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AACCRROONNYYMMSS  AANNDD  AABBBBRREEVVIIAATTIIOONNSS  
  
AATTCC  AAiirr  TTrraaffffiicc  CCoonnttrrooll  
EEAATTCCHHIIPP  EEuurrooppeeaann  AAiirr  TTrraaffffiicc  CCoonnttrrooll  HHaarrmmoonniissaattiioonn  aanndd  IImmpplleemmeennttaattiioonn  PPrrooggrraamm  
EEEECC  EEUURROOCCOONNTTRROOLL  EExxppeerriimmeennttaall  CCeennttrree  
CCHHII  CCoommppuutteerr  HHuummaann  IInntteerrffaaccee  
CCWWPP  CCoonnttrroolllleerr  WWoorrkkiinngg  PPoossiittiioonn  
DDSSRR  DDiissppllaayy  SSyysstteemm  RReeppllaacceemmeenntt  
HHCCII  HHuummaann  CCoommppuutteerr  IInntteerraaccttiioonn  
IISSAA  IInnssttaannttaanneeoouuss  SSeellff  AAsssseessmmeenntt  
MMBBBB  MMeesssseerrsscchhmmiitttt,,  BBööllkkooww  uunndd  BBlloohhmm  
OORRAA  OOppeerraattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  AAnnaallyyssiiss  
PPUUMMAA  PPeerrffoorrmmaannccee  aanndd  UUssaabbiilliittyy  MMooddeelllliinngg  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  AATTMM  
RRTTOO  RReeaall  TTiimmee  OOppeerraattiioonnss  
SSIIMM55++  TThhee  ccuurrrreenntt  BBrrééttiiggnnyy  ssiimmuullaattoorr  
SSTTCC  SSiimmuullaattiioonn  TTeecchhnniiccaall  CCoo--oorrddiinnaattoorr  
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11..  SSIIMMUULLAATTIIOONN  AANNAALLYYSSIISS  

((11))  TThhiiss  cchhaapptteerr  ssppeecciiffiieess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  ooff  aannaallyyssiiss  tthhaatt  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  tthhee  
ssiimmuullaattiioonn  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  DDEEDD44  RRVVSSMM  DDFFSS  RRoouuttee  SSttuuddyy  ((SS2200))  ffoorr  tthhee  
ttwwoo  pphhaasseess  ooff  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  ::  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  PPoosstt--SSiimmuullaattiioonn  aannaallyyssiiss..  

((22))  TThhiiss  eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  mmeeaassuurreedd  iinn  tteerrmmss  ooff  SSeeppaarraattiioonn  lloosssseess,,  NNuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  oonn  
ffrreeqquueennccyy,,  WWoorrkkllooaadd,,  SSyysstteemm  PPeerrffoorrmmaannccee  aanndd  SSyysstteemm  UUssaabbiilliittyy..  

((33))  TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  PPaarrtt  II  ooff  tthhee  FFaacciilliittyy  SSppeecciiffiiccaattiioonn..  
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11..11  PPRREE--SSIIMMUULLAATTIIOONN  AANNAALLYYSSIISS  

((11))  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss  ccoonndduucctteedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss  ::  

  
••  MMeeaassuurreedd  HHoouurr    
  
TThhee  bbuussiieesstt  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee  ffoorr  aa  ggiivveenn  iinntteerrvvaall  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  
ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ssiimmuullaatteedd  aaiirrssppaaccee..  
    
••  AAnnaallyyssiiss  ooff  sseeccttoorr  ooccccuuppaannccyy  

  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  iinn  tthhee  sseeccttoorr,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  eenntteerriinngg  //  lleeaavviinngg,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  pprreesseenntt  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  mmeeaassuurreedd  hhoouurr,,  
TThhee  aaiirrccrraafftt  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  oonnee  sseeccttoorr  ttoo  tthhee  aaddjjaacceennttss,,  
TThhee  ttiimmee  ssppeenntt  wwiitthhiinn  aa  sseeccttoorr,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrruuiissiinngg  aaiirrccrraafftt  aatt  eeaacchh  fflliigghhtt  lleevveell,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  rreeqquueessttiinngg  aa  ggiivveenn  fflliigghhtt  lleevveell..  
  
••  AAnnaallyyssiiss  ooff  ttrraaffffiicc  aatt  aa  ssppeecciiffiicc  ppooiinntt  
    
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ddeeppaarrttuurreess  aanndd  aarrrriivvaallss  aatt  aann  aaiirrppoorrtt,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  oovveerrffllyyiinngg  ssppeecciiffiieedd  bbeeaaccoonnss  oorr  ooccccuuppyyiinngg  ssppeecciiffiieedd  rroouuttee  
sseeggmmeennttss..  
  
