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Förord

I föreliggande rapport (som också utgivits som

Meddelande nr 122) redovisas resultatet av ett

FoU-projekt som bekostats av VTIs egna medel.

Riktlinjerna för arbetets planering har dragits

upp inom vägavdelningens beläggningsgrupp. Den

matematiska bearbetningen inklusive programmering

har utförts vid VTIs datagrupp under ledning av

Bengt Westerlund.
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REFERAT

För att uppfylla de krav som finns i bl a BYA, på de

olika lagren i en vägöverbyggnad beträffande stenmate-

rialsammansättning är det speciellt för det översta

lagret i allmänhet nödvändigt att sammansätta två

eller flera stenmaterialfraktioner.

Detta meddelande beskriver i detalj en datamaskinsbase-

rad metod att dels utföra en stenmaterialsammansätt-

ning för i första hand bituminösa beläggningsmassor och

dels med utgångspunkt från detta resultat och ett god-

tyckligt antal på förhand i laboratorium bestämda bin-

demedelshalter vid behov framräkna blandningsrecept

för sådana massor.
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ABSTRACT

In order to meet the requirements on the different

layers in a pavement concerning the grading of the agg-

regate, it is, especially for the upper layer, in ge-

neral necessary to put together two or more fractions.

This report describes in detail a computerised method

partly to perform an aggregate composition for at

first hand bituminous hot mixes, and partly with re-

ference to this result, and for an arbitrary number of

in advance in the laboratory determined binder contents,

according to need, calculate composition recipes for

such mixes,
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1. INTRODUKTION

De olika lagren i en vägöverbyggnad innehåller sten-

aggregat i bunden eller obunden form. Kraven på sten-

aggregatens kornfördelningar beror av överbyggnadstyp,

vilket lager som avses och dimensionerande trafik.

Dessa krav är mest specificerade för det Översta lagret,

slitlagret.

För att uppfylla de högsta fordringarna på sammansätt-

ningen av stenmaterialet är det nödvändigt att i sam-

band med krossning av detta genom sortering göra en

uppdelning i fraktioner. Statens vägverk rekommenderar

i "Byggnadstekniska Anvisningar" att fraktionsgränserna

4, 8, 12, 16 och 25 mm normalt ska användas vid sorte-

ringen till bituminösa blandningsbeläggningar, vilka

utgör de mest betydelsefulla typerna av slitlager. För

att erhålla de erfordrade kornfördelningarna är det i

allmänhet nödvändigt att sammansätta två eller flera

stenmaterialfraktioner. Ibland måste man även tillsätta

extra filler. Vid denna proportionering utgår man från

siktningsanalyser av aktuella materialfraktioner samt

en idealkornfördelning, som man skall försöka komma så

nära som möjligt.

Proportioneringsarbetet har utförts och utförs mesta-

dels manuellt men prOportionering med hjälp av data-

maskin blir allt vanligare.

Manuell pr0portionering kan göras både analytiskt och

grafiskt. Det vanligaste tillvägagångssättet har varit

att man utför en passningsberäkning med erfarenhets-

mässigt valda andelar av ingående materialfraktioner.

De manuella proportioneringsmetoderna är tidsödande och

besvärliga och för att göra riktiga ansatser och nå

goda resultat fordras som regel att man har stor vana

vid prOportionering.
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Denna rapport beskriver en enkel metod med hjälp av

dator för sammansättning av olika fraktioner till en på

förhand given kornfördelning samt om så önskas framräk-

ning av blandningsrecept.

2. OMFATTNING AV PROGRAMMET

Programmet består av två delar (bilaga 4), av vilka den

första omfattar själva proportioneringen av ett god-

tyckligt antal materialfraktioner till en på förhand

önskad kornfördelning för alla material med i vägbygg-

nadssammanhang förekommande kornstorlekar. Resultatet

är angivet i volymprocent av alla ingående fraktioner.

I den andra delen beräknas blandningsrecept för bitumi-

nös beläggningsmassa om så önskas, där det med utgångs-

punkt från det i första delen erhållna resultatet räk-

nas fram recept för valfri satsstorlek 1 kg, valfritt

antal olika bindemedelshalter och godtyckliga kompakt-

densiteter hos de ingående stenmaterialfraktionerna.

3. UPPBYGGNAD AV PROGRAMMET

3.1 Allmänt

Programmet är skrivet på programmeringsspråket BASIC,

som är konstruerat för att vara så användarvänligt som

möjligt. Matematisk beskrivning av programmet i bilaga

1, flödesschema i bilaga 2 och utskrift av programmet i

bilaga 3. Programmet är uppbyggt för att föra en direkt

dialog med datorn och användaren behöver i princip

endast svara i klartext på datorns frågor i tur och

ordning. Där varje svar skall åtföljas av RETURN-komman-

dot. Genomgående i hela programmet åtskiljs heltal och

decimaler med decimalpunkt.
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3.2 Indata till prOportioneringen

 

Nedan följer en genomgång av programmets indata med

vissa förklarade kommentarer. Ett körningsexempel finns

i bilaga 4.

