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Een hybried model staat toe snelle en efficiënte verkeerssimulaties uit te
voeren.  Complexe verkeersknooppunten worden discreet gemodelleerd,
terwijl  verbindingswegen  continu  voorgesteld  worden.  In  deze  thesis
wordt een dergelijk model opgesteld.
Het model bestaat uit talrijke submodellen.  Het verkeer verplaatst zich
binnen en tussen  deze  bouwstenen van  het  verkeersnetwerk  door  het
afhandelen van diverse algoritmes.  De correcte werking ervan wordt met
testsimulaties  nagegaan  en  vastgesteld.   Meetgegevens  van  het
departement  Leefmilieu  en  Infrastructuur  worden  verwerkt  en
geïnterpreteerd om in het model ingevoerd te kunnen worden en om de
simulatieresultaten te vergelijken met de werkelijkheid.
Het model is voorzien van functies om de snelheid van voertuigen en de
verkeersdrukte  op  de  verschillende  segmenten  tijdens  de  simulatie  te
meten.   De  totale  doorlooptijd  van  voertuigen  en  het  vormen  van
verkeersopstoppingen kan hiermee bepaald worden.  Het model staat toe
te testen of een gewijzigde verkeerssituatie de doorlooptijd van voertuigen
kan beperken en of files vermeden kunnen worden.  Een voorbeeld van
een  vergelijking tussen twee  verkeersconfiguraties  maakt  duidelijk  wat
een aanpassing van de verkeerslichten in de omgeving van het rond punt
te Zwijnaarde aan tijdswinst voor de voertuigen kan betekenen.

Trefwoorden: hybried model, verkeerssimulatie, verkeersovaal 
Zwijnaarde, stadsverkeer
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Tabel van afkortingen en symbolen

Combi Segment dat twee segmenten groepeert
CS Continu Segment
CSI Continu Input Segment
CSO Continu Output Segment
DTS Discreet Transitie Segment
DTSO Discreet Transitie Segment met extra zijstraat-aansluiting
DTSS Discreet Transitie Segment dat eindigt in willekeurige cel van 

ander DTS
DTSX Discreet transitie Segment vóór een kruispunt
fcllf free cells in left lane forwards
fcllb free cells in left lane backwards
fcif free cells in front
LIN Departement Leefmilieu en Infrastructuur
maxNoc maximum aantal voertuigen dat een segment kan bevatten
min1 main inputstreet 1
min2 main inputstreet 2
mout1 main outputstreet 1
mout2 main outputstreet 2
noc aantal voertuigen dat zich in een segment bevindt
out aantal voertuigen dat naar het volgend segment overgaat
RppT Round point part for Thesis
sin1 secondary inputstreet 1
sin2 secondary inputstreet 2
sout1 secondary outputstreet 1
sout2 secondary outputstreet 2
XROAD Kruispunt
v gem gemiddelde snelheid van de voertuigen in een continu segment
vmax maximum snelheid in een segment
T tijdsinterval tussen twee 'Timesteps' die met een CS verbonden 

zijn
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 1.Inleiding

Jaarlijks  wordt  op  het  Belgische  verkeersnet  ongeveer  80  miljard

kilometer afgelegd.  Een derde daarvan op snelwegen, en dus zijn de

overige twee derden verkeer  op verbindingswegen en stadsverkeer.

Heel wat kilometers.  

Verkeersopstoppingen  en  filevorming  op  snelwegen  zijn  al  langer

onderwerp  van  menig  onderzoek.   Dit  omdat  hierdoor  heel  wat

tijdsverlies en dus economische schade opgelopen wordt.  Onderzoek

naar  traag  stadsverkeer,  files  op  verbindingswegen,  dichtslippende

stadsringen,  lange  wachtrijen  aan  drukke  verkeersknooppunten,...

staat in vergelijking met het onderzoek bij snelwegverkeer nog maar in

zijn kinderschoenen.  Het belang om ook dit belangrijk deel van het

verkeer  zo vlot mogelijk te laten verlopen, en hierbij  alle  mogelijke

problemen te vermijden, is echter niet onaanzienlijk.  

Een eerste factor die in grote mate door het stadsverkeer beïnvloed

wordt, is het milieu.  70 procent van de CO2-uitstoot die jaarlijks door

België geproduceerd wordt, is afkomstig van het verkeer.  In grafiek 1

wordt  duidelijk  gemaakt  dat  een  voertuig  meer  verbruikt  aan  lage

snelheden, met een absoluut maximum als het voertuig bijna stilstaat

(in eerste versnelling).
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Dat een groot deel van die 70 procent door stadsverkeer geproduceerd

wordt, mag hierbij duidelijk zijn.  De belasting op het milieu brengt

jaarlijks een hoge kost met zich mee.

Een tweede belangrijke factor is de economie.  “Time is money” is nog

steeds een feit.  Elke minuut die verloren gaat door oponthoud in het

verkeer, hetzij door een opstopping, hetzij door een lage gemiddelde

snelheid, is er een te veel.  De persoonlijke portefeuille lijdt hieronder,

alsook die van bedrijven, firma's en de staat.

Een derde factor is de mens in het voertuig zelf.  Het huidige haastige

leven maakt voldoende vrije tijd heel belangrijk.  Iemand die zijn vrije

tijd ziet opgaan aan het aanschuiven met de wagen om zijn kind van

school te halen, om zich 'snel' eens naar de bibliotheek te begeven, ...

zal al snel heel gefrustreerd raken over dit tijdverlies.  Vastzitten in het

verkeer  wordt  doorgaans  niet  als  ontspannend  ervaren,  het  zal  in

tegendeel mensen stresseren.

Met  deze  thesis  is  het  dus  de  bedoeling  om  het  onderzoek  naar

stadsverkeer via modellering en simulatie een stap vooruit te helpen.

Hierbij  wordt  in  het  tweede  hoofdstuk  het  gebruikte  model  nader

toegelicht.  Dit is een heel algemeen model, dat voor veel doeleinden

en verschillende verkeersnetten gebruikt kan worden.  In een derde

hoofdstuk wordt het te simuleren verkeersknooppunt toegelicht, wordt

het model er aan aangepast, en worden enkele eenvoudige simulaties

voorgesteld  om  de  correcte  werking  van  het  model  aan  te  tonen.

