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FÖRORD

I denna reviderade upplaga av VTI Meddelande 542 "VTI

trafiksimuleringsmodell - användarhandledning" har en del ändringar

införts. Dessa rör i huvudsak vägbeskrivningsprogrammet i kapitel 2.

Vidare har ett program tillkommit som skall underlätta

grafikframställningen. Redogörelsen för detta finns i avsnitt 5.3, vilket är

författat av Gunilla Sörensen. Av övriga innehållet har Anne Bolling stått

för kapitlen 2 och 4 och Ola Junghard för kapitlen 1, 3 och 5. Vår

förhoppning är, att denna handledning ska göra trafiksimuleringsmodellen

mer lättillgänglig och därigenom bidra till en ökad användning.

Vi vill också tacka VTI-medarbetarna Annette Björklund och Annika

Norberg vilka stått för utskriftsarbetet.
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VTI trafiksimuleringsmodell - reviderad användarhandledning

av Anne Bolling, Ola Junghard och Gunilla Sörensen
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Detta meddelande är en reviderad upplaga av VTI Meddelande 542. Det är

en användarhandledning för de viktigaste programmen som ingår i VTIs

trafiksimuleringsmodell. Programmen gäller vägbeskrivning och trafik-

generering för att producera indatafiler till simuleringsprogrammen, start

av simuleringsprogram samt statistisk efterbearbetning av simulerings-

resultatet.
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II

The VTI traffic simulation model - revised user guide

by Anne Bolling, Ola Junghard and Gunilla Sörensen
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This bulletin is a revised edition of VTI Meddelande 542. It 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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1 INLEDNING

VTIs trafiksimuleringsmodell har under 1986 och 1987 genomgått en hel

del förändringar och förbättringar. Dessa berör alla delar av program-

systemet, vilka sammanfattas av figur 1.
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Figur 1. Trafiksimuleringsmodellens uppbyggnad

I huvudsak består modellen av fyra delar. Vägbeskrivning och trafikbe-

skrivning 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 siktiängder, omkörnings-

restriktioner och förekomst av bred vägren.

Trafikbeskrivningen består av fordon som ankommer vid vägens ankomst-

punkter. Varje fordon beskrivs av fordonstyp, ideal önskad hastighet och

p-värde (mått på accelerationsförmägan). Dessutom anges i trafikbeskriv-

ningen 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 hand-

havandet av modellen. Sålunda har ett helt nytt statistik- och efterbe-

handlingsprogram ersatt många av de tidigare, mer svårtillgängliga,

efterbehandlingsprogrammen. Även väg- och trafikbeskrivningsprogram-

men har genomgått en ansiktslyftning och gjorts mer användarvänliga. Vi

har också skrivit en rutin för attenkelt kunna starta själva simuleringen.

Vissa förbättringar och korrigeringar har också gjorts i själva simulerings-

programmet.

I följande kapitel beskrivs handhavandet av de olika 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. I ASTART kan man också välja en standardutskrift som ger den

vanligast förekommande statistiken. Slutligen beskrivs i kapitel 5 använd-

ningen av statistikprogrammet ST och efterbehandlingsprogrammen

GRAFI, GRAFZ och HP. De två förstnämnda används för att rita

frekvenskurvor och med hjälp av det sistnämnda ritas hastighetsprofiler

längs vägen.
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2 VÄGBESKRIVNINGSPROGRAM

Programmet VAGBES används för att underlätta att skriva in en vägbe-

skrivning 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 trafiksim-

uleringsprogrammet.

Programmet startas med kommandot

RUN VAGBES

Programmet visar då upp en meny där man kan välja lämpligt alternativ.

MENY

1. Skriv in vägbeskrivning i riktning 1 (se avsnitt 2.1)

2. 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 hjäipkörfält (se avsnitt 2.5)

6. Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram (se avsnitt 2.6)

7. Manual för förändring av programmet

8. -L Avsluta programmet

Välj:

Normalt genomlöps alternativen från 1 till och med 6. 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"
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på denna :fråga används ett förutbestämt filnamn (VAG.UR1). Detta gäller

första gången frågan besvaras i varje körning av programmet. Om "skriv

in vägbeskrivning rikting 1" 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? (JIN)

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 1 km/tim.

0 Ange hastighetsbegränsning:

T ex "70".

o Punkt för ändring av hastighetsbegränsning?

Denna fråga gäller var på sträckan en ev ändring i hastighetsbegränsning-

en inträffar. Punkten som efterfrågas anges i meter från sträckans

startpunkt. Om det inte är någon ändring i hastighetsbegränsningen

besvaras frågan med "0".

Nästa fråga gäller vägbredd. Endast belagd bredd ska räknas. Vägbredden

anges 1 meter och kan variera mellan 4 och 13. OBS, där bred vägren

förekommer ska detta även anges i den del där omkörningsrestriktioner

och hjälpkörfält skrivs in (i menyn nr 5).

0 Ange total vägbredd (m)

T ex "13".

0 Ange punkt där ny vägbredd startar och ny vägbredd (m):

Om bredden ändras utmed vägsträckan anges punkten för ändringen här.

Om ingen ändring, besvaras frågan med "0".

Sedan ska vertikallinjeföringen utmed vägen beskrivas. Den beskrivs med

vertikal radier och konstant lutningar (%). Lutningen anges positivt i
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uppförsbacke och negativt i nedförsbacke. Vertikalradien anges med

positivt tecken för konvex radie och negativt tecken för konkav radie.

0 Ange startlutning i vägsträckans start (96):

>

Det första värdet anger alltid lutningen i vägens startpunkt. T ex "-0,5"

anger att vägsträckan startar med 0,5 % nedförslutning.

Vertikaldata, OBS sista sektionen måste vara lika med vägsträckans

slutpunkt och den ska anges med tangenten/lutningen i % för den punkten.

O = klar.

0 Ange punkt och ny vertikalradie/konstantlutning (96):

>

T ex "200 -10000" anger att 200 meter in på vägsträckan startar en

konkav vertikalradie på 10000 m. När vägens slutpunkt angivits med sin

punktlutning/ tangent avslutar man genom att skriva "0".

Därefter ska den horisontala linjeföringen anges.