Datorn börjar med att fråga efter

PROV: ?

PROJEKT:

DATUM: ?

'
0

Detta är till för att identifiera körningen.

ANTAL FRAKTIONER?

Detta är antalet materialfraktioner, som skall blandas

ihop vid prOportioneringen.

ANTAL SIKTAR?

Programmet gäller i denna version siktarna: 0.074,

0.125, 0.250, 0.5, 1, 2, 4, 5.6, 8, 11.3, 16, 20, 25

och 32 mm. Antalet siktar är därvid det antal mindre

eller lika med 14 som behöver utnyttjas vid uppsiktning

av stenmaterialen och räknas med början på 0.074 mm

sikten. Vid behov av flera siktar eller andra mask-

vidder finns möjlighet att på ett enkelt sätt ändra i

programmet.

FRAKTIONSMATRISEN

FRAKTION (MAX 9 POS.) ?

Alla fraktioner som kommer ifråga för prOportioneringen

inmatas.

Först benämnes fraktionen med maximalt 9 tecken följd

av RETURN, därefter anges passerande mängd på varje

sikt med början på den mest finmaskiga sikten. Varje

enskilt Värde skall här följas av RETURN. Då passerande
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mängd 100 procent en gång matats in i en fraktion

fyller datorn automatiskt i med 100 på samtliga efter-

följande siktar. Fraktionen är därmed klar och nästa

fraktion påbörjas direkt.

IDEALVEKTORN

Denna utgör den eftersträvade materialsammansättningen.

Den inmatas på samma sätt som en fraktion med början

på den mest finmaskiga sikteno

VIKTVEKTORN

Resultatet kommer att skilja sig från den givna efter-

strävade fördelningen. PrOgrammet gör dock den bästa

matematiska anpassningen och genom att mata in olika

vikter på de olika siktarna kan man värdera betydelsen

av de olika punkterna i fördelningen. Viktskalan är

valfri. Man kan t ex använda sig av vikter mellan 1 och

10. Viktvektorn läses in på samma sätt som en fraktion.

När man kommit så här långt i programmet skrivs indata

ut i tabellform och man har därefter möjlighet att

rätta enskilda rader. Efter eventuell rättning skrivs

indata ånyo ut och proceduren upprepar sig tills man

är helt nöjd med sina indata.

3.3 Lösning till pr0portioneringen

 

När indatan är klar beräknas och skrivs resultatet av

pr0portioneringen ut. Utskriften anger hur många volym-

procent man skall ta av varje fraktion för att få den

mest gynnsamma lösningen samt en tabell där man kan se

hur resultatet av pr0portioneringen avviker från ideal-

värdet på varje sikt. Den angivna medelavvikelsen ut-

gör ett mått på en genomsnittlig osäkerhet i pr0por-

tioneringsresultatet och beräknas som: kvadratroten ur

summan av avvikelserna i kvadrat, alltihopa dividerat
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med antalet siktar. Den engelska benämningen på denna

storhet är root-mean-square, förkortat RMS. Uttrycket

medelavvikelse är en av författaren påhittad svensk

benämning för att gemene man i stora drag skall kunna

förstå vad uttrycket skall förtälja.

Maxavvikelsen anger den största enskilda avvikelsen

och på vilken sikt den erhålles.

Exempel på utskrift av lösningen finns i bilaga 4.

Vill man avrunda den erhållna lösningsvektorn till

jämna procent samt korrigera så att summan av alla

procent blir precis 100 eller pröva en helt annan lös-

ning har man möjlighet till det nu genom att svara 1

på datorns fråga:

VILL DU PRÖVA ANNAN LÖSNING? NEJ = 0, JA = 1? och ange

de önskade volymprocenten av varje fraktion i följd

med kommatecken mellan varje värde.

3.4 Framräkning av blandningsrecept

 

VILL DU HA ETT BLANDNINGSRECEPT? JA = 1, NEJ = 0?

Den utförda pr0portioneringen kan användas i ett bland-

ningsrecept för en bituminös massabeläggning om så

önskas. Datorn begär därvid kompletterande indata.

ÄR NÅGON DENSITET SKILD FRÅN 2.66 JA = 1, NEJ = 0?

ANGE DENSITETEN FÖR ALLA STENFRAKTIONER?