Enkele  grote  simulaties  van  het  volledig  te  behandelen  gebied

vervolledigen het plaatje.

Hoofdstuk vier  geeft  dan een interpretatie  van de resultaten op de

grote simulaties, met bijhorende conclusies.  Uiteraard is deze thesis

slechts  een  kleine  stap  in  het  vele  onderzoek  dat  nog  gedaan kan
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worden  naar  het  gedrag  van  stadverkeer.   Daartoe  worden  in  een

vijfde  en  afsluitende  hoofdstuk  nog  enkele  suggesties  voor  verder

onderzoek vermeld.

Het  verkeersknooppunt  dat  in  deze  thesis  onderzocht  wordt,  ligt  in

Zwijnaarde en bevat het kruispunt van de N60 met de Hutsepotstraat

en de Rijvisschestraat, en de grote rotonde die de N60, de Tramstraat,

Bollebergen en het Technologiepark verbindt.  Gedurende twee weken

werden  metingen gedaan door  het  LIN  (Departement  Leefmilieu  en

Infrastructuur van de Vlaamse Overheid) om het aantal voertuigen te

registeren die op 23 verschillende plaatsen gepasseerd zijn.  

De bedoeling van de simulaties is te zien of het verplaatsen van de

voetgangerslichten,  in  combinatie  met  een  synchronisatie  van  deze

lichten met de lichten van het kruispunt, een snellere doorlooptijd kan

opleveren.   De  voetgangerslichten  die  nu  op  het  uiteinde  van  de

rotonde staan, worden bij deze simulatie verplaatst naar het midden

van de rotonde.

Het dient ter afsluiting van de inleiding nog gezegd dat het model en

de simulatie op veel parameters gebaseerd zijn.  In deze thesis werden

die parameters niet voldoende getest op hun correctheid, maar is het

eerder de bedoeling met een beredeneerde schatting een voldoende

realistisch  resultaat  te  bouwen,  zodat  toch  enkele  elementaire

conclusies  getrokken kunnen worden.   De nadruk ligt  in deze  tekst

zeker niet op de correctheid van de parameters, maar op de juistheid

van de werking van het model, en de herbruikbaarheid van dit model

voor grotere onderzoeken en andere verkeersnetwerken.
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 2.Model

 1.Concept

Grote en complexe netwerken kunnen in één groot en complex model

gegoten worden.  Het nadeel hierbij is dat dit model heel moeilijk te

doorgronden is door een persoon die het niet heeft opgesteld.  Dit

heeft tot gevolg dat fouten in het model moeilijk op te sporen zijn

(zelfs  door  de ontwerpers  van het  model)  en dat het  model  heel

moeilijk aangepast of uitgebreid kan worden.  Kortom, het opstellen

van dergelijk model is heel arbeidsintensief en het is weinig tot niet

expandeerbaar en herbruikbaar.

Een verkeersnetwerk is iets wat continu verandert en uitbreidt.  Denk

hierbij  maar aan het vervangen van een kruispunt door een rond

punt,  het  wijzigen  van  een  tweerichtingsstraat  naar  een

éénrichtingsstraat of het veranderen van de maximumsnelheid.  En

een  model  van  een  specifiek  verkeersknooppunt  kan  worden

uitgebreid tot dat van een wijk, een stad, een provincie, een land en

ga zo maar verder.  Een verkeersmodel is nooit af en moet dus altijd

aangepast en uitgebreid kunnen worden.

Om deze reden is één groot model voor deze thesis dus zeker niet

optimaal.  Een betere aanpak is het opsplitsen van het grote netwerk

in subsystemen.  Als deze subsystemen op een doordachte manier

gekozen worden, dan kan het probleem heel wat vereenvoudigen.

Elk submodel kan getest worden op een correcte werking.  Als dit het

geval  is,  moeten  er  methodes  gedefiniëerd  worden  die  de

communicatie tussen deze submodellen verzorgen.  Eenmaal ook dit

getest  is  en  goed  functioneert,  kan  een  willekeurig  groot  model

opgebouwd  worden,  en  kan  het  model  bij  aanpassingen  van  het

bestudeerde verkeersnet onmiddellijk bijgewerkt worden.
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 2.Modeltype

Verkeerssituaties  kunnen  door  twee  types  modellen,  of  door  een

combinatie  van  deze  types,  gesimuleerd  worden.   Een  eerste

modeltype  is  het  continu  model.   Dit  wordt  vooral  gebruikt  om

verkeer op grotere wegen zoals autosnelwegen te modelleren.  Een

andere aanpak is de discrete methode, die dan eerder een toepassing

vindt  bij  het  modelleren  van  verkeersknooppunten  waar  tal  van

situaties kunnen voorkomen, zoals een rond punt, een kruispunt of

een oversteekplaats voor voetgangers.

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op deze twee modellen.  Als

conclusie  van  dit  hoofdstuk  wordt  gesteld  dat  het  in  deze  thesis

behandelde verkeersnetwerk het best gemodelleerd kan worden door

een combinatie van deze twee types: het hybried model.

a)Het continu model

Hierbij  is  het  zo  dat  voertuigen  geen  identiteit  bezitten.   De

bezetting en beweging van de voertuigen wordt voorgesteld als een

verkeersstroom.   Elk  continu  gemodelleerd  deel  van  het

verkeersnet  houdt  dus  enkel  rekening  met  gemiddelde

veranderlijken als snelheid en aantal.  Hierdoor is de rekentijd voor

de simulatie van een continu model klein.  

