÄNSER MELLAN MIN OCH MAX:

Ex "3 6 30 60". Frekvenstabellens indelning blir alltså 0-3, 3-6, 6-30, 30-60
och 60-100 sekunder för det här exemplet.

Kö-statistiken ger följande frågor:
o

KÖFREKVENSTABELLER (Zl/NT?

Frekvenstabeller över antal köer med olika kö-längder.
o

PLOTTNING AV KÖ-FREKVENS (II/NY?

Genererar datafil med frekvenstabeller. Se vidare avsnitt 5.2.3.

0

ANGE MAX KÖLÄNGD:

Frekvenstabellerna kommer att innehålla frekvenser för köländerna

1

t o m max kölängd, och dessutom antal köer som är längre än den här
angivna maxkölängden.

5.2.2
o

Frågor om sträckstatistik

ANGE ANTAL SEKTIONER (max 5 stycken):

Antal vägsektioner över vilka man vill ha statistik. Eftersom det alltid

blir ett visst insvängningsförlopp*innan trafiken hunnit stabilisera sig så
bör man ha en sektion som börjar och slutar en bit (ett par km) in på
vägsträckan. Dessutom kan vägsträckans ändsektioner vara av intresse.
Ange alltså åtminstone "3".
o

ANGE VÄGPUNKTER FÖR SEKTION 1:

Vilka punkter som är tillgängliga anges i den andra raden ur händelsefilen.
Alla punkter ska anges i riktning l. (Startpunkten i riktning 2 har alltså

det största värdet av alla riktning 2-punkter när de anges i riktning l.)
Ordningen på punktangivelserna spelar däremot ingen roll, "2000 l0000"

och "10000 2000" anger samma sektion. Använd blanktecken som avskiljare. Samma fråga upprepas för varje angiven sektion.
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Frågorna som behandlar tidsintervall, fordonstyper, frekvenstabell över
antal fordon och Rl, R2 och R3-statistik är samma som för snittstatistik-

en och för förklaring till dessa hänvisas till avsnitt 5.2.1.
Därefter följer frågor om vilken typ av statistik som önskas och de

0

RESHASTIGHETS-STATISTIK? (Il/N)

O

BENSIN-STATISTIK? (Il/N)

O

OMK-STA'I'ISTIK? (IJ/N)

O

STATUS I TID OCH RUM? (J/N)

O

besvaras med "3" eller "j" för ja, övriga tecken markerar nej.

OMK-DETALJERAT (J/N)

För reshastighets-statistiken får man samma frågor som för punkthastig-

hets-statistiken avsnitt 5.2.1. Se därför dessa.
För bensinstatistiken får man följande frågor.
0

ANGE MIN- OCH MAX-BENSINFÖRBRUIKNING (LITER/MIL):

Statistiken beräknas dels för alla fordon, dels för fordon med bränsleför-

brukning i det här angivna intervallet. Använd blanka som avskiljare. Ex
"0 7". Tunga lastbilar har rätt hög bränsleförbrukning.
o

BRÄNSLEFREKVENS-TABELLER (Il/NY?

Ger frekvenstabell över

antal fordon med bränsleförbrukning

i olika

intervall.

o

PLOTTNING AV BRÄNSLE-FREKVENS (J/N)?

Se avsnitt 5.2.3

Om man besvarat någon av dessa två frågor med ja så fårman frågan
o

ANTAL STEG?

I hur många steg vill man dela in intervallet mellan de ovan angivna min
och maxvärdena? De intervallen blir lika stora.