  
••  AAnnaallyyssiiss  ooff  sseeppaarraattiioonn  lloosssseess    
  
TThhee  sseeppaarraattiioonn  lloosssseess  wwhhiicchh  aarree  pprreeddiicctteedd  ttoo  ooccccuurr  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaiirrccrraafftt  fflliigghhtt  ppllaannss  
aanndd  fflliigghhtt  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  
  
  
••  AAnnaallyyssiiss  ooff  ppeerrffoorrmmaanncceess  
  
TThhee  ffuueell  ccoonnssuummppttiioonn  ffoorr  tthhee  ttrraaffffiicc  iiff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhiiss  ddaattee..  
  
  
••  MMaappss  
    
MMaappss  ooff  ttrraaffffiicc  ffllooww    aanndd  mmaappss  ooff  pprreeddiicctteedd  ccoonnfflliicctt  ppoossiittiioonnss  aarree  aavvaaiillaabbllee..  
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11..22  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  aanndd  DDEEBBRRIIEEFFIINNGG  

((11))  IItt  wwiillll  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  rreeppllaayy  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  eexxeerrcciisseess  iinn  tthhee  ddeebbrriieeffiinngg  rroooomm  wwhheerree  aa  
UUNNIIXX  ssttaattiioonn  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  AARRTT  ttooooll  ((AAnnaallyyssiiss  aanndd  RReeddiissppllaayy  TToooollss))..  IInn  
ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhiiss  ttooooll  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  sshhooww  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  sseevveerriittyy  ooff  aannyy  lloossss  ooff  
sseeppaarraattiioonn  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrroolllleerrss..  TThhee  ccoonnfflliicctt  ccaann  bbee  rreeppllaayyeedd  ffoorr  aannaallyyssiiss..  

  
((22))  WWee  wwiillll  uussee  VViiddeeoo--ccaammeerraa  ttoo  rreeccoorrdd  ccoonnttrroolllleerr  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  ttoo  

ddiissccuussss  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrroolllleerrss  aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  eexxeerrcciisseess..  TThhiiss  VViiddeeoo--CCaammeerraa  iiss  ppaarrtt  ooff  
tthhee  PPUUMMAA  mmeetthhoodd  ((PPeerrffoorrmmaannccee  aanndd  UUssaabbiilliittyy  MMooddeelllliinngg  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  AATTMM))  wwhhiicchh  
hheellpp  uuss  iinn  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  wwoorrkkllooaadd  bbyy  oobbsseerrvviinngg  iinnddiivviidduuaall  aaccttiioonn..  
    

11..33  PPOOSSTT--SSIIMMUULLAATTIIOONN  AANNAALLYYSSIISS  

((11))  TThhee  aannaallyyssiiss  ccoonndduucctteedd  aafftteerr  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss::  

••  AAnnaallyyssiiss  ooff  sseeccttoorr  ooccccuuppaannccyy  
  

TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  oonn  sseeccttoorr  ffrreeqquueennccyy,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  eenntteerriinngg  //  lleeaavviinngg,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  pprreesseenntt  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  mmeeaassuurreedd  hhoouurr,,  
TThhee  aaiirrccrraafftt  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  oonnee  sseeccttoorr  ttoo  iitt’’ss  aaddjjaacceennttss,,  
  
TThhee  ttiimmee  ssppeenntt  wwiitthhiinn  aa  sseeccttoorr,,  
TThhee  ttiimmee  ssppeenntt  iinn  cclliimmbb  //  iinn  ddeesscceenntt  //  iinn  ccrruuiissee  wwiitthhiinn  aa  sseeccttoorr,,  
TThhee  ddiissttaannccee  wwiitthhiinn  aa  sseeccttoorr,,  
TThhee  ddiissttaannccee  iinn  cclliimmbb  //  iinn  ddeesscceenntt  //  iinn  ccrruuiissee  wwiitthhiinn  aa  sseeccttoorr,,  
  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrruuiissiinngg  aaiirrccrraafftt  aatt  eeaacchh  fflliigghhtt  lleevveell,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  rreeqquueessttiinngg  aa  ggiivveenn  fflliigghhtt  lleevveell..  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  fflliigghhtt  lleevveellss  ((pplluuss  lliisstt))  bbyy  aaiirrccrraafftt  ::    

DDiidd  tthhee  aaiirrccrraafftt  rreeaacchhee  iittss  RRFFLL  ??  IIff  yyeess,,  AAfftteerr  hhooww  mmaannyy  lleevveell  cchhaannggeess  ??  
  