0 Ange horisontalradie i vägsträckans start:

>

T ex "0" anger att vägsträckan startar med en raksträcka.

0 Ange punkt och ny horisontalradie eller raksträcka:

>

T ex "500 3000" anger att 500 meter in på vägsträckan börjar en

horisontal kurva med en radie på 500 m.

Sedan anges fortsättningen på vägen till vägsträckans slut. När alla

värden är inskrivna svarar man på nästa rad med "0". Programmet återgår

då till menyn.
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När vägbeskrivningen är inskriven kommer frågan

0 Behöver lågot ändras? (J/N):

I denna del presenteras hela vägbeskrivningen ihopslagen i en tabell. Varje

rad i tabellen består av Startpunkt, Vägbredd, Hastighetsbegränsning,

Vertikalradie och Horisontalradie. Det finns bara möjlighet att ändra hela

raden i tabellen.

En rad kan tas bort, läggas till eller skrivas om. Det bör dock påpekas att

eventuella ändringar inte följer med i kommande rader utan enbart gäller

den ändrade raden. Om en ny rad läggs in sorteras den dock in på rätt

plats i tabellen.

Denna del kan även omvändas för att kontrollera att data är rätt

inskrivet.

0 Vilken punkt vill du ändra?

Om man svarar "0" visas första raden upp i tabellen. För att förflytta sig

till nästa rad trycker man ner "return" tangenten. På så sätt kan hela

tabellen visas upp utan att tabellen ändras. Efter sista raden i tabellen

visas första raden upp igen. Efter varje rad skrivs tecknet ">". Vill man

ändra någon rad kan man välja bland dessa kommando:

- tar bort hela raden

lägger till en rad t ex "+ 500 9 90 l 0"

anger att raden ska ersättas av en ny rad t ex "* 520 7 90 l 0"

O avslutar. Programmet återgår till menyn

"Return" visar nästa rad.

2.2 VÄND INSKRIVEN VÄG TILL RIKTNING 2.

0 Ange filnamn på vågdata riktning 2:

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

(Se Skriv in vägbeskrivning riktning 1).
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0 Ska nya data skrivas in ? (3/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.

2.3 SKRIV IN SIKTBESKRIVNING I RIKTNING 1.

0 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".

När sikten är inskriven kommer frågan

0 Behöver något ändras? (J /N):

Denna del används om du vill ta bort, lägga till eller ändra något i den

inskrivna sikten. Den kan också användas för att kontrollera det inskrivna

utan att göra några ändringar.

Ändringar kan bara göras för en hel rad. När en rad skrivits ut kommer

tecknet ">" upp på skärmen

- tar bort hela raden

+ lägger till en hel rad

* anger att raden ska ersättas med en ny rad
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O avslutar ändringsdelen

'Return' visar nästa rad.

0 Vid vilken punkt vill du ändra?

För att exempelvis kontrollera den inskrivna sikten kan man här börja vid

vägens startpunkt "0" och sedan endast trycka på 'return' tills hela sikten

är visad på skärmen. Genom att trycka på "O" återgår programmet till

menyn.

2.4 SKRIV IN SIKTBESKRIVNING I RIKTNING 2.

Samma förfarande som för siktbeskrivning riktning 1.

2.5 SKRIV IN OMKÖRNINGSRESTRIKTIONER OCH HJÄLPKÖRFÄLT.

0 Ange filnamn på omkömingsrestriktioner och hjälpkörfält:

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

0 Ska nya data skrivas in? (3IN):

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 skyltadeomkörningsförbud,

spärrlinjer, extra körfält och bred vägren. Bred vägren anses det vara om

total vägbredd är 11 m eller bredare.

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 1? (3/N):

Om svar "3"
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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 nyrestriktion (A/B):

Om ingen direkt övergång till ny restriktion finns svara "A" annars "B".

Om svar "B" frågar programmet efter startpunkt för den nya restriktion-

en.

Om svar "A"

0 Ange slutpunkt för omkörningsrestriktionen:

Sedan börjar programmet om med fråga om det finns fler omkörningsre-

striktioner i riktning 1. När den frågan besvaras med "N" fortsätter

programmet med

0 Finns bred vägren eller hjälpkörfâlt i riktning I? (JIN).

Om svar "3"

0 Ange startpunkt där bred vägren/hjälpkörfält börjar,

OBS, måste vara blockgräns:

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

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 l?"
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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 kom-

mandot DO MICM.MIC. Resultatet av SIMLU körningen blir en fil

ROAD.ROA som kan användas som indata till trafiksimuleringsprogram-

men SEC och FRE. Simuleringsprogrammen startas lättast genom att köra

programmet ASTART (se kapitel 4 startprogram).
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3 TRAFIKGENERERINGSPROGRAM

Med programmet TGEN kan man generera trafiken som ska användas av

trafiksimuleringsprogrammet. Programmet producerar två datafiler. Den

ena, TRAFJ'RB, 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): /6/

Denna tid har betydelse för hur tidluckefördelningen ska se ut. För

intresserade hänvisas till programdokumentationen. "6" är default-värdet

som anges inom /-streck. I normala fall trycker man bara på "Return"-

tangenten.
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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 ankomstpunkten 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
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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:

/siffra/

Antalet mötande fordon påverkar också köbildningen. Mellan /-sträckan

anges ett default-värde. I riktning 1 är detta lika med den siffra man

angett under "ANTAL FORDON" ovan. I riktning 2 är default-värdet lika

med antalet fordon i riktning 1, förutsatt att endast ett flöde angetts i

varje riktning och antalet minuter för dessa är lika. Är man nöjd med

default-värdet, så trycker man bara "Return".

Programmet genererar nu entrafikfil 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 enindata-

generering och den resulterande statistikfilen TRAF.STA.
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4 STARTPROGRAM

Programmet ASTART används för att underlätta körning av trafiksimu-

leringsprogrammen 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 utde vanligaste

statistikuppgifterna från simuleringen. När ASTART är kört ska komman-

dot 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.

o FILNAMN:

Välj ett lämpligt namn. Detta namn återkommer sedan på styrfilen, på

loggfilen (körningsbeskrivning) och på händelsetilen (den detaljerade ut-

filen). 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.CONI:

Normalt ska den angivna filen användas (tryck i så fall endast return).