I blandningsreceptet räknas lösningen från pr0portione-

ringsdelen om till viktprocent, därvid måste densiteten

för materialen i de olika fraktionerna vara kända. Är

densiteterna 2.66 för alla stenfraktionerna behöver de

inte skrivas ut. Om så ej är fallet anges alla densi-

teterna efter varandra med kommatecken mellan varje

värde.
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ANGE DENSITETEN FÖR BINDEMEDLET?

ANGE ANTAL BINDEMEDELSHALTER?

Programmet medger att blandningsreceptet beräknas för

valfritt antal bindemedelshalter.

ANGE BINDEMEDELSHALTERNA?

Bindemedelshalterna ges i vikt-% efter varandra med

kommatecken mellan varje värde.

ANGE STENMATERIAL I KG?

Här anges den totala mängden stenmaterial i hela sat-

sen. Exempel på utskrift av blandningsreceptet finns i

bilaga 4.

Förutom halten av varje fraktion stenmaterial i vikt-

procent fås även mängden av varje fraktion i kg för den

givna satsstorleken samt den ackumulerade mängden sten-

material vid uppvägning av satsen fraktion för fraktion.

För de olika önskade bindemedelshalterna framräknas

bindemedelsmängd till den givna mängden stenmaterial,

den totala satsens storlek (stenmaterial + bindemedel)

samt en teoretisk kompaktdensitet.

Datorn frågar till slut efter om ändring önskas av

blandningsreceptet och om fler pr0portioneringar ska

göras med gamla eller nya indata. Programmet kan såle-

des köras så länge man önskar.

4. KÖRNING AV PROGRAMMET PÅ VTI:s DATOR NORD-10

4.1 Allmänt

Programmet består av ett huvudprogram (PROP) i progra-
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meringsspråket BASIC och en subrutin (FRAK) i programe-

ringsspråket FORTRAN. Programmet finns under användare

V-BELAB. Nedan följer en instruktion hur programmet

körs från terminal på VTI:s dator Nord-10. Den under-

strukna skall utföras av Operatören. Varje instruktion

åtföljs av returnkommando. Körningsexempel finns i bi-

laga 4.

4.2 Inloggning

 

Terminalen k0pplas på varefter man trycker på ESC-

knappen. Efter terminalens svar ENTER skrivs V-BELAB.

Terminalen begär nu ett hemligt PASSWORD som man måste

känna till för att få fortsätta. Den sista frågan vid

inloggningsproceduren, som inte nödvändigtvis behöver

besvaras med annat än return är PROJECT-NUMBER.

4.3 Start av körning

 

När inloggningen är klar skrivs tecknet E ut på termi-

nalen. Nedan följer uppräknade i tur och ordning Opera-

törskommandon och datorns svar:

BASIC

-NORD BASIC-

READY

OLD PROP

230 STATEMENTS COMPILED
READY

LOAD FRAK,FTNLIBR
FREE: xxxxxx-xxxxxx

ggg

 

4.4 Inmatning av data och utskrifter

 

Nu har datorn börjat arbeta enligt instruktionerna i

dataprogrammet, se beskrivning i föregående avsnitt.
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4.5 Utloggning

 

Då man anser sig ha arbetat färdigt med programmet vid

terminalen ska man logga ut sig. Detta sker genom att

först skriva:

_ägg_

och som svar på tecknet å skriva:

ggg

varefter man kan slå av sin terminal.

5. KOMMENTARER

Detta program Optimerar anpassningen av flera fraktio-

ner till en given sammansättning utifrån förutsätt-

ningarna: siktningsanalyser, idealsammansättning och

viktförhållanden mellan olika nivåer i den givna ideal-

sammansättningen. Detta innebär inte att man alltid får

ett pr0portioneringsresultat som är bra och kan godtas

för de speciella krav man har. Det erhållna resultatet

inritas lämpligen i ett siktningsdiagram tillsammans

med idealkurvan för att lättare kunna värderas.

För de olika typer av blandningsbeläggningar som finns

i BYA anges den fordrade kornfördelningen hos stenmate-

rialet av på ett siktningsdiagram inritade gränskurvor.

Stenmaterialet skall därvid sammansättas så att dess

siktningskurva normalt ligger mellan och helst mitt

emellan gränskurvorna för den aktuella beläggnings-

typen och i görligaste mån är jämnlöpande med dessa.

Erhålles ett resultat som inte kan accepteras kan det

bero på att en eller flera fraktioner har en för den

önskade beläggningstypen ogynnsam kornfördelning,
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exempelvis för hög halt underkorn och måste då vanligen

bytas ut. Är det frågan om ett laboratoriearbete av

t ex forskningskaraktär, där materialmängden är rela-

tivt begränsad, kan man göra en omsiktning av eventu-

ellt orena fraktioner och eliminera underkornen i före-

kommande fall eller göra en Uppdelning av eventuellt

ogynnsam fraktion.