TThhee  ttiimmee  aanndd  ddiissttaannccee  ooff  aaiirrccrraafftt  ffrroomm  tthhee  sseeccttoorr  bboouunnddaarriieess  aatt  sseeccttoorr  ttrraannssffeerr,,  
  
••  AAnnaallyyssiiss  ooff  ttrraaffffiicc  aatt  ssppeecciiffiicc  ppooiinntt  
    
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ddeeppaarrttuurreess  aanndd  aarrrriivvaallss  aatt  aaiirrppoorrttss,,  
TThhee  ttiimmee  aaiirrccrraafftt  ssppeenntt  iinn  hhoollddiinngg  ssttaacckkss,,  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  oovveerrffllyyiinngg  ssppeecciiffiieedd  bbeeaaccoonnss  oorr  ooccccuuppyyiinngg  ssppeecciiffiieedd  rroouuttee  
sseeggmmeennttss..  
  
  
••  AAnnaallyyssiiss  ooff  SSeeppaarraattiioonn  lloosssseess    
  
TThhee  sseeppaarraattiioonn  lloosssseess  wwhhiicchh  ooccccuurreedd..  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  SSTTCCAA,,  
TThhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  SSTTCCAA  aanndd  sseeppaarraattiioonn  lloosssseess,,  
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••  AAnnaallyyssiiss  ooff  ppeerrffoorrmmaanncceess  
  
TThhee  ffuueell  ccoonnssuummppttiioonn  ffoorr  tthhee  ttrraaffffiicc..  
  
  
••  MMaappss  
    
MMaappss  ooff  ttrraaffffiicc  ffllooww    aanndd  mmaappss  ooff  ccoonnfflliicctt  ppoossiittiioonnss  aarree  aavvaaiillaabbllee..  
  
  
••  TTeelleeccoomm  

  
TTeelleepphhoonnee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

FFoorr  eeaacchh  ttyyppee  ooff  tteelleepphhoonnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((DDiirreecctt  aacccceessss,,  IInntteerrccoomm,,  CCoonnffeerreennccee,,  
......))    bbyy  sseeccttoorr  wwee  hhaavvee  ::    

••  TThhee  ttoottaall  ttiimmee  ssppeenntt  ssppeeaakkiinngg  wwiitthh  aannootthheerr  sseeccttoorr,,  
••  TThhee  ttoottaall  ttiimmee  ssppeenntt  wwaaiittiinngg  ffoorr  rreessppoonnssee  //  ttaakkeenn  ttoo  ggiivvee  aa  rreessppoonnssee,,  
••  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  tteelleepphhoonnee  ccaallllss  sseenntt  //  rreecceeiivveedd..  

  
  

RRaaddiioo  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  
FFoorr  eeaacchh  sseeccttoorr  wwee  hhaavvee  ::  

••  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  RR//TT  ccaallllss  sseenntt  //  rreecceeiivveedd,,  
••  TThhee  ttoottaall  ttiimmee  ssppeenntt  oonn  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ((sseenntt  //  rreecceeiivveedd))  eexxpprreesssseedd  aass  aa  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  mmeeaassuurreedd  ppeerriioodd,,  
••  TThhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ffrreeqquueennccyy  ooccccuuppaattiioonn  dduurriinngg  aa  ppeerriioodd  ooff  66’’..  
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••  SSuubbjjeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  

  
IISSAA  ((IInnssttaannttaanneeoouuss  SSeellff  AAsssseessssmmeenntt))  

TThhee  IISSAA  tteecchhnniiqquuee  aalllloowwss  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  ttoo  aasssseessss  hhiiss//hheerr  wwoorrkkllooaadd  dduurriinngg  tthhee  
ccoouurrssee  ooff  aa  ssiimmuullaattiioonn  eexxeerrcciissee..  TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  iiss  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aa  wwaarrnniinngg  ((ffllaasshhiinngg  
rreedd  lliigghhtt))  eevveerryy  ttwwoo  mmiinnuutteess..  TThhee  wwaarrnniinngg  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ffoorr  3300  sseeccoonnddss  dduurriinngg  wwhhiicchh  
ttiimmee  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  mmaakkeess  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  hhiiss//hheerr  wwoorrkkllooaadd  bbyy  ppuusshhiinngg  tthhee  
aapppprroopprriiaattee  bbuuttttoonn  ttoo  tthhee  iinnppuutt  cchhooiiccee..  TThhee  sseelleeccttiioonn  pprroovviiddeedd  ccoonnssiisstt  ooff  ::  
  