Annars anges här. namnet på den önskade modelldatafilen.

o OMKÖRNINGSDATA: IPX:< A-BOLLING:VVTS > OVTK.CONI:

I normala fall tryck return. Annars anges namnet på önskad fil.
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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.

*åt-*******-X-***************************************

Tid för första fordon: 0

Tid för sista fordon: 999999

Stopptid för simulering: 999999

Typ av resultatfil: S

Slumpstartvärde: 7

**-X-**********************************************

0 Vill du ha andra värden? /Nl:

Typ av resultatfil är här kodat

S = Minsta utskrift

B = Utskrift vid varje blockgränspassage

C = Checklista

O = Utskrift vid varje omkörningsförsök

L = Utskrift i jämsidespunkt vid omkörning

Om du vill ändra något eller några avdessa 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 fordom /999999/z

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.

0 Utskrift med blockgränser :INI:

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 hastighetspro-

filer (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 "3"får man också ange tidsperioden.

o Försök till omkörning: /N/:

Alla omkörningsförsök noteras. Behövs om man vill ha statistikuppgifter

över misslyckade omkörningsförsök (se avsnitt 5.1.2 e).

o Jämsidespunkt: INI:

En notering vid omkörning när båda fordonen är jämsides.

Om normalvärden accepteras fortsätter programmet här:

0 Ange total våglängd:
Väglängden anges 1 meter.

VTI MEDDELANDE 580



17

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? IJ/:

Om "3" ska start och Sluttid för statistikuttaget anges i sekunder.

Vill man ha statistik över homogen trafik så anges som starttid tiden då

första fordonet hunnit köra hela sträckan. Sluttiden beräknas som

tidpunkten då sista fordonet startar minus den ungefärliga tid det tar för

ett fordon att köra hela sträckan. ST-programmet kan även köras separat

efter simuleringen (se kaptiel 5).

Programmet skriver sedan ut vad som är beställt.

o OK? INI:

Om något ska ändras svara "N" annars "3". Om svar "N" börjar program-

met om med samma frågor igen. Den enda skillnaden är attsom default-

värde 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/l8-AUG-87I:

Här anges datum för igångsättning. Default är dagens datum.

0 After: TIME/21:OO:Oll:

Tidigaste tidpunkt jobbet får startas. Kl 21 startar nattaxan och därför

körs normalt större simuleringsjobb på natten.
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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 en :fil som har det filnamn man har

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.STl och

UT.STA. Händelsefilen har samma namn som angivits i beställningen men

med 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 5.4 behandlar HP-

. programmet. Först gervi en beskrivning av vilka möjligheter till statistik-

uppgifter programmen ger.

5.1 Beskrivning av statistiktyper

Statistik Över simulerad trafik kan fås både Lip_ punkter längs vägen

(punkthastighet,- tidlucke- och köstatistik) och _r_n_e_ll._ag 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 omkörnings-

statistik, 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 punkthas-

tigheten 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 erhål-

las. Man väljer då själv intervallindelningen.
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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. Intervallindelningengör 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 förekom-

mande köernas längder. Man får då ange hur långa köer man vill ha i

tabellen.

Om man tar ut statistik för fler fordonstyper samtidigt, kan man för alla

tre statistiksorterna få en frekvenstabell över hur många fordon som ingår

i respektive fordonstyp. Vidare finns möjlighet att få frekvenstabellerna

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 bränsleförbruk-

ning.

a) Reshastighetsstatistik. Här får man ut medelvärde och standardav-

vikelse 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 och en för värden inom ett visst valfritt
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intervall. Även här kan frekvenstabell erhållas med valfri intervall-

indelning.

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.

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.

Fördjupad omkörningsstatistik. Den första tabellen delar upp omkör-

ningar 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 v 5

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

kapitel 4).
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5.1.3 Plottningsmöjligheter

I de fall då statistiken ger frekvenstabeller, kan man få dessa utskrivna på

särskilda datafiler. Filerna kan sedan användas som indatafiler till valfritt

grafik- eller plottningsprogram, men måste då troligen redigeras. Enklare

är att använda det ritprogram som beskrivs i avsnitt 5.3.

Dessutom finns ett speciellt program benämt HP för att rita upp

hastighetsprofilen (medelhastigheten) längs en simulerad vägsträcka.

Detta program kräver som indata en utökad händelsefil, där varje fordons

passage av blockgräns finns utskrivna som en händelse (se kapitel 4).

Utfilen från programmet innehåller vägkoordinater och medelhastigheter

vid varje koordinat. Den är gjord för att kunna användas direkt av TAG-

programmet. Se vidare avsnitt 5.4.

.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

1. Statistik över snitt

2. Statistik över sträckor

0 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 försvin-

ner den vid nästa körning. Detta kan göras med kommandot
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REN UT.STA UTLSTA

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 våglängden

och på fjärde raden står tiden 1 sekunder :för första fordonets start.

5.2.1 Frågor för snittstatistik

0 ANGE ANTAL SNITTPUNKTER (max 5 stycken):

Alltså antalet snittpunkter längs vägen där statistikuppsamling ska ske.

0 ANGE SNITTPUNKTERNA (R1, 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 2-

punkter som inte finns bland riktning l-punkterna får man alltså räkna om

dessa i riktning l-värden.

0 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 sekunder) 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 1 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 i. 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.

0 FREKVENSTABELL ANTAL FORDON (J/N)?

Vill man ha en frekvenstabell över hur många fordon av resp fordonstyp

som trafikerar vägen så svarar man "3" eller "j".

0 Rl-STATISTIK? (J/N)

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

o RZ-STATISTIK? (J/N)

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

o R3 (R1 + RZFSTATISTIK? (J/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? (J/N)

o TIDLUCKE-STATISTIK? (J/N)

o KÖ-STATISTIK? (J/N)

VTI MEDDELANDE 580



25

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 HASTIGHETSFREKVENS-TABELLER (J/N)?

Ger en frekvenstabell över antal fordon i olika hastighetsintervall.

o PLOTTNING AV HAST-FREKVENS (J/N)?

Genererar datafilen för plottning. Om man svarar "3" 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 (SI/NY?

3a, d v s "3" eller "j", ger frekvenstabeller över antal tidluckor i olika

tidluckeintervall.

o PLOTTNING AV TIDLUCKE-FREKVENS (J/N)?

