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FÖRORD

Detta notat dokumenterar ett program för generering av uppmätt

trafik, avsett att användas i VTIs programsystem för simulering

av landsvägstrafik. Programmet och denna dokumentation har

gjorts av Hans Kariis.

Vid modellantagande och systemering av programmet har Arne

Carlsson deltagit. Vidare har Mats Wiklund deltagit i arbetet

med att utforma delmodellen för fordonens hastighetsanspråk.
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EHWHENFAITNING

I VTIs programsystem för trafiksimulering finns ett program som

genererar trafik för simulering. Detta program har Önskat tra-

fikflöde och trafiksammansättning som ingångsdata.

Det har länge funnits ett behov av att kunna simulera en verk-

lig, uppmätt trafik från en så kallad restidsmätning. Denna möj-

lighet skulle i simuleringen ge samma ankomsttider och fordons-

följd i en vägsträckas ändpunkter som i den uppmätta trafiken.

Detta är en styrka vid validering av simuleringsmodellen mot

uppmätt trafik. Behovet av en särskild "insvängningssträcka" för

att kompensera inte identiska ankomstprocesser bortfaller.

Detta notat är en dokumentation av modell och program för en

sådan generering av en uppmätt trafikström.Programmet gäller

för trafik uppmätt med trafikavdelningens TA89-system för res-

tidsmätningar och utvärderad med tillhörande programpaket.
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l BAKGRUND

Den trafiksimuleringsmodell som VTI utvecklat och använder i

forskningen simulerar trafiken på ett vägavsnitt utgående från

statistiskt genererade fordon.

VTI utför fältmätningar av trafik i form av restidsmätningar, en

verksamhet som tjänat som underlag till simuleringsaktiviteter-

na. Det har länge funnits önskemål om att kunna simulera verk-

lig, uppmätt trafik. Dels för att få ut mer information ur mät-

ningen, dels för att verifiera simuleringsprogrammets funktion.

Konkret innebär detta att data från en trafikmätning, inne-

hållande uppgifter om ankomsttider, hastigheter, fordonstyper

etc för en sekvens av fordon vid en mätplats används som indata

till simuleringsprogrammet, vilket sedan simulerar fordonens

fortsatta färd på den vägstäcka, som också fullständigt speci-

ficerats i simuleringsprogrammets indata.

Restidsmätningarna genomförs i flera punkter, s k mätsnitt, be-

lägna några kilometer från varandra, varvid samhörande fordons-

registreringar i de olika mätsnitten identifieras med hjälp av

programpaketet HK3DMOD-KP9l-DPLCRT (se Notat T 125 med särskild

dokumentation av programsystemet). Ur mätningarna får man därvid

information om fordonsförarnas ingångs- och destinationspunkter.

Även upplysningar om andra faktorer hos den verkliga trafiken,

som inte kan erhållas med slumpgenerering, t ex verkliga hastig-

heter och köförhållanden erhålles genom mätningarna. Statistiska

modeller måste emellertid tillgripas för att generera vissa for-

donsegenskaper om vilka trafikmätningarna inte ger information.

1.2 Simmleringsprogrammet

VTIs simuleringsprogram används för att förutsäga alla framtida

händelser på en vägsträcka. För att kunna göra detta måste pro-

grammet ha information dels om hur vägen ser ut och dels om de
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fordon som kommer in på vägen. Se VTI meddelande 321 och 580 för

mer information. Figur nedanvisar hur de olika programmet i sy-

stemet är sammankopplade.
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Efterbehandling
Statistik

   

1.3 Filen DPL.EVT

Filen DPL.EVT beskriver, i kronologisk ordning, alla händelser

på en viss vägsträcka under en viss tidsperiod, t ex omkörning-

ar, körspårsbyten, påbörjan av följning etc se VTI Notat T 44

s 16. Det är dock bara två händelsetyper som är av intresse för

trafikgenereringsprogrammet:

1 Fordonet ankommer till ankomstpunkten; här inläses

ID-nummer, riktning och fordonstyp.