De övriga statistiktyperna ger inte upphov till några frågor.
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5.2.3

Frågor för frekvensplottning

Bilaga 3 visar exempel på genererade datafiler. Förutom frekventabell
eller kumulativ frekvens så innehåller de uppgifter om

a) vilken statistiktyp tabellenhärrör från
b) nummer på snitt eller sektion

c) nummer på tidsintervall
d) riktning
e) nummer på fordonsgrupp
Med nummer menas de nummer som snitt eller sektioner, tidsintervall och

fordonsgrupper fått tidigare. Även

datafilens namn

innehåller dessa

uppgifter. Datafiler med frekvenstabeller har extention ".FRE" och de
med kumulativa frekvenser har extention ".CUM". Statistiktypsbenäm-

ningarna

är

för

punkthastighet "SPEED",

tidluckor

"HEADW", köer

"QUEUE", reshastighet "TRAVS" och bränsleförbrukning "FUELC". Datafiler med punkthastighetsfrekvenser heter sålunda "SPEEDXXXX.FRE",
där. XXXX betecknar ovannämnda nummer.
Man måste alltså specificera vilken eller vilka tabeller man vill ta ut.
Först kommer en meny på skärmen:
Meny - plottning av frekvenstabeller
1.

Alla tabeller

2. Vissa tabeller
3. Inga tabeller

0

Ange siffra (1/2/3):

Svarar man med en etta så genereras alla tabeller, vilken innebär alla
kombinationer av snitt (eller sektion), tidsintervall, riktning och fordons-

grupp. Har man t ex 4 snitt, 2 tidsintervall, 3 riktningar och 2 fordonsgrupper vilket är normalt, så genereras 4 x 2 x 3 x 2 = 48 olika datafiler
med frekvenstabeller och lika många med kumulativa frekvenstabeller,
och det blir lätt svåröverskådligt.
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Plottning av SNITT (nr): (vid snitt-statistik)
Plottning av SEKTION (nr): (vid sträck-statistik)

O

O

O

o
O

Svarar man med en tvåa så får man följande frågor att besvara:

Plottning av tidsintervall (nr):
Plottning av riktning (1/2/3):
Plottning av fordonsgrupp (nr):

Här specificerar man alltså vilken tabell som ska genereras på datafilerna
med frekvens respektive kumulativ frekvens.

0

Fler plottningar (j/n):

Om man vill ta ut fler frekvenstabeller så svarar man "j" eller "J" och då
upprepas ovanstående specificeringsfrågor.

5.3

Plottning av hastighetsprofiler

För att kunna göra en hastighetsprofil längs en väg behövs täta hastighetsangivelser. Detta kan man få genom att begära utskrift vid varje
blockgräns (se avsnitt 4) vid en simuleringskörning. Den resulterande
händelsefilen blir dock ca 10 ggr större än motsvarande händelsefil utan
blockgränsutskrift. Se därför till att det finns utrymme på skivminnet
innan du startar en körning.

Programmet HP använder en händelsefil med blockgränsutskrifter och
producerar en datafil med vägpunkter, medelhastighet och, om man vill,

osäkerhetsgränser vid varje vägpunkt. Osäkerhetsgränserna är beräknade
som medelhastigheten +/- 1.96 x (skattad standardavvikelse för medelvärdet). Datafilen är direkt användbar av grafikprogrammet TAG. Med
smärre ändringar (med hjälp av en editor) kan den användas av andra
grafik- eller statistikprogram också.
Programmet startas med kommandot

EX HP
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Först frågas efter händelsefilen:
o

Event-file:

Ange namn på händelsefilen. Fyra rader ur händelsefilen dyker upp på

skärmen. Frågorna som följer, specificerar väg- och tidgränser samt
fordonstyper för de hastighetsprofiler man vill ha. De besvaras på samma

sätt som tidigare, se avsnitt 5.2. För att hålla reda på vad som matas in,
rekommenderas att ta ut resterande frågor och svar på skrivare.
O

ANGE ANTAL SEKTIONER (max 5 stycken):

0 ANGE VÄGPUNKTER FÖR SEKTION l: (ges för alla sektioner)
O

ANGE ANTAL TIDSINTERVALL (max 10 stycken):

0

ANGE START OCH SLUTTID INTERVALL NR 1: (ges för alla tids-

intervall)
0

ANGE FORDONSTYPER I GRUPP 1:

O

ANGE VILKA FORDONSTYPER:

o

ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 2 (O = INGA FLER) (upprepas)

När dessa frågor är besvarade startar genomläsningen av händelsefilen,
vilket tar lite tid. Därefter ska det önskade innehållet på resultatfilen

O

Profil över sektion (nr):

O

Tidsintervall (nr):

O

Riktning (1/2):

O

Fordonsgrupp (nr):

0

specificeras, och det gör man genom att besvara följande frågor.