Pr0portioneringsdelen i detta program kan användas

även till att prOportionera sammansättningen i de under-

liggande lagren i en vägkrOpp, den kan även användas vid

prOportionering av cementbetong. Generellt kan program-

met användas på alla typer av material med kända önskade

fördelningar.
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Bilaga 1

Sidan 1

MATEMATISK LÖSNING AV PROPORTIONERINGSPROBLEMET

Problemet kan i matematiska termer beskrivas på

följande sätt.

Givet n st funktioner (fraktioner) 6h(b) och en

funktion b(A) (idealkurvan) samt funktionsvärdena

för m st argumentvärden (siktar) 54, 41 < AZ < ... < Am,

m > n. Man önskar på bästa sätt approximera b(A) med

en linjär kombination av funktionerna

m
6h: b'(A)=h§1xh6h(b), under bivillkoren

n
(1): xh z 0 och (2): Elxh = 7

h

Bivillkoren innebär att ingen fraktion får ingå med

negativt tecken - antifraktioner existerar inte -

respektive att summan av alla ingående fraktioner

skall utgöra lOO % av den önskade totalmängden sten-

material.

Om uttrycket "på bästa sätt" ges innebörden att

minimera den maximala avvikelsen, dvs

' _ |

x L

så kan problemet formuleras som ett s k linjärprogram-

meringsproblem. Lösningen till detta LP-problem skulle

direkt kunna ligga till grund för ett blandningsrecept.

Nackdelarna med denna lösningsmetod är dels att räkne-

arbetet är relativt stort dels att inget program för

LP finns på institutets dator.

P g a dessa nackdelar har en annan metod valts,

nämligen minsta kvadratmetoden. Som namnet antyder

minimerar denna kvadratroten ur summan av avvikel-
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Bilaga 1

Sidan 2

sernas kvadrater. Metoden tar ingen hänsyn till

bivillkor 1; om en lösning innehåller negativt tecken

på en fraktion måste därför denna avlägsnas och en

ny lösning beräknas på grundval av återstående frak-

tioner. Bivillkor Z tillgodoses genom att införa en

viktfunktion med vilken olika vikt kan läggas på av-

vikelserna i skilda punkter; lägges tillräckligt

stor vikt i 100 %-punkten blir avvikelsen där försum-

bar, förutsatt att de aktuella fraktionerna möjliggör

detta. Uttryckt i matematiska termer blir problem-

formuleringen denna:

Givet en m x H matris F, där m>n, en m x m diagonal-

matris w och en vektor b. Sök den vektor x, som mini-

merar den viktade LZ-normen av residualvektorn

n=b-Fx, dvs sök mån av

m m

(zf1lä(xi)'2wi)1/Z E (Lillbi-hfláih xh'Zwi)1/z

Kolonnerna i matrisen F utgörs av de n fraktions-

funktionerna 6h.

Wi är diagonalelementen i viktmatrisen w.

Minsta kvadratlösningen till det överbestämda ekva-

tionssystemet WF x = Wb är den x-vektor som satisfie-

rar FT(WÖ - WFX)=0, dvs x=(FTWF)-7FTWb.

FT, som betecknar matrisen F transponerad, är den

matris som i datorprogrammet kallas fraktionsmatrisen.

Vikternauulges som indata och benämns viktvektorn i

programmet, vilket nollställer övriga element i vikt-

matrisen. Dess sista element, wm, måste i allmänhet

väljas större än de övriga för att tillgodose bivill-

kor 2.
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Bilaga 2
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Bilaga 3
Sidan 2

000 PRIRT
070 00LL FRRH(M%1B§
000 PRINT
000 PRINT
?00 PRIRT "UIHTUEHTURN RRua
?10 PRINT
?20 cmLL FRRHCHXøU)
?30 PRINT
P40 PRIRT
700 PRINT "VILL 00 0R0R0 I PR0RTIUR0M0TRI0RR 0001 R0000"1
P00 INPUT 0
??O IP 0m0 00 T0 000
?00 INPHT "0000 UILRRR FRAKTIUN 000 nu UILL RRnRR I"1H
P00 P0R 101 T0 M
000 LET FTiKrI)mlüO
010 REIT I
000 PRINT "PRRRTIUR RR:";R
030 P10120m1 T0 M
040 IRPUT FT(K11)
000 IP PTcRyIIm100 00 T0 0?0
000 NEXT I
090 00 T0 030
000 THIINT 0111.101 000R0 122HMERLUEHTIWN41MWPI R0000"1
000 IRPUT R
P00 IP Rm0 00 T0 1000
P10 HmT 0mIRR
P00 PRIRT "InRRLwRRTURR"1
030 MRT 00000
000 MRT 0m1100100
000 P0R 101% T0 M
000 IRPUT 0111
PPO IP 0(110100 00 T0 000
000 RRRT I
000 00 T0 030
1000 PRINT "0100 00 0R0R0 I uIRTUPRTmRR 0001 R0000"1
1010 IRPUT H
1000 IP Rm0 00 T0 1000
1030 HmT umIRR
1000 PRIRT "UIHTUEHTURN"§
1000 P0R 1010 T0 M
1000 IRPUT 0111
10?0 RRRT I
1000 00 T0 030
1000 MRT PPTTmPT
1100 M0T 0000
1110 MRT 0000
1120 MOT wmIRR
1130 MRT PmTRRcPTI
1100 P0R 101% T0 R
1100 LHT 0111110011)
1100 RRRT I
11?0 MRT PTRPPT0R
1100 M0T PTmePTRRP
1100 RmT PTRPImumIRUIPTRP1
1000 PRINT
1010 R0T RnPTRPIRv0PTR
1000 MAT XPR*B
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L230