2 I Passage av mätsnitt; denna händelsetyp återkommer

varje gång ett mätsnitt passeras. Genom att studera

vid vilka mätsnitt fordonet observerats kan slutsat-

ser om ankomst- och destinationskoordinat dras. Här

inläses dessutom punkthastighet, tid samt framför-

och bakomvarande fordon i varje mätsnitt. Observera

att första mätsnittet i varje riktning utgör en

ankomstpunkt.
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Filen DPL.EVT kan, i samma format, skapas både för simulerad

och uppmätt trafik av trafiksimuleringsprogrammet respektive

'HK3DMOD-KP91-DPLCRT'. Trots att det från början inte var me-

ningen att DPL.EVT skulle användas som källa för information om

registrerade fordon är det praktiskt att använda denna fil ty

den är normalt den enda fil som sparas då ett mätdatamaterial

utvärderats fullständigt. Programmet blir dock något mer kompli-

cerat än det skulle ha blivit om information lästs in direkt

från mätdatafilerna.
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2 PROGRAMBESKRIVNING

Programmet TRAGEN har som indata en DPL.EVT-fil, som t ex ska-

pats m h a programsystemet HK3D-KP91-DPLCRT, och genererar uti-

från denna en trafikdatafil, vilken används som indata till

simuleringsprogrammet.

2.1 Utdata

Trafikdatafilen innehåller för varje fordon följande data:

- IDnr Ett för varje fordon unikt nummer.

- Entry Koordinat där fordonet inträder på vägen.

- Exit Koordinat där fordonet lämnar vägen.

- Fordonstyp 1, 2, 3 eller 4.

- Basic desired speed Önskad ideal hastighet.

 

- p-värde Förhållande mellan motoreffekt och massa.

- Ankomsttid Tidpunkt (i sekunder) för inträdet på
vägsträckan.

- Initialhastighet Fordonets hastighet vid inträdet på väg-
sträckan.

- Tail Minsta tidlucka till bakomvarande fordon.

2.1.1 Metoder för beräkning av fordonsegenskaperna

IDnr

Samma nummer som i DPL.EVT används i riktning 1. För att erhålla

unika nummer även i riktning 2 adderas ett helt tusental till

numret i DPL.EVT i riktning 2. Om antalet fordon i riktning 1

t ex är 3468 får det första fordonet i riktning 2 nummer 4001.
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Entry

I filen DPL.EVT anges (med kontrollsiffra 3) varje gång ett for-

don passerar en mätstation. Om fordonet observerats redan i den

första mätstationen, där mätstäckan börjar, betraktas första

mätstationens koordinat som ankomstpunkt. Om fordonet däremot

först har observerats vid en mätstation längre fram, antas att

fordonet kommit in från någon påfartsväg på delsträckan närmast

före den mätstation, där fordonet först observerats. Finns flera

påfarter på delsträckan slumpas en av dem fram med ledning av de

sannolikheter som angivits som indata. En mätstation (förutom

den första) kan aldrig vara ankomstpunkt för ett fordon, ty vid

trafikmätning placeras inte en mätstation vid en påfartsväg. Om

inga påfarter finns på delsträckan närmast framför den mätsta-

tion där fordonet först observeras är det troligen fel på in-

datamaterialet. Programmet antar då att fordonet ankommit på

närmast föregående delsträcka där påfartsväg finns.

Exit

I filen DPL.EVT anges (med kontrollsiffra 3) varje gång ett for-

don passerar en mätstation. Om fordonet observerats i den sista

mätstationen, där mätstäckan slutar, betraktas sista mätstation-

ens koordinat som utträdespunkt. Om fordonet däremot inte har

observerats vid sista mätstationen antas att fordonet svängt av

på någon avfartsväg på delsträckan närmast efter den mätstation,

där fordonet sist observerats. Finns flera avfarter på delsträc-

kan slumpas en av dem fram.med ledning av de sannolikheter som

angivits som indata. En mätstation (förutom den sista) kan al-

drig vara avfartspunkt för ett fordon, ty vid trafikmätning pla-

ceras inte en mätstation vid en avtagsväg. Om inga avfarter

finns på delsträckan närmast efter den mätstationr där fordonet

sist observeras är det troligen fel på indatamaterialet. Pro-

grammet antar då att fordonet avvikit på närmast efterföljande

delsträcka där avfartsväg finns.
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Fordonstyp

Fordonstypen anges direkt i DPL.EVT enligt följande:

- personbil
lastbilar utan släp och bussar
lastbilar med påhängsvagn
lastbilar med släpvagns

l
å
-
M
N
F
*

I

Samma fordonstyper används i utdatafilen.