Het verkeer dat zich op een lang stuk weg, zonder interactie met

andere wegen of verkeersknooppunten, bevindt, kan bij voorbeeld

op een dergelijke manier gemodelleerd worden.  De snelheid van

de voertuigen op de sectie worden berekend volgens het aantal

wagens dat het stuk weg bevat.  Naar deze relatie is reeds veel

onderzoek  gedaan,  in  een  eerste  fase  voor  autosnelwegverkeer,

maar  ook  voor  stadsverkeer.   Een  veelgebruikte  relatie  is  deze

voorgesteld in tekening 1.
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Men gaat ervan uit dat de gemiddelde snelheid van de voertuigen

de  maximaal  toegelaten  of  veilige  snelheid  van  dat  stuk  weg

aanneemt, zolang het aantal voertuigen een bepaalde grens niet

overschrijdt.   Eenmaal  deze grens gepasseerd,  is  het  niet  meer

mogelijk de maximaal toegelaten of veilige snelheid als gemiddelde

snelheid te halen.  Boven deze grens is de gemiddelde snelheid

evenredig  met  het  aantal  wagens  dat  het  stuk  weg bevat.   De

gemiddelde snelheid van de voertuigen kent ook een ondergrens,

al is dit in de praktijk niet altijd het geval.  Met de simulatie in

gedachten wordt er echter geredeneerd dat er altijd beweging in

het  verkeer  moet  blijven,  om een  geblokkeerd  stuk  weg (in  de

ruimte,  maar  vooral  in  de  tijd)  te  voorkomen.   De  minimale

snelheid wordt dus niet gelijk aan nul gekozen, maar wel voldoende

klein om realistische resultaten te bekomen.

b)Het discreet model

Elk voertuig heeft zijn identiteit, en dus een eigen snelheid en een

eigen specifieke locatie.  Dit staat toe om de beslissingen van de

chauffeur  in het desbetreffende voertuig logisch te beredeneren.

Uiteraard  vergt  dit  heel  wat  meer  rekentijd  dan  de  continue

benadering, maar de graad van correctheid en de benadering van
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de realiteit zullen in grote mate beter zijn.

De  parameters  die  het  voertuig  beschrijven  kunnen  variëren

naargelang  de  locatie  van  de  wagen.   Op  een  kruispunt

bijvoorbeeld moet de wagen weten of hij links, rechts of rechtdoor

zal rijden.  De logische beslissingen die het voertuig kan nemen,

vormen de methodes die bepalen hoe zijn weg verdergezet wordt.

Deze  methodes  zullen  afhankelijk  zijn  van  de  plaats  waar  het

voertuig zich bevindt.

c)Het hybried model

Het is in dit werk de bedoeling een model te ontwerpen dat weinig

rekentijd  vergt  zodat  het  ingezet  kan  worden  voor  real-time

toepassingen (het voorspellen van de verkeerssituatie, zodat hierop

geanticipeerd  kan  worden),  én  dat  toch  voldoende  nauwkeurige

beslissingen  kan  nemen  wanneer  het  verkeersnetwerk  meer

complex is.  Het hybried model combineert het continu en discreet

model zodat hieraan voldaan wordt.

De stukken weg die het verbinden van verkeersknooppunten als

functie hebben, worden continu gemodelleerd.  Een discreet model

wordt opgesteld voor de knooppunten.

Een  extra  moeilijkheid  die  het  combineren  van  de  twee  types

modellen met zich meebrengt, is de communicatie tussen de twee

modellen.  Voertuigen verliezen hun identiteit bij het verlaten van

het  discreet  model  naar  het  continu  model,  en  moeten  een

identiteit  krijgen  bij  het  verlaten  van  het  continu  model  en  het

binnenrijden van een discreet model.  

Behoud van aantal wagens moet gegarandeerd zijn:

aantal voertuigen op t2=aantal voertuigenop t1instroom[t1, t2]– uitstroom[t1, t2]

Hierbij  is  de  instroom gelijk  aan  het  aantal  voertuigen  dat  het

beschouwde  gebied  binnenrijdt  tussen t1 en t2 ,  en  uitstroom  het

7



aantal dat in deze periode het gebied verlaten heeft.

Om aan deze eis te voldoen, en hierbij de realiteit zo goed mogelijk

te  modelleren,  dienen  verschillende  algoritmes  uitgewerkt  en

getest te worden.  Dit wordt verder besproken in paragraaf 2.5.

 3.Programma

Het model is geprogrammeerd in Java.  De volledige uitwerking is na

te  lezen  in  Appendix  A.   Java  is  een  objectgeoriënteerde

programmeertaal,  wat  de  opbouw  van  het  model  in  vele

verschillende  klasses  zal  verklaren.   In  het  programma zijn  twee

hoofdklassen  gedefinieerd:  'Event'  en  'Section'.   Van  deze  twee

klasses zijn dan subklasses afgeleid.  Hier wordt dieper op ingegaan

in de volgende paragrafen.

a)'Section' of 'Segment'

Via  de  segmenten  wordt  de  structuur  van  het  bestudeerde

verkeersknooppunt of -net vastgelegd.  In het programma zijn de

verschillende  types  segmenten  telkens  afgeleid  van  de  hogere

klasse 'Section'.   Zie  tekening  2 voor  deze  klassestructuur.   De

verklaring van de afkortingen, evenals een beknopte uitleg over elk

van  deze  componenten,  volgt  in  het  volgend  hoofdstuk.   De

gebruikte structuur biedt de mogelijkheid om het programma uit te

breiden  met  de  gewenste  modules.   De  segmenten  die

geprogrammeerd zijn voor deze thesis zijn enkel  deze die nodig

8

Tekening 2 - structuur segmenten



zijn  om  het  model  van  het  bestudeerde  verkeersknooppunt  te

Zwijnaarde  te  kunnen  opbouwen.   De  segmenten  zijn  de

componenten  waarin  een  verkeersnetwerk  onderverdeeld  kan

worden.   Door  met  deze  componenten  te  puzzelen,  kan  het

gewenste  verkeersnetwerk  samengesteld  worden.   Verder  zal

bijvoorbeeld aangetoond worden dat de onderdelen RppT en Combi

samen een rond punt kunnen modelleren.

b)'Event' of 'Gebeurtenis'

Het volledige model wordt uitgevoerd als een gebeurtenissenlijst

(eventlist).  De gebeurtenissen zijn in feite de acties die optreden

in de verschillende componenten van het netwerk.  De werking van

de gebeurtenissenlijst is als volgt:

Elke  gebeurtenis  draagt  een  variabele  'time'  mee.   Alle

gebeurtenissen  samen  vormen  de  gebeurtenissenlijst  (een

geordende  verzameling  gebeurtenissen).   Het  programma

selecteert telkens de gebeurtenis die de kleinste 'time' bezit.  Het

programma zal  dus  op  chronologische  wijze  alle  af  te  handelen

taken tot uitvoering brengen.