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 (Il/NY?

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 avskilj-

are. 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 (CI/NY?

Frekvenstabeller över antal köer med olika kö-längder.

o PLOTTNING AV KÖ-FREKVENS (Il/NY?

Genererar datafil med frekvenstabeller. Se vidare avsnitt 5.2.3.

o 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 Frågor för sträckstatistik

o 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 1-. (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 10000"

och "10000 2000" anger samma sektion. Använd blanktecken som avskilj-

are. Samma fråga upprepas för varje angiven sektion.
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Frågorna som behandlar tidsintervall, fordonstyper, frekvenstabell över

antal fordon och R1, 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

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

RESHASTIGHETS-STATISTIK? (J/N)

BENSIN-STATISTIK? (J/N)

OMK-STATISTIK? (J/N)

STATUS I TID OCH RUM? (J/N)

OMK-DETALJERAT (J/N)O
O

O
O

0

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-BENSINFÖRBRUKNING (LITERIMIL):

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 (J/N)?

Ger frekvenstabell över antal fordon med bränsleförbrukning i olika

intervall.

o PLOTTNING AV BRÄNSLE-FREKVENS (JIN)?

Se avsnitt 5.2.3

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

o ANTAL STEG?

I hur många steg vill man delaiin 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

och kumulativ frekvens så innehåller de uppgifter om \

a) vilken statistiktyp tabellen härrör 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". Data-

filer med punkthastighetsfrekvenser heter sålunda "SPEEDXXXX.FRE",

där XXXX betecknar ovannämnda nummer. i

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 fordons-

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

o Plottning av SNITT (nr): (vid snitt-statistik)

Plottning av SEKTION (nr): (vid sträck-statistik)

Plottning av tidsintervall (nr):

Plottning av riktning (1/2/3):

Plottning av fordonsgrupp (nr):0
O

O
0

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 "3" och då

upprepas ovanstående specificeringsfrågor.

5.3 Plottning av frekvenser

Grafprogrammen är till för atthjälpa dig att visa statistik från simule-

ringskörningar. Du ges möjlighet att rita upp frekvenser i form av kurv-

eller stapeldiagram, beroende på vilken typ av data du vill visa. När du

kört statistikprogrammet ST och där valt att lägga upp plott-filer kan du

sedan använda dessa som indata till. grafprogrammen, GRAF 1 och GRAFZ.

Du kan välja mellan fem olika bildtyper:

SPEED: ritar punkthastigheter

HEADW: ritar tidluckor

QUEUE: ritar köfördelningar

TRAVS: ritar reshastigheter

FUELC: ritar bränsleförbrukningar

Arbetet sker i två steg. I det första steget bestämmer du vilket utseende

grafen ska ha vad beträffar rubrik- och kurvtext, min- och maxvärden för

axlarna och liknande. Detta sker med hjälp av programmet GRAFl, som

skapar den bildfil som behövs i nästa steg.

I steg två används programmet GRAFZ som gör själva ritningen.
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För att kunna rita en bild måste du alltså göra en förberedande bildfil som

sedan kan ritas på plotter. En sådan fil gör du genom att ge kommandot:

DO GRAF 1

Du kommer då att t ex få frågor om vilken typ av bild som önskas, vilka

rubriker du vill ha och vad datafilerna heter, se exempel i bilaga 5.

För att kunna ange lämplig gradering av x-axeln bör du granska

indatafilen innan du startar GRAFl.

När uppgifterna knappats in kommer meddelandet:

Chart is complete. ,-

Please enter a CHART-ID or command (or type HELP):

Om du på detta svarar:

QUIT

får du meddelande om att bildfilen sparats i filen CUESAV.DAT. Eftersom

bildfilen alltid sparas med detta namn kommer gamla bildfiler att skrivas

över varje gång du kör GRAF 1. Om du vill spara en gammal bildfil MÅSTE

du byta namn på densamma. Det sker med kommandot:

RENAME CUESAV.DAT TO XXXXX.XXX

Kom i håg att göra detta INNAN du gör någon ny körning av GRAFl!

Bildfilen används som indatafil när du ska rita din bild på terminal eller

plotter. Bilden ritas med hjälp av det grafiska programpaketet TAG. TAG

startas med kommandot:

DO GRAF2
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Vill du avbryta ett pågående program trycker du control C*.

I filen EX.TXT finns ett exempel på en körning med GRAF 1 och GRAFZ.

Den kan du skriva ut med kommandot:

TYPE EX.TXT

Exemplet hittar du också i bilaga 5, där även själva grafen finns med.

5.4 Plottning av hastighetsprofiler

 

För att kunna göra en hastighetsprofil längs en väg behövs täta hastig-

hetsangivelser. Detta kan man få genom att begära utskrift vid varje

blockgräns (se kapitel 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 medel-

värdet). 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

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.

* Controltangenten hålls nedtryckt innan och medan du trycker ner C-
tangenten.
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ANGE ANTAL SEKTIONER (max 5 stycken):

ANGE VÄGPUNKTER FÖR SEKTION 1: (ges för alla sektioner)

ANGE ANTAL TIDSINTERVALL (max 10 stycken):

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

intervall)

ANGE FORDONSTYPER I GRUPP 1:

o ANGE VILKA FORDONSTYPER:

o ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 2 (0 = INGA FLER) (upprepas)

0
0
0
0

0

När dessa frågor är besvarade startar genomläsningen av händelsefilen,

vilket tar lite tid. Därefter ska det önskade innehållet på resultatfilen

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

Profil över sektion (nr):

Tidsintervall (nr):

Riktning (1/2):
Fordonsgrupp (nr):

Profil med osäkerhetsgränsen? (J/N)0
0
0
0
0

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 fordonsgrupps-

nummer.
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6 REFERENSER

Det finns ett antal VTI-meddelanden som behandlar trafiksimuleringsmo-

dellen ur olika synvinklar. Dessa är Meddelande nr 43, 321 del I och del 11,

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 modellbe-

skrivningen. 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 i viss utsträck-

ning av denna handledning.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

I bilagorna 1-4 och 6 behandlar vi en kort vägsträcka med lite trafik.