Önskad ideal hastighet, hastighetsansprâk (BDS)

Ett fordons BDS är den hastighet fordonet skulle hålla på en

bred, rak, plan väg utan hastighetsbegränsning och utan att stö-

ras av annan trafik. BDS är oberoende av vägen och beror endast

på föraren och fordonet. Vi har därvid antagit att BDS i princip

är normalfördelad med t ex för personbilar medelvärdet 107 km/h

och standardavvikelse 13,5 km/h. Eftersom vägförhållandena vid

mätning normalt inte är ideala håller samtliga fordon en verklig

hastighet v1 som är lägre än BDS.

För fria fordon, d v 5 fordon som inte hindras av framförvarande

fordon, beräknar programmet medelvärde, vmed, och standardavvi-

kelse, vstd. De icke-ideala vägförhållandena är desamma för alla

fria fordon. Ett fordon med hög BDS kommer att hålla en högre

hastighet än ett med låg BDS. Om tillräckligt många fordon un-

dersöks kommer de verkliga hastigheterna att vara en normalför-

delning.' Programmet antar nu att BDS ligger på samma plats i

fördelningskurvan som uppmätta hastigheten.

BDS = 107 + (v1-vmed)*13,5/vstd

I de fall ett fordon är fritt i flera mätstationer och sålunda

flera värden på fri hastighet registreras väljs det högsta.

För hindrade fordon, som tvingas hålla samma hastighet som fram-

förvarande, vet vi inget om den hastighet fordonet skulle hålla

om det var fritt, förutom att den är större än köledarens has-
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tighet. Programmet slumpar nu fram en fri hastighet ur den del

av nonmalfördelningen som är högre än köledarens hastighet. När

alla fordon har en "fri" hastighet beräknas ett nytt medelvärde,

vmed, och ny standardavvikelse, vstd. Denna fördelning av fria

fordon transformeras till BDS så att medelvärde och standardav-

vikelse blir de önskade.

P-vârde

Förhållandet mellan den effekt som normalt tas ut för fordonets

framdrivande och fordonets massa är avgörande för dess förmåga

att hålla sin BDS, speciellt i uppförsbackar. Ett fordon med hög

BDS kan sålunda inte ha lågt p-värde medan det omvända förhål-

landet är möjligt ty BDS är inte bara beroende på fordonet utan

också på föraren.

Då BDS är känd genereras p-värde enligt vad som beskrivs i VTI

Notat T 44 kap 3.1.1.

I bilaga 1 ges en överblick för generering av BDS och p-värde.

Ankomsttid

I DPL.EVT anges tidpunkten för varje mätstationspassage. För ett

fordon som finns med redan i första mätstationen blir passage-

tiden där lika med ankomsttiden till vägsträckan. Om fordonet

tillkommit senare extrapoleras passagetiden i den först observe-

rande stationen bakåt till den koordinat där programmet beslutat

att fordonet ankommit. Vid extrapoleringen utnyttjas den hastig-

het, som uppmätts för fordonet vid mätstationen. Detta gäller

även fordon som kommit in på vägen via en påfartsväg på del-

sträckan. Detta leder till att fordon som fanns på vägsträckan

innan mätningen startade får en negativ ankomsttid. Fordon för

vilka bakåtextrapolering skett kommer inte med säkerhet att

komma i en sekvens ordnad efter ID-nummer, olika hastigheter kan

ju ha använts vid extrapoleringen.
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Initialhastighet

I DPL.EVT finns hastigheten i det första mätsnitt där fordonet

observerats. Ett fordon som inte registrerats av mätutrustningen

kan av vissa äldre manuella korrigeringsprogram ha tilldelats

en negativ hastighet i filen DPL.EVT. Avsikten med detta var att

markera för användaren att fordonets verkliga hastighet är okänd.

I dessa fall tilldelas fordonet en slumpmässig initialhastighet

som är 85 % av en BDS dragen ur normalfördelningen.