Net zoals de componenten van het netwerk subklasses zijn van een

hogere klasse, zijn ook hier alle gebeurtenissen subklasses van de

hogere  klasse  'Event'.   De  twee  belangrijkste  klasses  zijn

'Timestep' en 'Vehicle':

• 'Timestep'

Dit type gebeurtenis is verbonden met de continue segmenten.

De Timestep zorgt ervoor dat telkens een bepaald interval ( T

gedefinieerd)  verstreken  is,  de  algoritmes  gestart  worden  om

een aantal voertuigen uit het corresponderende continu segment

te  laten  overgaan  naar  het  aangrenzende  continu  of  discreet

segment.  Per continu segment is er dus altijd één gebeurtenis

Timestep  die  in  de  wachtrij  staat  om  op  het  juiste  tijdstip
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uitgevoerd te worden.

• 'Vehicle'

Een  Vehicle  is  verbonden  met  een  discreet  segment.   Per

voertuig dat zich in een discreet segment bevindt, bestaat er één

gebeurtenis Vehicle.  Het discreet segment dat ermee verbonden

is, kan bij overgang naar een volgend discreet segment uiteraard

aangepast worden.  De Vehicle's houden ook bij wat de exacte

cel  binnen  het  discreet  segment  is  die  zij  bezetten.   Ook  de

individuele snelheid kan op die manier bijgehouden worden per

voertuig.  Bij enkele specifieke discrete segmenten zijn er nog

extra variabelen voor elk Vehicle beschikbaar.

Een laatste en niet minder belangrijke variabele die per voertuig

aanwezig is, is de agressiviteit.  Dit is een natuurlijk getal tussen

0  en  100,  en  zorgt  ervoor  dat  elk  voertuig  zich  wat  anders

gedraagt  (veilige  afstand  wordt  voor  elke  agressiviteitsgraad

anders geïnterpreteerd, een minder agressief voertuig zal niet zo

snel  inhalen,  ...).   Een  voertuig  houdt  dezelfde

agressiviteitsgraad totdat het terug een CS binnenrijdt, en zijn

eigenheid verliest.

Naast  deze  twee  subklasses  die  de  gebeurtenissen  van  een

voertuig of een groep voertuigen voorstellen, zijn er ook nog de

gebeurtenissen  die  tijdsgebonden  activiteiten  voorstellen.   Deze

zijn  dan  niet  rechtstreeks  bepalend  voor  één  of  meerdere

voertuigen:

• 'Lights'

Deze gebeurtenis kan met elk type segment verbonden worden,

en  kan  het  maximum  aantal  voertuigen  in  een  segment

(maxNoc)  gelijk  aan  nul  stellen,  of  terug  gelijk  aan  het

oorspronkelijk  aantal  stellen.   Dit  maximum aantal  voertuigen

geeft aan hoeveel voertuigen maximaal vanuit een voorafgaand
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segment  kunnen  overgaan  naar  het  desbetreffende  segment.

MaxNoc gelijkstellen aan nul betekent dus zoveel als het licht in

de stand 'rood' zetten.  De gebeurtenis Lights zal er dan zelf via

een onafhankelijk  (geen synchronisatie  met  andere  lichten) of

een  afhankelijk  algoritme  voor  zorgen  dat  een  nieuwe

gebeurtenis op een berekend later tijdstip de lichten terug in de

andere stand zet.

• 'Input' / 'Output'

Om  het  model  en  het  programma  te  testen,  moeten  de

opgemeten verkeersstromen in het programma ingelezen kunnen

worden.  De gegenereerde uitstroom moet geregistreerd worden

in  een  outputfile,  zodat  de  gemeten  uitstroom  hiermee  kan

vergeleken worden.  Dit gebeurt door op regelmatige tijdstippen

voertuigen  toe  te  voegen  of  weg  te  nemen  uit  een  continu

segment.   Het  model  is  dan ook  zo  opgebouwd dat  de in-  en

uitstromen telkens  op een  continu  segment  plaatsvinden.   Het

linken van de data aan het model zal dus op een gelijkaardige

manier  kunnen  plaatsvinden  als  de  communicatie  tussen  twee

continue segmenten: met een vast tijdsinterval worden voertuigen

in een CS toegevoegd uit een databestand, of weggeschreven uit

een CS naar een databestand.  Andere factoren die veranderen in

de tijd worden ook op dergelijke manier aangepast (denk hierbij

aan de verhouding van het aantal voertuigen dat links of rechts

afslaat  ten  opzichte  van  het  aantal  rechtdoor  rijdende  bij  een

kruispunt, een splitsing, ...).

Het  programma  selecteert  telkens  de  gebeurtenis  met  het

eerstevolgende tijdstip (het kleinste getal dus), werkt de algoritmes

die hiermee verbonden zijn af, en initialiseert geen, één of enkele

nieuwe gebeurtenissen.  Enkele voorbeelden:
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• geen:  een  voertuig  gaat  van  een  discreet  naar  een  continu

segment  over.   De  gebeurtenis  'Vehicle'  die  met  dit  voertuig

verbonden was,  genereert  geen nieuwe gebeurtenis,  want het

voertuig maakt nu deel uit van de gebeurtenis 'Timestep' die bij

het continu segment hoort.

• één: een 'Vehicle' verplaatst zich binnen een discreet segment.

Een nieuwe gebeurtenis op een later tijdstip wordt gegenereerd.

• meerdere: een gebeurtenis 'Timestep', die verbonden is met een

continu segment,  genereert  een groep wagens die over  willen

gaan naar het volgend segment.  Als dit volgend segment een

discreet segment is, dan zal per voertuig een gebeurtenis van

het type 'Vehicle' gegenereerd worden.  Een nieuwe 'Timestep'

moet  ook  aangemaakt  worden,  zodat  T  later  opnieuw  een

actie  optreedt  die  de  voertuigen  binnen  het  continu  segment

behandeld.