L240
L250

L :2 (5 0

L 133 '7 0

L280

L290

L300

L310

L :51.3 0

l330
L340

L159

L360

L370

L390

L3V0
L 4 O O

L410

I. 4 3.71' 0

L 4 30

L440

L459
L460

L 4 '7 0

L480
LJ49U

L500

L310

L529

I.3535()

L 115 4 0
|. 55150

Hñéü

570
L 553 23 'C'

F. '53)' '55) C'

I. :6 O 0

Lálü

LRIM)

L §10
.. 6: 4 i)

I :3155 C'

L 63 (5 C'

I. år '7 (3'

;§5TRL)

<3 *39' 0
I. 37 T.) '7.:'

;VIQ

ÄYHÖ
L730

2Y4ü

L75H?
uyáü

'7 '27 C'

L '7 E? 0
.TWO

Bibaça 3
Sidan 3

MAT F'X=°« -F>KX
H (äT R ESI I II! LJ 3=: F' Xm 17.4

PRINT " *****3k*3k**>k'>k*****$****>k***>k k*>k*#***>k?k****k k*******>k>k>k*3k>k** '

F' R I NT '

PRINT

I"

H

'U

lll

lll'

N

n

a

I"

0

I..

0:.

En.

0

,0-

nu

.O

u

n

I"

0

I"

N

PRINT
RRIRT
RRINT
RRIRT

" PROV: LJEKTfli
F'ROJlåilfTå ?RROfli

' IMTUM: " ;Ufli

"MQSHUIDU"y"RESULTRT";"IDRARUÄRUE R QUUIKELSE
LET RERUMRGWO
LET MQXRESWO
MñT READ UIDD

FOR I m 1% TU M
LHT JWM+1MI
HWUIDDCJ)
LET FOF$m w#+### W##+#
PRINT USINR F0F$9R7FX(J)9B(J)9RESIDU(J)
LRT RRRUMRGRREQUH$Q+RE$IHU(4)**2
IF MRXRESÄABSCREQIDU(J)) THEN HQXRERWMHS(RE8IHU(J)):IMAXWK
NEXT I
hET RMRWSQR(RE$UMSG)/M
RRRET
PRINT
.ET FURM$W"MEUELGUUIKELREWMWR0%»
PRINT USING F0RM$9RM3vMRXRE$rIMRX
[MET' XEHJMRW)
MRT X%(100)*X

FOR I 1% TD R
I ET' XEHJMRG43LHTLX(IL)
NRXT I

I' R I M T
EINT
QINT

-o-:uuH: 4 :E: .... . g : I!

M #31 X (3] U U I li ISS: l- S53 ?4: M =§= :3= 4 :IF F' 'Ö R 53 I KT

" RLESSLJL..TRT RU F'LZQUF'URTIUNRINGLSZN "

i I NT L L " LTLÃTRHT' I UN " 9 " VOLT MSESF'RUCLÃKNT "

ÄI NT

\:

nu .NI 'in I... .00 nu u I... ut nu

I:

.|:

| I:

I I:

I

IF

.§" $$R R%#%##%## W##+$"
'UR IRJJC'TU R
'FINT URIRR RRy FRRR$(I)v%(I)
E T I
leNT
FRXRT
RINT

I:

1 '1

T

SES LJ MM (3! U [2) L. + F' R (I) (I: 9 === " å X 555 U M

' R I M T
I HT

i I MT " U I L.. L.. D U F' R '6225 U #1 (-1 N N F4 N L.. ?(5 553 H I M i?? 5.! F4 ==== IL N IEEI .J ==== O " 3
I ik? F3' U T iii:
I P' [5.412 0 9 53:'
13' R I N T
17'* R I NT #1 M E?) [533 H 553 Ei.: :4-1125 l... ?(5 55% H I N 12-) 6
M F! T I N lll' LJ T 'X '1 M '3
M ['31 T X 3:? ( 0 + (3 I ) ?Lä IX.
I?? i:) T (I) IE. O
'R I 'M T " U I L.. L.
M :Fä T X, ?Xi 3"? :34.
I M F' U I!
I F' 133%? (33 [L]

1

1

a

R

I

'I

I

i'
i.