Tail

En fundamental egenskap hos ett fordon, eller snarare hos föra-

ren, är den önskade tidluckan till framförvarande fordon. Att i

programmet använda denna tidlucka ställer emellertid till prob-

lem; om en lång lastbil ligger framför vill ett fordon hålla en

längre tidlucka än om framförvarande fordon är en liten person-

bil. Ett fordons läge är nämligen definitionsmässigt lika med

framhjulens läge. Den lösning som valts till detta problem är

att i stället för varje fordon definiera en minsta tidlucka

bakåt, en "svans" = "tail". Olika fördelningar används för olika

fordonstyper, lastbilar får generellt längre tail än person-

bilar. Statistiskt blir det ingen skillnad att använda tidluckan

framåt eller bakåt från varje fordon.

Ett fordon betraktas som hindrande om tidluckan till bakomvaran-

de är mindre än den gränstid som användaren har angett vid start

av programkörningen (vanligen 6 s) och om bakomvanande håller

ungefär samma hastighet (skillnad mindre än 18 km/h).

Fordon som i någon mätpunkt hindrar annat fordon tilldelas en

tail, som är lika med den observerade tidluckan till bakomvaran-

de. Om fordonet har fordon efter sig i flera mätsnitt används

den minsta tidluckan under förutsättning att denna är större än

0,5 5. Andra fordon tilldelas tail från en, för varje fordonstyp
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definierad lognormalfördelning, vilket har visat sig väl överen-

sstämma med verkligheten. Lognormalfördelning används också vid

ren statiskisk trafikgenerering.

2.2 Programexekvering

Gången vid körning av programmet är i princip denna:

Så snart användaren angett namnet på DPL.EVT-filen läses mät-

snittskoordinater, som finns i början av denna fil, in.

All trafikgenerering sker från och med detta skede för varje

riktning var för sig.

Avtags- och tillfartsvägars lägen och sannolikheter m.m anges.

En datastruktur uppbyggd med inbördes pekare mellan efterföljan-

de fordon skapas då hela DPL.EVT-filen gås igenom.

I tur och ordning bestäms för varje fordon alla egenskaper utom

hastighetsanspråk och p-värde. Anledningen till att dessa inte

kan bestämmas är att man först måste känna fördelningen för has-

tigheterna, vilken man inte erhåller innan alla fordon behand-

lats i första omgången.

Medelvärde och standardavvikelse för alla fordons hastigheter

beräknasr

Hela listan gås igenom en gång till då BDS och p-värde beräknas.

Förfarandet upprepas för riktning 2.

Riktningarna blandas i kronologisk ordning.

Utskrift sker utfilen.
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3 ANVÄNDARHANDLEDNING

3.1 Infiler

Programmet genererar trafik till simuleringsprogrammet med ut-

gångspunkt från en verkliga mätning vars data har bearbetats med

programsystemet "HK3DMOD-KP91-DPLCRT". Den enda fil från de kör-

ningarna, som behöver sparas är 'DPL.EVT', som används som in-

data till såväl simuleringsprogrammet som trafikgenereringspro-

grammet.

3.2 Indata

Prgrammet startas från VMS genem att skriva "run tragen". Ett

antal frågor kommer att ställas till användaren innan trafiken

kan genereras.

- Ange namn på utfiler Välj ett lämpligt namn. Trycker du re-
tur blir filnamnen 'T.T' för trafikdatafilen och 'TRAF.STA'

för textinformationsfilen.

- Slumptalsstart för tidluckor används vid test av programmet,
tryck bara retur.

- Standardvalues för basic desired speed ? Värden på BDS som
gäller för "normala" svenska vägar finns redan inlagt i pro-
grammet. Vill du att dessa ska användas tryck retur, annars
skriv 'n' och ange önskade värden.

- Antal riktningar ange '1' eller '2'. Önskas generering i två
riktningar krävs två 'DPL.EVT' filer, en i vardera riktning-
en. Genereringen görs var för sig för de båda riktningarna,
de frågor somgäller infil och vägens utseende upprepas för
varje riktning. I utfilen kommer fordonen i de två riktning-
arna att vara blandade i kronoligisk ordning.

- Ange namn på infil/er] Ange namnet med extension '.EVT' på
den/de fil utifrån vilken generering ska ske.

Därefter följer frågor om vägens utseende. Programmet läser
från infilen in information om mätsnittens lägen. Alla koor-
dinater anges i meter med utgångspunkt från att mätsträckan
börjar i koordinat 0 i riktning l. Noll är således slutpunkt
i riktning 2. Ange positionen för av- och påfarter uttryckt
i meter.
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- Ange lägsta tillåtna hastighet I syfte att undvika att få in
traktorer, mopeder m.m i statistiken ignorerar programmet
fordonsregistreringar med lägre hastighet än den som anges
här. Defaultvärdet 36 km/h är bra för de flesta trafiktyper.