Profil med osäkerhetsgränsen? (J /N)

Här inser man nyttan av att ha tagit ut inmatningen på papper, särskilt
om man tänker ta ut fler profiler, och besvarar nästa fråga med ja.

0

Fler profiler (j/n):

Varje

utfil

identifieras

med

fyra

siffror.

Benämningen

är

'HPROFXXXX.PLOT' där X markerar en siffra. Siffrorna anger i tur och
ordning sektionsnummer, tidsintervallnummer, riktning och fordonsgruppsnummer.
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6

REFERENSER

Det finns ett antal VTI-meddelanden som behandlar trafiksimuleringsmodellen ur olika synvinklar. Dessa är Meddelande nr 43, 321 del I och del II,
321A och 322A. Meddelande 43 (Gynnerstedt, Carlsson och Westerlund,

1977) innehåller en teoretisk bakgrund till simuleringsmodellen.
Meddelande 321 del I (Brodin och Carlsson, 1983) och 321A (Brodin och
Carlsson, 1986) är den svenska respektive engelska versionen av modellbeskrivningen. Dessa innehåller också en referenslista med litteratur som
kan vara av intresse i sammanhanget.
Meddelande 321

del II (Brodin, Carlsson

och Bolling,

1983) beskriver

programsystem och in- och utdata till olika program.
Vissa

programbeskrivningar

är

dock inaktuella.

De ersätts av denna

handledning och av ett VTI Notat som planers bli färdigt under hösten
1987. Detta gäller även programdokumentationen i Meddelande 322 A
(Brodin,

1983) vilket bör läsas tillsammans med det kommande VTI

Notatet.
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Bilaga 1
Sid 1(3)

I dessa bilagor behandlar vi en kort vägsträcka med lite trafik.

Vägen är

i 000 m, börjar med svag uppförsbacke och slutar med
en utförsbacke.

Den har en liten krökning mellan punkterna 350 och 500 m.

. Trafiken genereras under 10 minuter med 15 fordon i varder
a riktningen

(bilaga 2).

ERUN VAGBES

*dOWU'IøD-LQ ['2-

g...

MENY
Skriv in vägbeskrivning i riktning l.
Vänd inskriven väg till riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning
'
Skriv in Siktbeskrivning i riktning '3
Skriv in omkörningsrestriktioner och hjaipkorfait.
Skriv ut styrfii for vagbiockningsprogram.
Avsluta programmet.
1

b

O

.

Válj:l
Ange filnamn på vagdata riktning i:RVTEST.Ri
Ska nya data skrivas in ? (J/N):J
Avsluta genom att skriva: 0
return
istallet for-en ny punkt.
Ange hastighetsbegränsning:90
Punkt for ändring av hastighetsbegränsningen:0
Ange vágbanebredd(m) och vágrensbredd<dmiz7
Ange punkt för ny bredd:0
Ange startpunkt for
>0 3'
>150 8 0
>350 5 10
>500 O O
>700 -7 0
>900 -15 0
?1000 *5 0
?0

blocket,

10

iutning(promiiie)

och krokning(iDOGU/radien):

MENY
1
2
3
4
5
6
7

Skriv in vagbeskrivning i riktning i.
Vänd inskriven vag tili riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
Skriv in Siktbeskrivning i riktning 2.
Skriv in omkorningsrestriktioner och hjaipkOrfait.
Skriv ut styrfil for vagbiockningsprogram.
Avsluta programmet.