21. '7 (53 C*EEE III T 122]

IHJ HR 1352 T T EH...K#T"M]T*12IÃMTL-3ESSRLEEI531352133'1' s.HTML LHHEEIJWO 3

T (I) 153 1555:' 0

VTI RAPPORT 168

--«':|: 9 :unna: "



"'
40

"

3.

v
f
.
.
.
-

'o

:
t
h
'

'
5
.
1
.
'

:
M
M

L
-
I
-

u
.
.
.

.a
nn

-
n
u
.
"

.
u
m

1
c

i
u

:n
'
m
z
s
m
s
z
=

5
.a

-
.

.
,.

-I
-.

,
4.

:»
:.

;n
1
"

n
u

"
0

3
'
-

a
*

0
._

a"
'.

_
N
J

-
P

"
-
f
'

1
.
'

3

'1:23 *5:*

l?

.1. 8 C3

13?9

II. '5:13 0 *13'

i?1ü

1?EQ
.1 [in] nu' .nv

. a 'J J) U

1?åü

j. 53.3 i)

2-2-, Ef' '3,3
.i i? 43: tel.,
. . : : in.:

.
0
.

a
v
.
.
N

I

3

F
1 *§?4a3

J'" ." : .-1.

I.) .12;- h.:
1 I I N 0 .i i

13 *J .J L.)
.'H. :5 .'v'. 2'.

.'1 s 1..:
L'. 'J 2.:' Ia.:

Wüäü
i.. '3 I 6'\ *

.52.. .5. '5:4 En)

' 'i (3
»5.04 4 - (ta ut"

J::x .i I:) ('If

- 'il.3" .L .m

n _ n.. ,.

sa) i A. å ä
a u n. '..J 1-.:

,. . nu.. ..
.i 1 . H

I..- 1 - a' 'H'

*'11 1 :2=
..'.' | ni; 'nu' 'rf'

_... u. .
.3 'L '-0,4' (1

r... . 1- v

.m . r u..3 .h *11' t

.s..:... s:
_... .... J J
J' ^ .j , .-M

.0... .1... 1

nu .nu ju 1.'

'.1 .9 .31:4
.han ...nu v'nu vs'

...5 ,..g
i _s

*sr-*13 ::_:x ;x
fur P."- .P 'J

'I Vi '0)' 4 .0.

Vi... Mn; in!

3.:: .42' 4

.13.. nu* Hm!

u n - . ,I

'1; kr i f l
,3... av: m.. 2.'

r: '2' ,q
1.". . '.J ..12. V

,.3 ...2.

vi.. 5.. 2:!

r) "z, Q 7.'

-.::a n i.)
u n .- .

"31 _.'1" E.. (0!
A . 1. 5:4' 'ro-.l u' "WEN?Y UILL DU

Bilaga 3
Sidan 4

ÄH NÅBUH üäNEITET SHILE FRåN 2+åá Jämi Hüdmü §

" .nu ' "5 "i "" 'h . I. -. f...

:må uu :u iaan
1. 'i |

J P1'
5 c9.. '19 I. n.. |.I

Uhmwbl
MñT HENwiü*áá3%DEM
am TU '] i:) n

.. I ;- w

IKT' ññüåü INEñHSITYITE§4 FYHQ åüJ ä 53TEW§FF$H§T313HEWQ §
INFUT HKH

FTH§.D*1H TU N

MñT Ewâåüüi*x
MñT XmÃIÄBKHSBXX
ZNPUT "QNBH DääälTETEN
INFUT åH E ñHTñL ElHüäMEBELäHñhTER vP

t ÖN E JBIHüETWUUHWEHñLÃEHüüñ §

FöR BIHDEMEDLET »U
G

H
2::

5.

IUNÅ EüÄüäiê 3?E33åüüi? )?TTTYiPEaWFEEHåäp3
EIND

i?? 1134 Eiiiz - å :få -1 ..

*H1w?"gw$$$$$$$$y$$$$x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$wmm$$$mm$x$x$$$$$u
"WEXNT' 5?:§3ÃÅÄY%§HX?ü§üäEüEWyY §
'.:uz'js :52 M *1" g 1!www . i!