De  algemene  structuur  van  het  programma  is  nu  geschetst.

Hoofdstuk 2.4 gaat dieper in op de verschillende componenten die in

het behandelde verkeersnet optreden.

 4.Onderdelen van het verkeersnetwerk

In  dit  hoofdstuk  worden  de  onderdelen  van  het  verkeersnetwerk

onder  de  loep  genomen.   Deze  worden  beperkt  tot  een  sterk

basispakket  waarmee  men  snel  grote  netwerken  kan  modelleren.

Extra  onderdelen  kunnen  nog  ontwikkeld  worden  en  aan  het

programma toegevoegd worden bij een verdere uitbreiding van het

netwerk.  Voor het onderwerp van deze thesis volstaat de volgende

opsomming:

a)Verbindingsweg

Zoals al eerder vermeld, worden verbindingswegen gemodelleerd in
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verschillende  continue  segmenten,  vanaf  nu  'verbindings-

segmenten' genoemd.  Een verbindingsweg dient aan de volgende

voorwaarden te voldoen: 

• elk stuk weg dat slechts één in- en uitstroom heeft. 

• elk stuk weg dat langer is dan 2⋅vmax⋅T .  

Om deze laatste voorwaarde te verklaren, moet eerst de minimale

lengte van een verbindingssegment bepaald worden.  

Om een correct model te hebben, moet elk voertuig gedurende het

tijdsinterval Tminstens  eenmaal  gedetecteerd  worden  in  elk

submodel.  Dit kan enkel gegarandeerd worden als een voertuig

met maximale snelheid vmax niet in staat is een segment met lengte

L volledig af te leggen in een periode T :

Het laatste segment van een verbindingsweg mondt altijd uit op

een verkeersknooppunt, waar er meerdere in- en uitstromen zijn

(een kruispunt, een zijstraat, een rond punt,...). Dit betekent dat

de voertuigen in dit verkeersknooppunt discreet behandeld moeten

worden; en dat ze elk geïdentificeerd moeten worden.  In paragraaf

2.5.d zal  aangetoond worden dat een discreet segment voorzien

moet  worden vóór  het  verkeersknooppunt,  met  minimale  lengte

gelijk aan de lengte van het voorafgaand verbindingssegment.  Dit

verklaart de eerder vermelde voorwaarde dat een verbindingsweg

minstens een lengte = 2⋅vmax⋅T  moet hebben.

Een verbindingsweg kan dus opgesplitst  worden in n verbindings-

segmenten, waarbij n=
Lverbindingsweg
Lverbindingssegment

−1 , en één discreet segment dat

voor de overgang van continu naar discreet moet zorgen.

Lverbindingssegment ,  of  kortweg L ,  moet  niet  alleen  voldoen  aan  de
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voorwaarde dat L≥vmax⋅T .  Om golfverschijnselen te beperken, en

dus onrealistische snelheden van de voertuigen te vermijden, moet

aan twee extra voorwaarden voldaan worden:

• L moet zo klein mogelijk genomen wordt; indien mogelijk dus

L=vmax⋅T .  

• De  berekening  van  het  aantal  voertuigen  dat  zich  tussen  de

segmenten van een verbindingsweg verplaatst, moet in de tijd in

een omgekeerde volgorde plaatsvinden als  in de ruimte.   Het

laatste segment (volgens de rijrichting van de voertuigen) van

een verbindingsweg wordt eerst behandeld, en het eerste laatst.

De lengte en het aantal rijvakken bepalen verder ook het maximum

aantal voertuigen in een segment: 

maxNoc= lengte⋅aantal rijvakken
10m

Hierbij wordt verondersteld dat een voertuig gemiddeld minimaal

10 meter plaats nodig heeft.

b)Rond punt

Het model voor een rond punt is in feite opgebouwd uit kleinere

elementen, namelijk het 'combi'-element en het 'rpp'-element (rpp

staat voor round point part).  Op deze manier kan het rond punt

een willekeurig aantal inkomende en uitgaande wegen bevatten.  In

het  programma  bestaat  geen  klasse  'Rondpunt'.   Het  is  de

bedoeling dat de programmeur zelf de juiste segmenten aan elkaar

linkt tot een rond punt.

Rpp

Het 'Round point part' modelleert een inrit van het rond punt.  
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In  tekening  3  stelt  het  rode  vierkant  het  Rpp  voor.   Om  de

algemeenheid te behouden, zijn hier een rond punt en een inrit

van  twee  rijstroken  voorgesteld.   Uiteraard  kan  dit  aantal

aangepast worden naargelang de situatie.  De blauwe segmenten

die de instroom van het Rpp representeren, zijn Discrete Transitie

Segmenten (DTS).  Deze segmenten worden in paragraaf 2.5.d

nader  besproken.   Hier  is  het  voldoende  te  weten  dat  deze

segmenten de overgang van continu naar discreet verzorgen, en

dus altijd de elementen zijn die aan het Rpp voorafgaan.  

Na  het  Rpp kunnen de  voertuigen binnenrijden in  een  discreet

segment (DTS) of continu segment (CS).  Bij een klein, normaal

rond  punt,  zal  geen  plaats  zijn  voor  een  CS na  het  Rpp.   De

verkeersovaal die in deze thesis besproken wordt, is daarentegen

wel voldoende uitgestrekt om een CS te laten aansluiten op het

Rpp.  

Specifiek voor deze thesis  werd het  onderdeel  RppT ingevoerd.

Hierbij staat RppT voor een 'Round point part Thesis' waarbij de

voertuigen die  het  rond punt willen oprijden en geen voorrang

hebben, zich op een tweevaksbaan bevinden.  De voertuigen op

de  voorrangsweg  daarentegen  bevinden  zich  op  dat  moment

slechts  op  een  éénvaksbaan.   (Dit  is  de  situatie  in  de  twee

scherpste bochten van het rond punt in de N60 in Zwijnaarde.)
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Twee belangrijke variabelen bevinden zich in het model van dit

RppT.   Een eerste  is  een  rij  die  de bezetting van het  element

bijhoudt, en een tweede is de richting van het voertuig dat zich in

cel 1 bevindt.  Het is namelijk zo dat een voertuig in cel 1 zowel

van de voorrangsweg kan komen en in de richting van cel 0 zal

rijden, als van de tweevaksbaan en zich richting cel  2 begeeft.