- Gränstid för köer Fordon betraktas såsom befinnande sig i kö
om tidluckan till framförvarande fordon, med likartad has-
tighet, är mindre än den här angivna tiden. 6 5 kan normalt
användas.

Se i avsnitt 3.6 ett exempel på hur en programkörning kan se ut.

3.3 Trafikdatafilen

Den utfil som "TRAGEN" genererar är på samma format som den ut-

fil som erhålles från det gamla rent statistiska trafikgenere-

ringsprogrammet "TGEN" och används som en av flera indatafiler

till simuleringsprogrammet. In- och utfil har således inte samma

format.

På de första raderna återfinnes allmän statistik för vägen. Där-

efter följer de genererade fordonen, ett på varje rad. I kolum-

nerna anges i tur och ordning:

ID-nummer, unikt för vaje fordon

Ankomstkoordinat

Destinationskoordinat

Fordonstyp

BDS, hastighetsanspråk i m/s

p-Värde

Ankomsttid i s

Initialhastighet i m/s

Tail i s

Utdatafilen beskrivs närmare i VTI Notat T 44 avsnitt 3.3.
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3.4 Textinformationsfilen

I syfte att ge för användaren läsbar information om vad program-

met har gjort genereras en textfil, som ger en sammanfattning av

genererad trafik. Se sidan 14 för ett exempel på en dylik fils

utseende.

3.5 Slaskfiler

Förutom de nyttiga filerna skapas en del filer som används in-

ternt i programmet, de heter:

- UT.RIl
- UT.RIZ (om generering i båda riktningarna)
- TRAF.TRB

När programkörningen är avslutat fyller dessa ingen funktion

utan kan tas bort.

3.6 Körexempel

Nedan följer ett exempel på hur en körning av trafikgenererings-

programmet kan se ut. Det av användaren inskrivna är markerat

med fetstil.

$run <n_kariis.simu>tragen.exe
Valkommen till trafikgenereringsprogrammet!

Ange namn på utfilen med trafikdata /t.t/ exempe1.tra
Ange namn på utfilen med statistik /traf.sta/exempel.sta

SLUMPTALSSTART FÖR TIDLUCKORz/B/ 3
**** STANDARDVALUES FOR BASIC DESIRED SPEED ARE (mean and std):

Vehicletype 1: 107.0 and 13.5
Vehicletype 2: 94.5 and 11.0
Vehicletypes 3,4: 90.0 and 9.0

**** NORMAL DISTRIBUTIONS TRUNCATED AT +/- 2.5*std

STANDARDVALUES FOR BASIC DESIRED SPEED?/J/ J
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ANTAL RIKTNINGAR(1,2): 1

Ange namn på infilen i riktning 1 /dpl.evt/
<h_kariis.smaland>varnr1.evt

*** RIKTNING 1 ***

Mätpunkt: O
ANTAL ANKOMSTPUNKTER/DELSTACKAN (max 4): 1

ANTAL DESTINATIONER (max 4) : 2
*** RIKTNING 1 ***
*** Efter matpunkt O ***

*** ANKOMSTPUNKT 1 ***
PUNKTENS LAGE: 2345
SANNOLIKHET : 1

*** DESTINATIONSPUNKT 1 ***
PUNKTENS LAGE: 876
SANNOLIKHET : .2

*** DESTINATIONSPUNKT 2 ***
PUNKTENS LAGE: 2345
SANNOLIKHET : .8

ANGE LÄGSTA TILLÅTNA HASTIGHET (km/h): /36/ 30
GRÅNSTID FÖR KÖER(sekunder):/6/ 5

Laget for sista matpunkten: 6760

THE PROGRAM IS NOW RUNNING ...

Infilen har lasts in ...

$

Färdiga data lagras på filer kallade exempel.tra och exempel.sta.

Defaultvärdet 3 kan alltid användas som slumptalsstart.

Standardvärden för BDS används.

Generering sker bara i en riktning.

Som indata används en fil skapad efter en mätning utförd av VTI

vid Värnamo 1990-09-29.