FREE §ê"MääWHRS§IEHMñTE$äümm mnåüü"3ü§

P ?RüQENanüñäNün I HU v"âüHoHÄMüüw1MT§§HWHñmTzuw päUIHTi
5:: H m ;

w®#+$: w%@%+ü%%= w%%%ém4%wFümmmmm 4@%@%%%%%
:t: (3

?åk 1% TU m
La: :Têäüåli
*amma U%Imm Füñññäy FHQHäåE?yKáX§yKäååi§?
EFY§ ?
'u 1.. L' t u;-

WäEMTåê ê ElåümüáçHmLÄ '9 E1HEWE%åMññMüW y ñüTEêE??üñhäüi w ?älwädäüñp+"
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mäT ?EUR ERF
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aa?
Lä?

LKT TüüHiEBH?EüH{13+K<Jäflüüfüñäijä
NEX? 4
LHT TEDRüIEMTüiálzxå
PRIMT mgzmü FüRMQTär Elwüáäåyä
NEX' T

Tñüäälêäü+ülüüñiläfüê

EäüñååêyTüTåiävTâüREIB?

IA?
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Bilaga 4
Sidan 1

KÖRNINGSEXEMPEL

A. Inloggning och kompilering av programmet

ENTER vwhal
PâSSNORH:
UK
PROJECT NUMBER: 4507

übagic

- NORD BASIC *

REAUY
old PPG?

238 STATEMENTS CDMPILED
REQDY

load frakyftnlibr

FREE: 111é13w177777

B. Pr0portionering av en HAB 16T
rurn

TIME U8ED IS 18 SECS OUT OF 7 HINS 8 \T
PRUU$?h8b16t
PROJEKT3?dem0
UñTUH:?781113

6
J

:7-
:
n i!

?

ANTHL PRAKTIONER?5

GNTHL SIKTQR?12

FRHKTIUNS MGTRISEN

FRHKTIUTNHNQX 9 F'US.)'?'F'111@P
?8309)

?9?+5

?99+p

?,].()()

|33'|::HI<T:IZUN(NF1X 9 |:'[3$5$+)?i§rä300*°4

?602

?849
?15.9

?2éo7

?6502

?90.2

?100
FRAKTIUN(NQX 9 PUS )?§P8+4*8

?O
?O

?O

?0

?0
?O
?209

?22+
'?9§392

?190
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Bilaga 4

Sidan 2

Fortsättning från föregående sida.

FRAKTION(MAX 9 P08.)?ssn.8*12
?0
?0
?0
?0
?0
?0
?o
?.6
?12.2
?87.2
?100
FRAKTION<MAX 9 P08.)?sun.12*16
?0 I
?0
?o
?o
?0
?o
?0
?0
?.3
?5.5
?88.6
?100
IDEQLUEKTURN
?8
?11
?16
?20
?av
?34
?47
?56
?66
?80
?98
?100

UIKTUEKTORN
?5

?1
?1
?1
?1
?1
?3
?1
?5
?3
?3
?5
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Sidan 3

FRAKTIUNSMQTRISEN ÄR

100.0
100.0 100.0
22.8 98.2
0.6 12.2
0.0 0.3

100.0
100.0
100.0
87.2
5.5

100.0
90.2
2.9
0.0
0.0

83.9 100.0
642
0.0
0*0
0.0

97+5
8.9
0.0
O+0
0.0

99+? 100
15.9
0.0
0.0
O+O

.0 100.0 100.0
26.7 43.9 65.2
0.0 0.0 0.0
0+0 0.0 0.0
0.0 0 0 0.0

IDEALUEKTURN ÄR

8.0 11.0 1é.0 20.0 25+0 34.0 56.0 80.066.0

UIHTUEKTURN äR

500 1.0 100 1.0 1.0 1.0 3.0

FRQNTIUNSHHTRISEN mel NEJWO?0

IDEQLUEKTURN Jñml NEJwOTO
UIKTUEKTORN Jñml NEJwO?O

UILL

VILL
UILL

DU

DU
DU

ÄNDRQ I

ÄNDRñ I
ÄNDRH I

X**********$**********************************************

PRUUiHñBIÖT
PROJEHT2DEMU
UñTUH3?81113

RESULTAT

100.1
97.9

80.0

66.1
54+?

47.1

35.7
26.3

1806
13.8
10.6

*wmw_Ma+5w

MñäHUIDD AUUIKEL8E
300000
láçOOO

1 1 o 0 (3'
89000
59606

4+000
?+000
IL o ()()C)
0.500
0+25G
O+125
.O , 0:711..