Het is belangrijk dit te weten om de juiste beslissingen te nemen

in de volgende situatie:

Een voertuig (stel  voertuig A) bevindt  zich op het  eind van de

tweevaksbaan, en wil het RppT oprijden in cel 0.  Daartoe wordt

uiteraard eerst gecontroleerd of cel 0 effectief vrij is.  Als dit het

geval is, dan wordt gecontroleerd of er een voertuig vanuit cel 1

aangestormd komt.  

Is dit niet het geval, dan wordt het aantal vrije cellen in de

voorrangsweg bepaald, en kan A aan de hand van dit aantal cellen

beslissen om al dan niet door te rijden naar cel 0.

Als er zich daarentegen wel een voertuig in cel  1 bevindt

(stel  voertuig B)  dan is  het  belangrijk  te  weten of  B cel  0  wil

bezetten of niet.  Wil B dit niet, dan betekent dit dat het ook een

voertuig is dat uit de tweevaksbaan komt, en dus kan A zonder
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probleem het RppT binnenrijden.

Combi

Het combi-element dient dan om een uitrit van het rondpunt te

modelleren.  Een voertuig dat bij een uitrit komt, kan kiezen om

het rond punt verder  te volgen, of  om af  het te  verlaten.  De

combi groepeert eigenlijk deze twee mogelijkheden.  Het is dus

geen  specifiek  element,  maar  een  verzameling  van  twee

elementen  (elk  discreet  of  continu).   Deze  verzameling  is  in

tekening  5  aangeduid  als  de  rode  lijn  die  de  twee  uiststroom-

mogelijkheden omkadert.   Een continu of  discreet  segment dat

aansluit op een combi-element, zal elk voertuig dat het eind van

dit segment bereikt, naar één van beide aansluitende segmenten

zenden.

Uit tekening 5 mag het duidelijk zijn dat dit element ook gebruikt

kan  worden  voor  een  afrit  van  een  hoofdbaan.   Volgens  een

statistische verdeling wordt de stroom voertuigen gesplitst over de

beide  uitstroommogelijkheden.   Uiteraard  wordt  hierbij

gecontroleerd of er voldoende vrije plaatsen voor voertuigen zijn

in de uitgangssegmenten, en of de statistische verdeling behouden

blijft.
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c)Kruispunt

Aangezien  het  programmeren  van  een  kruispunt  met  een

willekeurige  configuratie  buiten  het  kader  van  deze  thesis  valt,

wordt  hier  enkel  het  kruispunt  gemodelleerd  zoals  dit  in  het

bestudeerde stuk weg voorkomt: De hoofdbaan (N60) heeft twee

rijvakken in beide richtingen, waarbij er over een afstand van 50

meter een extra derde vak is voor de voertuigen die links willen

afslaan.  De nevenbaan bestaat in de twee richtingen uit één rijvak.

Op  tekening  6  staat  een  schematische  voorstelling  van  het

kruispunt.   In  het  volledige  model  van  het  beschouwde  stuk

verkeersnet is enkel het gebied binnen de blauwe lijn het segment

'Kruispunt'.   De  rode  lijnen  symboliseren  de  stoplijn  van  de
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verkeerslichten.   De  secties  die  de  in-  en  uitstromen  van  het

kruispunt voorstellen, worden als volgt benoemd: 

- m: main / s: secondary

- in: inflow / out: outflow

- 1,2: to connect the appropriate inflow and outflow

'mout1' betekent bij voorbeeld de uitstroom langs de hoofdbaan, in

richting 1.

Het kruispunt is opgedeeld in cellen (afmeting:  ± 10m x 3,5m),

waarbij een koppel getallen elke cel identificieert.  In het centrum

van het kruispunt bestaat het tweede getal telkens uit een cijfer

van 0 tot en met 5, terwijl dit buiten het centrum van 10 tot en

met  17 is.   Het  eerste  getal  loopt  telkens  van 0  tot  3,  4  of  5

naargelang de lengte van het stukje weg.

Het kruispuntmodel houdt drie matrices bij: 

• één met de bezetting van het kruispunt (dmv nullen en enen

wordt een rooster opgebouwd zoals in tekening 6 dat aanduidt

welke cellen met een voertuig bezet zijn). 

• één met de maximale snelheid die in elk van de cellen gehaald

kan worden. (Dit verandert normaal niet tijdens een simulatie.

Door  voldoende  waarneming  te  doen  kunnen  deze  snelheden

vastgesteld worden.)

• één die voor elke cel bijhoudt waar het voertuig dat zich in die

cel bevindt oorspronkelijk vandaan komt (van de hoofdbaan, of

van één van de zijbanen).

Het is met behulp van deze matrices dat de voertuigen logische

beslissingen  kunnen  nemen.   Door  een  opeenvolging  van

beslissingen  kan  een  voertuig  het  kruispunt  op  een  realistische

manier passeren.  

Vooraleer  deze  logische  beslissingen  te  bespreken,  is  het
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noodzakelijk een ander type segment te bespreken.  In hoofdstuk