  
IISSAA  DDEEFFIINNIITTIIOONN  

  
RRaattiinngg  SSeellff  AAsssseessssmmeenntt  ooff  WWoorrkkllooaadd  

  
VVeerryy  HHiigghh  

  

TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  iiss  bbeehhiinndd  tthhee  wwoorrkk,,  hhaass  nnoo  ssppaarree  
ccaappaacciittyy  aanndd  iiss  sshheeddddiinngg  ttaasskkss  

  
HHiigghh  

TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  hhaass  vveerryy  lliittttllee  ssppaarree  ccaappaacciittyy  aanndd  
nnoonn--eesssseennttiiaall  ttaasskkss  aarree  ddeellaayyeedd..  PPeerrhhaappss  oonnee  oorr  ttwwoo  
aaccfftt  wwoouulldd  ppuusshh  hhiimm  iinnttoo  oovveerrllooaadd..  

  
FFaaiirr  

TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  hhaass  eennoouugghh  wwoorrkk  ttoo  ddoo..  AAllll  ttaasskkss  aarree  
uunnddeerr  ccoonnttrrooll  aanndd  ddoonnee  iinn  ttiimmee..  TTaasskkss  aarree  
iinntteerreessttiinngg,,  cchhaalllleennggiinngg  bbuutt  nnoott  oovveerrllooaaddiinngg..  TTiimmee  
aappppeeaarrss  ttoo  ppaassss  qquuiicckkllyy..  

  
LLooww  

  

TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  hhaavvee  mmoorree  ttiimmee  tthhaann  nneecceessssaarryy  ttoo  ddoo  
hhiiss  jjoobb..  TTiimmee  aappppeeaarrss  ttoo  ppaassss  sslloowwllyy..  

  
VVeerryy  LLooww  

TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  hhaass  aa  lliittttllee  ttoo  ddoo  aanndd  hhaavvee  aa  ggrreeaatt  
ddeeaall  ooff  ssppaarree  ccaappaacciittyy..  TTiimmee  aappppeeaarrss  ttoo  ppaassss  vveerryy  
sslloowwllyy..  

  
TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  uussaaggee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  IISSAA  bbuuttttoonnss  ggiivveess  aa  ggoooodd  iiddeeaa  ooff  tthhee  
wwoorrkkllooaadd  ffoorr  eeaacchh  ccoonnttrroolllleerr..  FFrroomm  eexxppeerriieennccee,,  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  4400%%  uussaaggee  ooff  
bbuuttttoonn  44  aanndd  55  iimmpplliieess  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthhee  sseeccttoorr  iiss  oovveerrllooaaddeedd..  

  
••  OOtthheerr  aannaallyysseess  

  
MMBBBB  

TThhee  MMBBBB  ggiivveess  aann  oobbjjeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkkllooaadd  ooff  aa  sseeccttoorr..  TThhee  MMBBBB  iiss  
ccaallccuullaatteedd  eevveerryy  ttwwoo  mmiinnuutteess  ttoo  bbee  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhee  IISSAA  vvaalluuee..  TThhee  ffoorrmmuullaa  iiss  ::  

  
    MMBBBB==  TToott  ++00..22**MMiill  ++  00..2244**EEvvooll  ++  00..2266**FFIIRR++00..3300**TTMMAA  ++  00..3388**RRVV  
        ++11..44**NNccoonnff  ++  00..66**NNhhoolldd  
    wwhheerree  ::  
      TToott  ==  NNbb..  ooff  aaccfftt  eenntteerriinngg  tthhee  sseeccttoorr  
      MMiill  ==  NNbb..  ooff  mmiilliittaarryy  aaccfftt  eenntteerriinngg  tthhee  sseeccttoorr  
      EEvvooll    ==  NNbb..  ooff  aaccfftt  cchhaannggiinngg  fflliigghhtt--lleevveell  
      FFIIRR  ==  NNbb..  ooff  aaccfftt  ttrraannssiittttiinngg  bbeettwweeeenn  FFIIRR  aanndd  UUIIRR  
      TTMMAA  ==  NNbb..  aaccfftt  ttrraannssffeerrrriinngg  ffrroomm  oorr  ttoo  tthhee  AAPPPPRROOAACCHH  
      RRVV  ==  NNbb..  RRaaddaarr  vveeccttoorriinngg  oorrddeerrss  ggiivvee  bbyy  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  
      NNccoonnff  ==  NNbb..  ooff  iinnppuuttss  ttoo  rreessoollvvee  ccoonnfflliiccttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  
      NNhhoolldd  ==  NNbb..  ooff  aaccfftt  iinn  ppllaacceedd  iinn  hhoollddiinngg  ppaatttteerrnn  