IDEHLUÄRDE
100.0
9890

80.0
(56) 0 0

5ö+0 1.8

47.0
34.0
25.0

' '

16) 0 0

11.0
w8+0âuwah

HEDELQUUIKELäEW 0.3! MHXAUUIKELSEW 2.2 FÖR SIKT 0.250

RESULTQT HU PRUPURTIUNERINGEN
ut. nu. "00 on. .00. nu. ...0 nu. o... a... .000 00-- om 000. 00.0 0... om .nu 0..- ..00 nu i... .en I... ..00 ou. o... ..00 to..

FRAKTIUN UOLYMSPRUCENT

(308

4493
13.1
1609

1809

FILLER
üRñ+0M4
GRQ+4W8
SSYNeE%"12
SYNçlüwlö

SUMMñ UOLçPRUC+m 100 055
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Bilaga 4

Sidan 4

01.0 Ib m m I.\ I (p 415 (p :Is cp (f. 1.. 1.. nr.- 015 .15 of. ll'b l'\ QS II'L m 01\ m m IF m mmm m i|\ 41» 1.. .|. ... .....a v.\ ([5 l's -ft 'Ii (IS '[5 l'rb Ip l.\ :p (p .15 11'- t.\ 1.» o..

UILL DU PRÖUA ANNQNLÖSNING Jñxl NEJ*O?1

ANGE öNSKnU LÖSNINGT7r44113917y19
**********************************************************

PROU1HA816T

PROJEKTånEMO
DATUM3781113

MASKUIDD RESULTAT IDEGLUÄRDE ñUvIKELSE
20.000 100.0 100.0 000.0
164000 97.8 98.0 *0.2

11.200 79.9 80.0 *0.1
80000 65.9 66.0 0.1
'59600 109

4.000 47.1 47.0 0.1
2.000 35.7 34.0 1.7
1.000 26.3 25.0 1.3

"1o3

0.125 10.7 11.0 *0.3
0.074 8.6 8.0 0.6

HEMELAUUIKELSEm 0.37 NGXAUUIKELSEm 2.0 FÖR SIKT 0.250

RESULTAT AU PROPORTIUNERINGEN
mutoumooqø »hanmomooøomuno-...0000ommomcmm-mm-m--oomommwnm ...000000000

FRAKTION UOLYMSPROCENT

FILLER 7.0
GRñ00m4 44.0
GRA+4M8 13.0
SYN§8w12 17.0
SYNolämlö 19.0

3UHMQ UOL.PRDCom 100

***************************X******************************

VILL DU PRÖUA ANNAN LÖSNING Jñml NEJ:O?O
UILL UU HH ETT BLANDNINGSRECEPT Jêml NEJm0?1

ÄR NGGON UENSITET SKILD FRAN 2.66 Jñxl NEJzOT1
ANGE DENSITETEN FÖR QLLG STENFRQKTIDNER?2.7372.68y2.687203812.38
ñNüE DENSITETEN FÖR BINDEMEDLET?1003
ñNGE ñNTAL BINHEMEDELSHALTER?3
ñNGE BINDEMEDELSHHLTERNQTÖyéo2v6.4
ANGE MÄNGD STENMATERIAL I KG?15
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww*w*www*****www
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'JyJ dam ih. m m mm .15 :p 411 (fb I'\ :rs (fb :p qs av. er. rr.413 :p lr. Irt m ap ip :p :p rr. 415 min Ip mer» q» ars :p q. q. .p v|v cp op c.. cp 4.. .,. ... .,. ... ... ._ ... :p :p

BLANDNINGQRECEPT
u -uo nu .nu Den nu. nu. nu. nu.0000 'nu 0000 .m 9000 00.. to..

MÄNGD STENMQTERIHL m 15 KG

FRñKTION UIKTPRDCENT HÄNGD I KG ACK.MÄNGU

FILLER 7.4 1.113 1.113

GRñoom4 45.8 6.868 7.981
GRño4m8 13.5 2.029 10.010
SYN+8 12 15.7 2.356 12.366
SYN012 1Ö 17.6 2.634 15.000

BINHEM.HHLT BINDEñoññNGD SATS STORLEK TEORçKOMP.
X I KG I KG DENS.KG/DM**3

0.9574 15.9574 2.36
049915 15.9915 2.36
1.0256 16.025é 2.35

6

.2
52

53
O6

6
6

9

0

*X********************************************************

UILL'DU ÄNDRA BLANDNINGSRECEPTET Jâml NEJEO
?0

VILL DU GÖRA FLERQ PROPORTIUNERINGAR Jñnl NEJmO?O

TIME U$ED IS 21 $ECS OUT OF 18 MINS 12 SECS
REQUY

C. Utloggning

bwe

E108

14.11.40 13 NOUEMBER 1978
TIME USED IS 24 SECS OUT UF 22 MINS 4

-...... x I .... ....

(_7
2

(D §77
.
O (9
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