2.5 zullen de verbindingen tussen continue en discrete submodellen

besproken  worden.   Daarbij  zal  het  DTS-segment  (Discrete

Transition Section) uitvoerig uit  de doeken gedaan worden.   Dit

segment geeft de individuele voertuigen uit de continue secties op

een stochastische manier een identiteit.  Een speciale variant van

deze  DTS is  de DTSX (DTS for  Crossroads).   Hierbij  krijgen de

voertuigen  een  extra  variabele  mee:  een  statistisch  bepaalde

'richtingswijzer'.   Op  deze  manier  krijgt  elke  wagen  een  lokale

bestemming mee (links, rechts of rechtdoor).  Als de voertuigen de

DTSX verlaten, komen ze op het kruispunt.  In tekening 7 stellen

de pijltjes in het groen, rood en blauw de weg voor die voertuigen

afleggen als ze respectievelijk naar links, rechtdoor of naar rechts

wensen te rijden.
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Alle nodige gegevens om een logisch parcours af te leggen zijn nu

aanwezig (de bezetting en oorsprong van de voertuigen wordt in

het  model  van  het  kruispunt  bijgehouden,  de  gewenste  richting

draagt het voertuig zelf mee).  Telkens een voertuig een cel wil

verlaten, en dus overgaan naar de volgende cel, krijgt dit voertuig

al dan niet permissie om de overgang te maken naargelang het

resultaat van de logische beslissingen.  Deze thesis heeft niet tot

doel  alle  mogelijke  situaties  en  bijhorende  beslissingen  te

bespreken.  Om het model toch enigszins te verduidelijken, worden

enkele representatieve voorbeelden gegeven:

rechtdoor rijden

Een voertuig dat zich in cel (2,10) bevindt (zie tekening 6 voor de

positie  van  deze  cel),  en rechtdoor  wil  rijden,  zal  op volgende

manier checken of het zich naar de volgende cel mag verplaatsen:

het  aantal  lege  cellen  voor  het  voertuig  wordt  bepaald.

Naargelang  dit  aantal  en  de  snelheid  van  het  voertuig,  wordt

bepaald of het voertuig moet afremmen, zijn snelheid behouden,

of zijn snelheid opdrijven.  

Het  verband  tussen  snelheid  en  aantal  vrije  cellen  voor  het

voertuig  wordt  bepaald  door  'de  veilige  afstand'.   Deze  veilige

afstand wordt uitgedrukt in seconden.  In deze thesis is een veilige

afstand  van  1,5 s  genomen.   Dit  betekent  het  volgende:   Een

voertuig dat zich verplaatst aan snelheid v km/uur, moet voor zich

een vrije weg hebben van 1,5 s⋅v km /u⋅
1000m /km
3600 s /u

≈0,42⋅v km /um .

Een voertuig met een snelheid van 50 km/u heeft dus een vrije

weg van minstens 0,42⋅50=21m nodig om deze snelheid te kunnen

aanhouden.  

links afslaan

Als een voertuig links af wenst te slaan, dan moet dit voertuig de
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verkeersstroom  in  de  tegenovergestelde  richting  voorrang

verlenen.  Stel dat een voertuig zich in cel (2,5) bevindt.  Bij het

rechtdoor rijden is het aantal vrije cellen voor het voertuig van

belang.  Dit is uiteraard ook hier van belang.  Bijkomend echter

moet  ook gecontroleerd worden of  er  geen voertuigen naderen

vanuit de cellen (0,3), (i,13), (0,4), en (i,14) ( i∈{0..4} ).

Enkel als er voldoende van deze cellen vrij zijn, zal het voertuig

beslissen de hoofdstroom te dwarsen.

wachten voor een rood licht

Uiteraard  moeten  de  voertuigen  ook  rekening  houden  met  de

stand  van  de  verkeerslichten.   Om  het  kruispuntmodel  niet

nodeloos ingewikkeld te maken, kunnen de verkeerslichten hier

enkel  groen  of  rood  zijn,  en  dus  niet  oranje  zoals  dit  in

werkelijkheid  wel  kan.   Met  andere  woorden:  er  wordt

verondersteld dat de stand van de lichten op de hoofdbaan altijd

exact tegengesteld is aan de stand op de nevenbaan.  

Wanneer  een  voertuig  zich  in  een  cel  vlak  voor  een  rode  lijn

bevindt,  wordt  altijd  eerst  gecheckt  of  het  verkeerslicht  de

gewenste kleur heeft.  

Bevindt een voertuig zich bijvoorbeeld in cel (0,17), dan bepaalt

de stand van de verkeerslichten op de hoofdbaan of het voertuig

de gewenste weg op dat moment kan verderzetten.  Is dat niet

het geval, dan zal het voertuig ter plaatse blijven.  Enkel als de

lichten  veranderen  van  stand,  zal  het  voertuig  beslissen  te

versnellen en het kruispunt te passeren.

Op gelijkaardige  manier  als  hierboven,  kunnen voor  elke  cel  de

voorwaarden opgesomd worden die vervuld moeten zijn om een

voertuig  te  laten  overgaan  naar  een  volgende  cel,  én  om  de

snelheid in die volgende cel te bepalen.  
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d)Verkeerslichten

Verkeerslichten  kunnen  op  alle  plaatsen  voorkomen,  en  moeten

daarom geïmplementeerd  kunnen  worden  bij  zowel  discrete  als

continue segmenten.  De verkeerslichten van een kruispunt zitten

in het submodel van het kruispunt zelf ingebouwd.  Andere lichten

worden als volgt gemodelleerd:

Voertuigen rijden segmenten A en B binnen in A, en verlaten ze via

B.  Als een verkeerslicht tussen segment A en B op rood staat, dan

zal het model het maximum aantal voertuigen dat segment B kan

bevatten, gelijkstellen aan nul.  De voertuigen die zich in segment

B  bevinden  op het  moment  dat  het  licht  op  rood  staat  kunnen

gewoon hun weg verderzetten.  Het zal echter onmogelijk zijn voor

segment A om nieuwe voertuigen aan segment B toe te voegen

(door  deze  te  zenden  of  over  te  laten  gaan,  zoals  in  volgend

hoofdstuk besproken wordt).  Elk verkeerslicht kan apart geregeld

worden, of een synchronisatie tussen verschillende lichten kan tot

stand gebracht worden.

 5.Communicatie tussen continu en discreet

Het hybried model werd in het vorig hoofdstuk ingevoerd om een

correct én snel model op te kunnen bouwen.  Het is belangrijk dat de

overgang tussen continue en discrete onderdelen van het model vlot

verloopt en niet te veel  rekentijd vergt.  De communicatie tussen

verschillende  continue  onderdelen  of  verschillende  discrete

onderdelen  onderling,  is  eenvoudiger  en  wordt  hier  dan  ook  als

eerste besproken.

a)Interactie tussen continue segmenten

Het  model  voorziet  dat  er  voor  elk  continu  segment  een

tijdsinterval gedefinieerd kan worden: T .  Dit interval bepaalt de

tijdstippen waarop een aantal voertuigen van het ene segment naar
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het  andere  overgaan.   Het  is  hierbij  aangewezen  eenzelfde

tijdsinterval te kiezen voor alle continue segmenten, aangezien dit

een logisch resultaat oplevert.  