  
  



EEEECC  FFAACCIILLIITTYY  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  EEUURROOCCOONNTTRROOLL  
RREEFF::    RRDD  PPAARRTT  22..  AANNAALLYYSSIISS  IISSSSUUEE::    VV  11..00  
TTAASSKK::  SS2200  DDEEDD44--RRVVSSMM  PPAAGGEE  ::    11--1100  

  

PPaaggee  11--1100  

PPiilloott  oorrddeerrss  aannaallyyssiiss  
PPeerrcceennttaaggee  ooff  oorrddeerr  uussaaggee..  AAnnyy  kkiinndd  ooff  aaggggrreeggaattiioonn  ccaann  bbee  mmaaddee..  TThhee  ppoossssiibbllee  
aaggggrreeggaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ddeeffiinneedd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  

  
  
IInnddeexx  ssyynntthheessiiss  

FFoorr  eeaacchh  ccoonnttrroolllleerr  wwoorrkkiinngg  ppoossiittiioonn,,  aa  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  IISSAA,,  nnuummbbeerr  ooff  aaiirrccrraafftt  
wwiitthhiinn  tthhee  sseeccttoorr,,  tthhee  MMBBBB  iinnddeexx,,  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ffrreeqquueennccyy  llooaaddiinngg,,  tthhee  nnuummbbeerr  
ooff  ccoonnfflliiccttss  ((BByy  ttyyppee))..  

  
  

11..44  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  

  
AA  sseett  ooff  qquueessttiioonnnnaaiirreess  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  EEEECC  aanndd  tthhee  CClliieenntt  pprriioorr  ttoo  tthhee  SSiimmuullaattiioonn..  TThheessee  
wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ccoonnttrroolllleerrss’’  ooppiinniioonnss  oonn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sscceennaarriiooss..  
    
((11))  PPrree--SSiimmuullaattiioonn  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ::  QQuueessttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  ccuurrrreenntt  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  

ttrryy  aanndd  iiddeennttiiffyy  pprroobblleemmss  aarreeaass  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..AAsskkss  aabboouutt  eexxppeeccttaattiioonnss  
ffrroomm  tthhee  ssiimmuullaattiioonn..  

    
((22))  PPoosstt--EExxeerrcciissee  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  ::  QQuueessttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  wwoorrkkllooaadd,,  ssyysstteemm  

ppeerrffoorrmmaannccee,,  ttrraaffffiicc  rreeaalliissmm..  AAllssoo  aasskkss  aabboouutt  ssoommee  ssppeecciiffiicc  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  wwiitthh  tthhee  
ssiimmuullaatteedd  aaiirrssppaaccee  aanndd  AATTCC  pprroocceedduurreess  uusseedd..  ((QQuuiicckk  22  ppaaggeess  qquueessttiioonnnnaaiirree))..  

    
((33))  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  ttoo  ccoommppaarree  OOrrggaanniissaattiioonnss  ::  DDeessiiggnneedd  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  ttwwoo  tthhee  ttwwoo  

FFLLOOSS  ((SSiinnggllee  aanndd  DDoouubbllee  AAlltteerrnnaattee))  oonn  aa  UUnnii//BBii--ddiirreeccttiioonnaall  rroouuttee  ssttrruuccttuurree..TTrryyss  ttoo  
hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ccoonnttrroolllleerrss  pprreeffeerreenncceess  aanndd  tthhee  pprroobblleemmss  eennccoouunntteerreedd..  

    
((44))  PPoosstt--SSiimmuullaattiioonn  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ::  TToo  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  aallll  ccoonnttrroolllleerrss  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthheeiirr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ssiimmuullaattiioonn..  QQuueessttiioonnss  ddeessiiggnneedd  ttoo  aasssseessss  tthheeiirr  iimmpprreessssiioonn  ooff  tthhee  
ssiimmuullaattiioonn,,  wwhheetthheerr  iitt  wwaass  ssuucccceessssffuull,,  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  ddoonnee  bbeetttteerr,,  wwhhaatt  wwaass  ddoonnee  wweellll  
......  

  