Vägen är 500 m, börjar med svag uppförsbacke och slutar med en

uppförsbacke. Den har en liten krökning mellan punkterna 300 och 400 m.

Trafiken genereras under 10 minuter med 15 fordon i vardera riktningen

(bilaga 2). Bilaga 6 visar punkthastigheten för personbilar i riktning i vid

snittpunkten 300 m behandlade med grafikprogrammet. I bilaga 5 be-

handlasdata från ett litet avsnitt av Europaväg 6.

BRUN VAGBES

MENY

Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
Vänd inskriven väg till riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 2.
Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
Manual för förändringar av programmet.
Avsluta programmet.O

D
N
O
L
J
'
l
-
w
a
D
-
J

Välj:1
Ange filnamn på vägdata riktning l:RVTEST.R1
Ska nya data skrivas in ? (J/N):J

Avsluta genom att skriva: O 'return' istället för en ny punkt.

Ange hastighetsbegränsning:90

Ändring av hastighetsbegränsning (0=k1ar)

Ange punkt och ny hastighetsbegränsningen
>0

Ange total vägbredd(m) :9

Ändring av vägbredd (0=k1ar)

Ange punkt där ny vägbredd startar och ny vägbredd(m)
>O

Vertikal linjeföring anges in till programmet i form av
vertikalradier och konstantlutningar. OBS konstantvlutningarna
ska anges i Z . ,
Ange startlutning i vägsträckans start (%):O.3

Vertikal data, OBS sista sektionen måste vara vägsträckans
slutpunkt och den ska anges med tangenten/lutningen (Z)
i slutpunkten. (0=k1ar)

Ange punkt och ny vertikalradie/konstantlutning(%)
>150 12500
>250 -O.5
>400 6700
>500 1.0
>0

Ange horisontalradie i vägsträdkans start:0

Ändring av horisontaldata (0=k1ar)

Ange punkt och ny horisontalradie/raklinje
>300 1500 *
>400 0
>O
gehöver något ändras ? (J/N):J

Andringar kan bara göras för en hel rad.När en rad skrivits ut
kommer tecknet > upp på skärmen

_ i - tar bort hela raden
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Bilaga 1

Sid 2 (4)

'"+ lägger till en hel rad
* anger att raden ska ersättas med en ny rad
0 avslutar ändringen
'Return' visar nästarad

Vid vilken punkt vill du ändra ?0
Startpunkt Vägbredd Hastbeg Vertradie Horisontradie

0 960 90 0.3 0.0
>

150 9.0 90 12500.0 0.0
>

- 250 9.0 90 -0.5 0.0
>

300 9.0 90 -0.5 1500.0
>* 300 9.0 90 -0.5 1400.0

300 9.0 90 -0.5 1400.0
>0

MENY

1 Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
2 Vänd inskriven väg till riktning 2.
3 Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
4 Skriv in siktbeskrivning i riktning 2.
5 Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
6 Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
7 Manual för förändringar av programmet.
8 Avsluta programmet.

Välj:2
Ange filnamn på vägdata riktning 2:RVTEST.R2
Ska nya data skrivas in ? (J/N):J
Riktning 2 klar.

MENY

1 Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
2 Vänd inskriven vägtill riktning 2.
3 Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
4 Skriv in siktbeskrivning i riktning 2.
5 Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
6 Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
7 Manual.för förändringar av programmet.
8 Avsluta programmet.

Välj:3
Ange filnamn på siktlängdsdata i riktning 1:RVTEST.SR1
Ska nya data skrivas in ? (J/N):J
Ange vägpunkt Och siktlängd med mellanslag som avskiljare
Avsluta med: 0 0 'Return' \

>0 500
>200 250
>400 1000
>600 800
>0 0

Behöver något ändras ? (J/N):N

MENY

Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
Vänd inskriven väg till riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 2..

P
L
/
.
J
u
l
i
n
-
l
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

5 Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
6 Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
7 Manual för förändringar av programmet.
8 Avsluta programmet.

Välj:4
Ange filnamn på siktlängdsdata i riktning 2:RVTEST.SR2
Ska nya data skrivas in ? (J/N):J
Ange vägpunkt och siktlängd med mellanslag som avskiljare
Avsluta med: 0 0 'Return'

>0 600 , ,
>300 300.
>500 1000
>600 900
>0 0

Behöver något ändras ? (J/N):N

MENY

Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
Vänd inskriven väg till riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 2.
Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
Manual för förändringar av programmet.
Avsluta programmet.m

N
O
N
U
'
i
-
F
U
O
N
H

Välj:5
Ange filnamn på omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält:RVTEST.PAS
Ska nya dataskrivas in ? (J/N):J
Finns någon omkörningsrestriktion i riktning 1?(J/N):N
Finns bred vägran eller hjälpkörfält i riktning 1?(J/N):N
Finns någon omkörningsrestriktion i riktning 2?(J/N):N
Finns bred vägren eller hjälpkörfält i riktning 2?(J/N):N

MENY

Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
Vänd inskriven väg till riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 2.
Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
Manual för förändringar av programmet.
Avsluta programmet.O

D
N
O
L
D
b
W
N
l
-
Å

Välj:6
Nu finns en fil 'MICM.MIC'. När detta program är avslutat
ska nästa vägprogram startas genom att skriva DO MICM.MIC
Resultatet av det programmet blir filen ROAD.ROA som kan
användas som indata till trafiksimuleringsprogrammen.