På sträckan finns en påfart och två avfarter, påfarten är belä-

gen 2 345 m från mätsträckans startpunkt. Av de två avfarterna

är den första (876 m) den minst trafikerade, 20 % av de fordon

som lämnar mätsträckan gör det här, övriga lämnar vid 2 345 m.

Fordon med hastighet under 30 km/h ignoreras.

Fordon som ligger mindre än 5 3 efter framförvarande betecknas

såsom varande i kö.
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Programmet läser självin mätsnittens lägen från infilen.

Körningen tar en stund, var beredd på att vänta några minuter

beroende på infilens längd.

Då körningen är avslutad finns statisik om genererade fordon på

filen exempel.sta, med detta utseende:

$type exempel.sta

** RIKTNING 1 **

*** Efter mätsnitt med koordinat 0 finns detta: ***

ANKOMSTPUNKT koordinat: 2345 sannolikhet: 1.000

DEST. PUNKT koordinat: 876 sannolikhet: 0.200

DEST. PUNKT koordinat: 2345 sannolikhet: 0.800

*** Läget för sista mätsnittet: 6760

Minsta accepterade hastighet km/h: 30.0
Kö-tidluckedefinition sek: 5.0
Total tid för utvärderingen min: 187

Sammanfattning genererade fordon i riktningen:

Fordonstyp BDS-mean BDS-std Antal p-mean p-std

1 29.72 3.75 794 19.97 6.04
2 26.25 3.06 35 9.73 3.36
3 25.00 2.01 7 7.10 1.98
4 25.00 2.50 42 5.60 1.84

Uppmätta trafikintensiteter:

Mätsnitt I (fordon/h) pl p2 p3 p4

O 253.9 0.903 0.043 0.008 0.047
6760 260.6 0.904 0.042 0.009 0.045
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Trafikflöden från resp ankomstpunkt:

Ankomstpunkt: O

Destination Andel

876 0.008

2345 0.070

6760 0.922

Antal fordon i flödet: 795

Ankomstpunkt: 2345

Destination Andel

6760 1.000

Antal fordon i flödet: 83

Först kommer den information om på- och avfarter, mdnsta hastig-

het och kötidlucka som har angetts. Den totala tiden för utvär-

deringen beror på hur lång tids mätningar som finns i infilen.

Hela infilen utvärderas alltid, Önskas generering för enkortare

tidsperiod måste EVT-filen först kortas av så att endast intres-

santa delar av den blir kvar.

Statistik för fördelningar av hastighetsanspråk och p-värden för

alla genererade fordon visas.

Uppmätta trafikintensiteter och andelar av respektive fordons-

slag vid de olika mätsnitten visas, i detta fall har vi två mät-

snitt.

För varje ankomstpunkt visas möjliga destinationspunkter och hur

stor andel av fordonen som är på väg dit. Om utvärderingen med

programsystemet "HK3DMOD-KP9l-DPLCRT" har gått bra kommer, som i

detta fall, de flesta av fordonen att följa med hela sträckan,

endast ett fåtal försvinner in på avtagsvägarna.
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Bilaga 1
Sid 1 (l)

Generering av 'Basic desired speed' och P-value

Identifiera fordonen i samtliga mätpunkter

 

 

Fordonet fritt i Fordonet hindrat i samtliga
någon mätpunkt mätpunkter

Välj mätpunkt med Välj mätpunkten med
högst hastighet som högsta hastigheten
fritt. Beakta endast fordon
med tillåten hastighet >aa
aa=minsta tillåtna hast (anges
i indata)

Beräkna medelvärde och

standardavvikelse för

alla fria fordon med

högst hastighet i resp L
mpl för varje ftyp.

Vrrearv

Dra slumpmässigt en högre
hastighet än den uppmätta
ur normalfördelning med fria
fordons mean och std. Beakta
endast fordon med tillåten

'V hastighet >aa
Vmean

 

Beräkna medelvärde och standardavvikelse för
samtliga fordon (de frias verkliga och de hindrades
dragna hastigheter används)

A

Icke nödvindxqtv;s normal tördelni ng

 

 

i

Transformera till BDS med givet medelvärde och std

U
._ ._2255

BDS - (V _ vad) + vBDS
Gurng

Vmean'107 Km/h

Beräkna P-värde med känd metod

Beräkna mean och std av p-värdet

VTI Nötat T 127