.Váljzâ
Ange filnamn pa vagdata riktning 2:RVTEST.R2
Ska nya data skrivas in 7 (J/N):J
Riktning 2 kiar.
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Sid 2(3)

LENY

NOT*

i
2
3
4
5

Skrlv in vagbeskrivnzng 1 rlktnlng i
Vänd :nskrzven vag tlll riktnzng 2.
Skrlv in szktbeskrivnlng 1 riktning l.
Skrlv ln Slatbeskrlvnlng 1 raktnlng 2.
Skriv in omkörningerestrlktioner och nja;nk0rraat
SKflV ut styrfii for vagbiockningsprogram
Avsluta programne'

to tu

Väljz3
'
'1
1 rlhtnlng 1:3VTEST.QU1
Ange flinamn på 5 ktlángasdata
7 (J/N325
Ska nya data s? '
Ange vagpunkt een
1
Avsluta med: 0 0
Return

5
7

Skriv ln vägbeskrivning 1 r
Vand inskriven vag tlll §1
Skriv in siktbeskrlvning 1
krzv :n Slktbeskrlvnl n
Skrlv :n omkörnzngerestrzkt oaer

och hjälpkorfalt.

Skriv ut styrfzi far vagbio Knlngsproaram

Avsluta progfamnet.

vaijz4
Ange flinamn
Ska nya data
Ange vag;unkt
Avsluta med:
§0 600

pá siktlangdS' ta 1 :1ktning d:RVTEST.bRL
skrlvas :n 7
och siktåanq; men mellanslag som avskliiare
0 D
Return
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Sid 1(3)

ERUN TGEN
>ANTAL RIKTNINGAR<Å 2):
ANTAL ANKOMSTPUNKTER I RÃKTN 1
ANTAL ANKOMSTPUNKTER I RIKTN ä
***
RIKTNING 1
***
ANGE VAGSTANDARD I SKALA

GRANSTID FÖR KÖERC:

ANTAL FLODEN:

1(DÅLIG)

sekunder):

***
ANKOMSTPUNKT l
ANKOMSTPUNKT: 0

l
1
.
TTLL 3(BRA):

***

i

ANTAL DESTINATIONER(max 4): 1
PUNKT OCH SANNOLIKHET FOR RES? DESTINATION:

1000

1.0

FLÖDE i

***
ANTAL MINUTER: l 0
ANTAL FORDON: i 5
SANNOLIKHETER FOR RES? FORDONSSLAG:
ANTAL FORDON
***

RIKTNING 2

ANKOMSTPUNKT

l

ANKOMSTPUNKT:

1000

ANTAL FLÖDEN:

l

TILL

3(BRA):

FLÖDE

0.05

15

1

ANTAL MINUTER:
ANTAL FORDON:

2.

***
_

ANTAL DESTZNATIONER<max 4): l
PUNKT OCH SANNOLIKHET FOR RES? DESTINATION:
***

0.05

***

ANGE VAGSTANDARD I SKALA 1<DÅLIG)
GRANSTID FÖR KÖER<1 sekunder): 6
***

0.85 0.05

I MOTSATT RIKTNING UNDER DENNA TID:
(JI

***

2.5

6

0

1.0

***

10
15

SANNOLIKHETER FOR RES? FORDONSSLAG: 0.85 0.05 0.05 0.05
ANTAL FORDON I MOTS'TT RIKTNING UNDER DENNA TID: lS
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***
ARRIVAL POINT NR 1
***
DRIGIN COORDINATE:
D
PRDB(DESTINJTION=
1080) =
1.00
***

FLOW

NR

1

*94*

i

VEHICLES/HOUR:
90
PROB<vehtype=i" =
-.85
PROB<vehiype=2) =
0.05
PROB<vehtype=3) =
0.05
PROB<vehtype=4> =
0.05
ONCOMING VEHICLES/HOUR:
90
TIME PERIOD<m1nutes):
10
MEAN OUEUE LENGTH ACCORDING TO MILLER: 1.148
GENERATED MEAN OUEUE LENGTH AND STDEV: i.250 0.433
NUMBER OF GENERATED FREE VEHICLES:
12
NUMBER OF GENERATED CONSTRAINED VEHICLES:
3
GENERATED TIME(mlnutes) FOR THIS FLOW:
8.7
MEAN TIME HEADWAY<Sek)
STDEV
FREE VEHICLES:
42.7
37.9
CONSTRAINED VEHICLES:
3.7
1.1
** VEHICLETYPE l