MENY

Skriv in vägbeskrivning i riktning 1.
Vänd inskriven väg till riktning 2.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 1.
Skriv in siktbeskrivning i riktning 2.
Skriv in omkörningsrestriktioner och hjälpkörfält.
Skriv ut styrfil för vägblockningsprogram.
Manual för förändringar av programmet.
Avsluta programmet.W

N
O
U
'
I
Ö
L
O
N
H
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Bilaga 1

Sid 4 (4)

Välj:8

1 garbage collection(s) in 22 ms

End of SIMULA program execution.
çPU time: 7.47 Elapsed time: 15:2.43
EDO MICM.MIC

ERUN SIMLU
UTSKRIFISFIL/UTSK.Q/:
UTFIL VAG /ROAD/:ROAD.ROA
RIKTNING 1/RIKT1/:VAG.R1
RIKTNING 2/RIKT2/:VAG.R2

PASSLANE/PASL/:RVTEST.PAS
LABEL/LABEL/:

minblockstorlek:/25/:
maxblockstorlek:/280/:

:25 Elapsed time: 7.65
E

VTIMEDDELANDE580



Bilaga 2

Sid 1 (3)

ERUN TGEN
ANTAL RIKTNINGAR(1,2): 2
ANTAL ANKOMSTPUNKTER I RIKTN 1: 1
ANTAL ANKOMSTPUNKTER I RIKTN 2: 1
*** RIKTNING 1 ***
ANQE VAGSTANDARD I SKALA 1(DÅLIG) TILL 3(BRA): 2.5
GRANSTID FOR KOER(sekunder):/6/
*** ANKOMSTPUNKT 1 ***
ANKOMSTPUNKT: O
ANTAL FLODEN: 1
ANTAL DESTINATIONER(max 4): 1
PUNKT OCH §ANNOLIKHET FOR RESP DESTINATION: 500 1

*** FLODE 1 ***

ANTAL MINUTER: 10
ANTAL FORDON: 1§
SANNOLIKHETER FOR RESP FORDONSSLAG: 0.85 0.05 0.05 0.05
ANTAL FORDON I MOTSATT RIKTNING UNDER DENNA TID:/15/

*** RIKTNING 2 ***
ANgE VAGSTANDARD I SKALA 1(DÅLIG) TILL 3(BRA): 2.5
GRANSTID FOR KOER(sekunder):/6/
*** ANKOMSTPUNKT 1 ***
ANKOMSTPUNKT: 500
ANTAL FLODEN: 1
ANTAL DESTINATIONER(max 4): 1
PUNKT OCH §ANNOLIKHET FOR RESP DESTINATION: 0 1

*** FLODE 1 *** '

ANTAL MINUTER: 10
ANTAL FORDON: 1§
SANNOLIKHETER FOR RESP FORDONSSLAG: 0.85 0.05 0.05 0.05
ANTAL FORDON I MOTSATT RIKTNING UNDER DENNA TID:/15/
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Sid 2 (3)

** DIRECTION 1 **

ROADSTANDARD: 2.5

QUEUE-DEF(sek): 6.0

*** ARRIVAL POINT NR 1 ***
ORIGIN COORDINATE: 0 »
PROB(DESTINATION= 500) = 1.00

*** pLow NR 1 ***

VEHICLES/HOUR: 90
PROB(vehtype=1) = 0.85
PROB(vehtype=2) = 0.05
PROB(vehtype=3) = 0.05
PROB(vehtype=4) = 0.05

ONCOMING VEHICLES/HOUR: 90
TIME PERIOD(minutes): 10

MEAN QUEUE LENGTH ACCORDING TO MILLER: 1.140
GENERATED MEAN QUEUE LENGTH AND STDEV: 1.250 0.433
NUHBER OF GENERATED FREE VEHICLES: 12
NUMBER OF GENERATED CONSTRAINED VEHICLES: 3
GENERATED TIME(minutes) FOR THIS FLOW: 8.7

MEAN TIME HEADWAY(Sek) STDEV
FREE VEHICLES: 4207 37.9
CONSTRAINED VEHICLES: 3.7 1.1

** VEHICLETYPE 1 NUMBER AND RATE: V 11 0.73

** VEHICLETYPE 2 NUMBER AND RATE: 2 0.13

** VEHICLETYPE 3 NUMBER AND RATE: 0 0.00

** VEHICLETYPE 4 NUMBER AND RATE: 2 0.13

** ALL VEHICLES IN THIS DIRECTION **

** VEHICLETYPE 1

NUMBER AND RATE: 11 0.73
DESIRED SPEED(km/h), MEAN AND STDEV: 103.9 11.7
P-VALUE(Watt/kg), MEAN AND STDEV: 18.6 7.3

** VEHICLETYPE 2
NUMBER AND RATE: 2 0.13
DESIRED SPEED(km/h), MEAN AND STDEV: 88.4 12.4
P-VALUE(Watt/kg), MEAN AND STDEV: 7.2 2.8

** VEHICLETYPE 3
NUMBER AND RATE: 0 0.00

** VEHICLETYPE 4
NUMBER AND RATE: 2 0.13
DESIRED SPEED(km/h), MEAN AND STDEV: 83.4 5.1
P-VALUE(Watt/kg), MEAN AND STDEV: 4.5 0.4

** DIRECTION 2 **
VROADSTANDARD: 2.5
QUEUE-DEF(sek): 6.0

*** ARRIVAL POINT NR 1 ***
ORIGIN COORDINATE: 500
PROB(DESTINATION= O) = 1.00
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$d3(m

*** FLOW NR 1 ***
VEHICLES/HOUR: 90
PROB(vehtype=1) = 0.85
PROB(vehtype=2) = 0.05
PROB(vehtype=3) = 0.05
PROB(vehtype=4) = 0.05
ONCOMING VEHICLES/HOUR: 90
TIME PERIOD(minutes): 10

MEAN QUEUE LENGTH ACCORDING TO MILLER: 1.140
GENERATED MEAN QUEUE LENGTH AND STDEV: 1.071 0.258
NUMBER OF GENERATED FREE VEHICLES: 14
NUMBER OF GENERATED CONSTRAINED VBHICLES: 1
GENERATED TIME(minutes) FOR THIS FLOV: 11.7

MEAN TIME HEADWAY(sek) STDEV
FREE VEHICLES: 49.8 40.7
CONSTRAINED VEHICLES: 1.9 0.0

** VEHICLETYPE 1 NUMBER AND RATE: 14 0.93

** VEHICLETYPE 2 NUMBER AND RATE: 1 0.07

** VEHICLETYPE 3 NUMBER AND RATE: ' 0 0.00

** VEHICLETYPE 4 NUMBER AND RATE: 0 0.00

** ALL VEHICLES IN THIS DIRECTION **

** VEHICLETYPE 1
NUMBER AND RATE: 14 0.93
DESIRED SPEED(km/h), MEAN AND STDEV: 104.0 13.3
P-VALUE(Watt/kg), MEAN AND STDEV: 17.9 5.4

** VEHICLETYPE 2
NUMBER AND RATE: 1 0.07
DESIRED SPEED(km/h), MEAN AND STDEV: 102.1 O O
P-VALUE(Watt/kg), MEAN AND STDEV: 9.5 0.0

** VEHICLETYPE 3
NUMBER AND RATE: 0 0.00

** VEHICLETYPE 4
NUMBER AND RATE: 0 0.00
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Bilaga 3

Sid 1 (1)

ERUN ASTART

FÖRBEREDELSE FÖR SIMULERING

IdentifikatioanVTEST LITEN TRAFIK
Datum:1988-O9-08210:13:19

FILNAMN:RVTEST
SIMULERINGS PROGRAM (SEC el FRE):SEC
MOD§LDATA=/MDAT.CON/:
OEKORNINGS DATA:/0VTK.CON/:
VAGDATA:/ROAD.ROA/:
TRAFIKDATA:/TRAF.TRB/:

********************************************************************************

Tid för första fordon :0

Tid för sista fordon :999999
Stopptid för simulering :999999
Typ av resultatfil :S
Slumpstartvärde :7

********************************************************************************

Vill du ha andra värden ?lN/: :
Ange total våglängd :500

Antal datainsamlingspunkter i R1:3
Insamlingspunkter i R1:O 300 500

Skall standardstatistik köras Y/J/:J

Starttid för statistik:0

Sluttid för statistik21000

FÖRBEREDELSE FÖR SIMULERING

Identifikation:RVTEST LITEN TRAFIK
1988-09-08:10:13:19

Filnamn:RVTEST

Program:SEC
Infiler:MDAT.CON

0VTK.CON

ROAD.ROA

TRAF.TRB
********************************************************************************

Tid för första och sista fordon:0 999999
Stopptid för simulering :999999
Antal data insamlings punkter : 3 .
Punkter i R1 : O 300 500
Punkter i R2 : O 200 500
Slumptal _:7
Utskrifttyp :S
Väglängd : 500
Start och Sluttid för statistik: ' 0 1000

********************************************************************************

OK?/N/J

TIME:/HH:MM:SS/OO:05:OO
AFTERzDATE/OB-SEP-BB/

AFTER:TIME/21:OO:01/10:10:00

Eno MICI.MIC

.n ,..._....._.........&. NEW - -...

VTIMEDDELANDESSO
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Sid 1 (2)

ERUN sr
Event-file: RVTEST.EVT

MENY

1. Statistik over snitt.
2. Statistik over strackor.

Ange siffra(1/2): 1

0 VEHICLE GENERATOR TIME: 0.0-999999.0 0 CUTOFFTIME:999999.0
0 3+3DATPNTS 0 300 500 0 200 500
0 ROADLENGTH: 500
0 TIMESHIFT IN CHECKLIST: 7.16

ANGE ANTAL SNITTPUNKTER(max 5 stycken): 3
ANGE SNITTPUNKTERNA (I R1, med blanka emellan): O 300 500
ANGE ANTAL TIDSINTERVALL( max 10 stycken): 1
ANGE START OCH SLUTTID(1 sekunder) I INTERVALL NR 1: 0 1000

ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 1: 1

ANGE VILKA FORDONSTYPER: 1
ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 2 (O = INGA FLER) 3

ANGE VILKA FORDONSTYPER: 2 3 4
ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 3 (O = INGA FLER) O
FREKVENSTABELL ANTAL FORDON(J/N)? N

R1-STATISTIK?(J/N) J I

R2-STATISTIK?(J/N) J
R3(R1+R2)-STATISTIK?(J/N) N
PUNKTHASTIGHETS-STATISTIK?(J/N) J

TIDLUCKE-STATISTIK?(J/N) J
KO-STATISTIK?(J/N) J

** FOR SPEED STATISTICS PLEASE ANSWER FOLLOWING QUESTIONS:
ANGE MIN-HAST OCH MAX-HAST(KMH): 70 120
HASTIGHETSFREKVENS-TABELLER(J/N)? J
PLOTTNING AV HAST-FREKVENS(J/N)? J
ANTAL STEG? 10

» 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

Plottning av SNITT(nr): 2

Plottning av tidsintervall(nr): 1
Plottning av riktning(1,2,3): 1
Plottning av fordonsgrupp(nr): 1
Fler plottningar(j/n): N

** FOR TIME HEADWAY STATISTICS PLEASE ANSWER FOLLOWING QUESTIONS:
TIDLUCKEFREKVENS-TABELLER(J/N)? J ,
PLOTTNING AV TIDLUCKE-FREKVENS(J/N)? N
DEFAULT INTERVALL(J/N)? N
ANGE MIN- OCH MAX-TIDLUCKA(SEKUNDER): 0 100
ANGE ANTAL INTERVALL: 4
ANGE 3 INTERVALL-GRANSER MELLAN MIN OCH MAX (med blanka emellan):

3 10 50 i

* * * THINKING OF HEADWAY STATISTICS * * *
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* *§ FOR QUEUE STATISTICS PLEASE ANSVER FOLLOWING QUESTIONS:
KOFREKVENS-TABELLER(J/N)? J
PLOTTNING Av KO-FREKVENS(J/N)? N
ANGE MAX KOLANGD: 7

* * * THINKING ABOUT QUEUE STATISTICS * * *

ERENAME UT.STA UT1.STA

ERUN ST
Event-file: RVTEST.EVT

MENY

1. Statistik over snitt.
2. Statistik over strackor.

Ange siffra(1/2): 2

0 VEHICLE GENERATOR TIME: 0.0-999999.0 0 CUTOFFTIME:999999.0
0 3+3DATPNTS 0 300 500 0 200 500
0 ROADLENGTH: 500
0 TIMESHIFT IN CHECKLIST: 7.16