NUMBER AND RATE:

11

0.73

** VEHICLETYPE 2

NUMBER AND RATE:

2

0.13

** VEHICLETYPE 3

NUMBER AND RATE:

0

0.00

** VEHICLETYPE 4

NUMBER AND RATE:

á

0.;5

** ALL VEHICLES EN THIS DIRECTIDN **
** VEHICLETYPE i
NUMBER AND R TE:
11
0.73
DESIRED SrEEDCkm/h), MEAN AND STDEV:
P-VALUE(Watt/kg>, MEAN AND STDEV:

:03.9
18.6

11 7
7 3

** VEHICLETYPE 2
NUMBER AND RATE:
2
0.13
DESIRED SPEEDCkm/h), MEAN AND STDEV:
P-VALUE(Watt/kg), MEAN AND TDEV:

88.4
7.2

2.4
2.8

53.4
4.5

5.1
0.

** VEHICLETYPE 3
NUMBER AND RATE:

0

0.00

** VEHICLETYPE 4
NUMBER AND RATE:
2
0.13
DESIRED SPEED<km/h), MEAN AND STDEV:
P-VALUE(Watthg>, MEAN AND STDEV:
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Bilaga 3
Sid 1(2)

FILNAMN:RVTEST
SIMULERÃNGS PROVRAM (SEC
F
MODELDATA:ÄPX:<A-BOLLING.VVTS>:DAT.C0N/:
B
VÅGDATA:KROAD.ROA/:
TRAFIKDATA:/TR F.TRBK:
******************%******%*****************%*******************9
:0
995999

'-3 03 '

'

Tid för första fordon
Tid för sista fordon

\1 m

(L)

iopptid för simulerlng
99999
yp av resultatfll
Slumpstartvárde
***********x**%*********************%%**************
*********%**
Vlll du ha andra värden 7/N/z
Ange total vagiángd :lGüO
Antal datainsamllnqspunkter 1 .1:3
Insamllngspunkter 1 31:0 500 100'
Skall

standardstatlstik koras

Starttld

för

Siutt1d.f0r

statzstln T
SiatISLlK
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Bilaga 3
Sid 2(2)

Filnamn RVTEST

PrograszEC
Enfiler:PX:<A-BOLLING.VVTS>MDAT.C N

PK:<A-BOLLING.VVTS>OVTK.CON
ROAD.ROA
TRAF.TRB
*********************************************%*******************

CZ'

500
500

r...

999999

Stopptid för simul ring
:999 99
Antal data insamlings punkter
:
3
Punkter i R1
:
0
Punkter i R2
q
:
0
Slumptal
:7
Utskrifttyp
:S
Váglángd
1000
Start och såuåtid för statlstlkz
0

pm.
CD

Til för första och elsta fordonzü

JO
00

1000

****%*************%********************************%***%*k*******

OK?/N/J

TIME:KHH:MM:SSXOD:
.FTERsüATE/G7-SEP-ö
FTER:TIME/21:Oü:01/

EDO MICZ.MIC
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Sid 1(3)

ERUN ST
Event-flâe:

RVTEST.EVT

MENY
1. Statistik over snitt.
2. Statistlk over strackor.
Ange s:ffra(1f2): 1

0 VEHICLE GENERATOR TIME:
0 3+30ATPNTS
0
500
0 ROADLENGTH:
1000
0 TIMESHIFT IN CHECKLIST:

1000

0.0-999999.0 0 CUTOFETIME:999903 0
.0
500
1000
7.18

l000

(--4

ANGE ANTAL SNITTPUNKTER< max 5 stycken): 3
ANGE SNITT UNLTERNA (T R 1
med blanka emellan): 0 500
(
ANGE ANTAL TIDSINTERVALL max 10 stycken): i
ANGE START OCH SLUTTID I ZNTERVALL NR
1: 0 1000
ANTAL EORDONSTYPER I GRUPP 1: 1
ANGE VILKA FORDONSTYPER: i
INGA ELEA) 3
ANTAL EORDONSTYPER I GRUPP
2 (0
ANGE VILKA FORDONSTYPER: 2 3 4
ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP
3 (0 = INGA FLER) 0
EREKVENSTABELL ANTAL FORDON(J/N)? N
Rl-STATISTIK?(J/N) J
R2- TATISTIK?<J/N) J
R3<Rl+R2)-STATESTZK?(J/N) N
PUNKTHASTIGHETS-STATISTIK?(J/N)
TIDLUCKE-STATISTIK?{J/N) J
KÖ-STATISTIK?(JXN) J

**
FOR SPEED STATISTIC PLEASE ANSWER FOLLOWING QUESTIONS:
ANGE MIN-EAST OCH MAX-HAST<KMH): 70 12'
HASTIGHETSEREKVENS-TABELLER(J/N)7 J
PLOTTNING AV HAST-EREKVENS<J/N)7 J
ANTAL STEG7 T
» STEGET BLIR
5.0000 KMH.
*

* * THINKING OF SPEED STATISTICS * *

Meny - plottning av frekvenstabeller.
1. Alla tabeller.
2. Vissa tabeller.
3. inga tabeller.
Ange siffra(1/2/3): 2
?lottning av SNITT(nr): 2
?lottning av tidelntervallinr): i
?lottning av rlktnlng(l,2,3): l
?lottnlng av fordonsgrupp(nr)z 4'!
Fier plottnzngar(j/n>: N
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sn13(3)

A

1.'

Lb\L/'A\*
v_

;venç

rm"

:3 i
-

g'

a

_

PVTFWF-im

:4-:

r

T-u

Lib'

i

Statlstlk

over

2.

Statistik

over strackor.

Ange saffra(lf2>

B
0
T
"

PT-

EV;

snitt.

3

VEHICLE GENEPAT R TIME
3+EDATPNTS
0
500
ROADLENFTH:
iüüü
TIMESÄIFT IN CHLCTLIST

ANGE ANTAL SEKTI NER(max

O 0-599;99.P ü CUTOFFTIJE:999§9§.O
1000
D
SBJ
1000
_
7.15
{
5

Sivckenö:

«

ANGE VAGPUNKTER ?OR SEKTION 1
O 500
ANGE VAGPUNKTEJ ?OP SEKTZON 2 . 508 1089
ANGE VAGPUNKTER FO? SEKTEON 3 : 0 1800
ANGE ANTAL TIDSENTEVVALLå
max 18 stycken): i
R
ANGE START OCZ SLUT 'T' ID I INTERVALL NR
1: 0 1000
I GRUPP 1: 1
ANTAL FORDONSTYDE
Y

3

.a
..- I

INGA FLE\)
R T GRUPP
2 (U
ANGE VILKA FORüfNSTYPER: 2 3 4
.
ANTAL FORDON"TYPER I 3 U??
3 (D = INGA FLER)
T"REKVENSTAELL ANTAL FORDONCJ/NE? J
-STATISTI*7(J/N) J
RL -STATISTIK?(FEN)
J
s..I

Pak

'JU '1

O

.I

(4

(_.1

\

<1:

p

m0

U1

"s

:i

Uli
i

i
M,

:JJ

I

'uni

U]

;4:4

.

*- .

3 LJ 'JU
C3

'1

O

J 01

"
EU

:3 <1 0 0] :17
m n m»
»q r* -1

m ha 0 m

'<:

.L' ?<1

h

;32

'_22
O

* *

:1-:

(nå

r

33<Ri+Rz>-STATISTZK?(JIN) N
RESHASTIGHFTS-STATISTIK7<J/N) J
BENSIN-STATISTI"z{J/N> J
OMK-STATZS:EK?< /gw J
5*ATUS I TID
.?< /N) 5
02
*J
HE
ANGE MEN-ån*
manen.r"I-«-" T'r':-«:Ir*w

* TTINKZNG 7? SPEED STATIFTIC: * *

*

**
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