ANGE ANTAL SEKTIONER<max 5 stycken): 3
ANGE VAGPUNKTER FQR SEKTION 1 : O 300
ANGE VAGPUNKTER FQR SEKTION 2 : 300 500
ANGE VAGPUNKTER FOR SEKTION 3 2 0 500
ANGE ANTAL TIDSINTERVALL( max 10 stycken): 1
ANGE START OCH SLUTTID(i sekunder) I INTERVALL NR 1: 0 1000
ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 1: 1
ANGE VILKA FORDONSTYPER: 1
ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 2 (0 = INGA FLER) 3
ANGE VILKA FORDONSTYPER: 2 3 4
ANTAL FORDONSTYPER I GRUPP 3 (0 = INGA FLER) 0
FREKVENSTABELL ANTAL FORDON(J/N)? J
R1-STATISTIK?(J/N) J
R2-STATISTIK?(J/N) J
R3(R1+R2)«STATISTIK?(J/N) N
RESHASTIGHETS-STATISTIK?(J/N) J
BENSIN-STATISTIK?(J/N) J
0MK-STATISTIK?(J/N) J
STATUS I TID OCH RUM?(J/N) J
OMK - DETALJERAT(J/N) J
** FOR SPEED STATISTICS PLEASE ANSWER FOLLOWING QUESTIONS:
ANGE MIN-HAST OCH MAX-HAST(KMH): 70 120
HASTIGHETSFREKVENS-TABELLER(J/N)? J
PLOTTNING AV HAST-FREKVENS(J/N)? N
ANTAL STEG? 10

» STEGET BLIR 5.0000 KMH.

* * * THINKING OF SPEED STATISTICS * * *

** FOR FUEL STATISTICS PLEASE ANSWER FOLLOWING QUESTIONS:
ANGE MIN- OCH MAX-BENSINFORBRUKN(LITER/MIL): O 5
BRANSLEFREKVENSZTABELLER(J/N)? J
PLOTTNING AV BRANSLE-FREKVENS(J/N)? N
ANTAL STEG? 10

» STEGET BLIR 0.5000 L/MIL.

* * * THINKING OF GASOLINE STATISTICS * * *

* * * THINKING ABOUT STATUS AND OVERT. STATISTICS * * *
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Eno GRAFl

*******************************************************************

G R A F 1

**********************************************************k********

Det här programmet hjälper dig att producera grafer som kan ritas på
en grafisk terminal eller en plotter. _
Du kan välja mellan fem olika bildtyper:

SPEED : ritar punkthastigheter
HEADW : ritar tidluckor
QUEUE : ritar köfördelningar
TRAVS : ritar reshastigheter
FUELC : ritar bränsleförbrukningar

Varje graf kan innehålla maximalt 4 fördelningar. För varje fördelning
måste du ange namn på din datafil, t ex SPEED1111.FRE. Du kan bl a skriva
in förklarande text till varje kurva samt en rubrik till förklaringarna.
Vill du hoppa över någon uppgift trycker du bara på return-tangenten.
Varje inläsning ska för övrigt alltid avslutas med return.
Programmet lämnas med kommandot quit och avbryts med control 0.

Ange vilken typ av bild du vill rita:
TRAVS

Searching Local Directory

TRAVS Reshastighetsfördelning

***** FREKVENSER_*****

Ange min-värde för res.hast:
40 ,
Ange max-värde för res.hast:
130
Ange steglängd:
10
Ange rubrik till kurvförklaringarna:
FORDONSTYP

Ange frekvensfil nr 1 (TRAVSXXXX.FRE):
TRAV31111.FRE

Ange förklaring till kurvan:
PERSONBIL

Ange frekvensfil nr 2 (TRAVSXXXX.FRE):
TRAV81112.FRE

Ange förklaring till kurvan:
LASTBIL

Ange frekvensfil nr 3 (TRAVSXXXX.FRE):

Ange förklaring till kurvan:

Ange frekvensfil nr 4 (TRAVSXXXX.FRE)5

Ange förklaring till kurvan:

***** KUMULATIVA FREKVENSER *****

Ange min-värde för res.hast
Välj lämpligen samma som ovan:
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Ange max-värde för res.hast:
130
Ange steglängd:
10
Ange rubrik till kurvförklaringarna:
FORDONSTYP

Ange kum.frekvensfil
TRAV81111.CUM
Ange förklaring till
PERSONBIL
Ange kum.frekvensfil
TRAV81112.CUM
Ange förklaring till
LASTBIL
Ange kum.frekvensfil

Ange förklaring till

Ange kum.frekvensfil

nr 1 (TRAVSXXXX.CUM):

kurvan:

nr 2 (TRAVSXXXX.CUM):

kurvan:

nr 3 (TRAVSXXXX.CUM):

kurvan:

nr 4 (TRAVSXXXX.CUM):

Ange förklaring till kurvan:

Skriv in önskad titel, max tre rader:
(Up to 3 lines of input)
RESHASTIGHET

E6, RIKTNING 1

TRAFIKFLÖDE 950 VEH/H
Ange datum på formen ÅÅMMDD:
880210
För att avsluta skriv QUIT.

Chart is complete.

Please enter a CHART-ID or a command (or type HELP)

QUIT

Your charts are stored in

CUESAV.DAT

END OF CUECHART(TM) 2.0,
PROPRIETARY SOFTWARE PRODUCT OF

INTEGRATED SOFTWARE SYSTEMS CORPORATION

SAN DIEGO, CALIFORNIA

CPU time 6.49 Elapsed time 3:12.53
ÄProgram killedÅE

EDO GRAFZ

*******************************************************************

G R A F 2

*är*i:**************3k**'k***********7k**7k*är*******k************k******ink*

Programmet GRAFZ ritar en bild med bildfilen CUESAV.DAT som infil.

do rens

,TOPS-2 Command processor 6.1(273)
E
E
ÃSuccesful completion of MIC File PX:<A-BOLLING>RENS.MIC.9Å
Etag60
ENTER CONTROL-FILE NAME:
cuesav.dat
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CONTROL-FILE ASSIGNED. -PLOT COMPLETED-

END OF TELL-A-GRAF 6.0 -- 6705 VECTORS IN PLOTS.

RUN ON 9/14/88 USING SERIAL NUMBER 872 AT UNIVERSITY OF

LINKOEPING

PROPRIETARY SOFTWARE PRODUCT OF ISSCO, SAN DIEGO, CALIF.

gPU time 35.43 Elapsed time 8:44.69

Edo rens

,TOPS-20 Command processor 6.1(273)
E
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sniuan

  

880210

RESHASTIGHET
E6, RIKTNJNG 1
TRAFIKFLODE 950 VEH/H
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880914

PUNKTHASTIGHET

   

Tesfexempel

RELATIV FREKVENS
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