Bij  de  communicatie  tussen  twee  continue  segmenten,  gebruikt

men de benaming 'zendend'  segment  en  'ontvangend'  segment.

De  interactie  tussen  beiden  gebeurt  door  de  zogenaamde

zend-en-ontvang functie (sending-and-receiving function).

Het aantal p  dat het zendend segment wenst te verplaatsen naar

het  ontvangend  segment,  wordt  met  deze  formule  bepaald:

p=
T⋅v gem
L

⋅n  (voor een verklaring: zie tekening 8), waarbij  n  het

totaal aantal voertuigen in het continu segment is.

Het algoritme gaat verder als volgt:

maxNoc>p JA out = p

NEE out = maxNoc – noc

out = out ± random veranderlijke
out < 0 JA out = 0

maxNoc: maximum number of cars in next section

out: aantal voertuigen dat uiteindelijk overgaat naar het volgend CS
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b)Interactie tussen discrete segmenten

De bedoeling van deze tekst is een algemeen inzicht in het model

te  verschaffen,  en  niet  om  elk  algoritme  tot  op  de  naad  te

bespreken.  Zeker bij de interactie tussen discrete segmenten zijn

er zodanig veel algoritmes dat het niet nodig is deze stuk voor stuk

te verklaren.  Een representatief voorbeeld kan het patroon van de

overige algoritmes schetsen.

DTS -> DTS

Deze situatie zal niet voorkomen. De werking van deze interactie

kan echter model staan voor alle andere algoritmes tussen twee

discrete segmenten.  De redenering die elk individueel  voertuig

laat  beslissen  wat  te  doen  in  elke  mogelijke  situatie,  kan  dan

uitgebreid  of  aangepast  worden bij  de overgang tussen andere

discrete segmenten.

Om de logische redenering te verduidelijken, wordt verwezen naar

tekening 9.  De groene wagen heeft het einde van DTS A bereikt.

Om te naar DTS B te kunnen overgaan, wordt volgend algoritme

gebruikt:

voertuig in de volgende cel NEE fcif = fcif + 1
herhaal voor de volgende cel

JA stop de lus

fcif = 0 JA het voertuig blijft in dezelfde cel
stop het algoritme
herhaal het algoritme na x seconden
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NEE werk het algoritme af

fcif garandeert een 
veilige afstand tussen 
het groen en paars voertuig JA verhoog de snelheid van het groene 

  voertuig met 22km/u
het voertuig verlaat DTS A en neemt 
  de eerste cel in DTS B in

NEE verlaag de snelheid van het groene 
  voertuig met 30km/u
het voertuig verlaat DTS A en neemt 
  de eerste cel in DTS B in

fcif: free cells in front

In  het  algoritme  wordt  verondersteld  dat  een  voertuig  zijn

snelheid  met  22km/u  kan  verhogen  over  een  afstand  van  10

meter, en dat het kan afremmen met een snelheid van 30km/u.

Dit zijn gemiddelden.  De agressiviteit van elk voertuig zal deze

gemiddelden telkens individueel aanpassen.  

De gemiddelden worden als volgt berekend:

Een  voertuig  kan  vanuit  stilstand  gemiddeld  tot  100 km /u

optrekken  in  15 s ,  ofwel  27,7m / s  in  15 s .   Volgens  de  formule

v=v0a⋅ t  vinden  we  dat  de  versnelling  a  van  een  voertuig

gemiddeld gelijk is aan  a=
v – v0
 t

=27,7m/ s
15 s

≈1,9m / s2 .  Een voertuig

dat de lengte van één cel (10 meter) wil  afleggen, waarbij  het

vertrekt met snelheid nul, en versnelt  met  a=1,9m / s2  (continue

versnelling verondersteld), zal hierover t  seconden doen.  t  halen

we uit de formule:  x=v0⋅t
a⋅t2

2
⇒10=1,9⋅t

2

2
⇒ t≈3,25 s .

De snelheidstoename die een voertuig per cel  kan bekomen, is

dus V=a⋅t10m=1,9m/ s
2⋅3,25 s≈6,2m / s≈22 km /u .

Het  afremmen van een  voertuig  kan  sneller  gebeuren  dan het

optrekken.   Een  schatting  leverde 30 km /u op  (men  kan  sneller

remmen, maar doorgaans remt men minder bruusk).
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Bij  een  meer  ingewikkelde  interactie  tussen  discrete  elementen,

wordt in principe dezelfde redenering gevolgd als in dit voorbeeld.

Het  aantal  voorwaarden  kan  uiteraard  wel  uitgebreid  worden

(gelijkaardig aan de voorwaarden besproken bij het links afslaan

aan een kruispunt, maar dan door het aantal vrije cellen in een

aangrenzend discreet segment te onderzoeken ipv in het discreet

segment zelf).  Voor de volledige algoritmes, zie bijlage A waarin

de programma-code weergegeven is.

c)Discreet -> continu

Deze overgang is  eenvoudigst  te  verwezenlijken.   Het algoritme

ziet er als volgt uit:

maxNoc>noc     JA verwijder voertuig uit discreet segment
voeg wagen toe aan continu segment
herbereken de gemiddelde snelheid van het  
  continu segment

NEE het voertuig blijft in het discreet segment
wacht en herhaal algoritme

noc: number of cars (in continu segment)

maxNoc: maximum noc (in continu segment)

Bij een dergelijke overgang gaat informatie verloren.  Dit is een

noodzakelijk  kwaad om de  rekentijd  beperkt  te  houden.   Enige

ervaring  in  het  bepalen  van  de  parameters  en  de  methodes

(bepalen  van  maxNoc,  wachttijd,  herberekening  gemiddelde

snelheid,...) zorgt ervoor dat het model juist blijft functioneren.

d)Continu -> discreet

Dit is minder evident.  Elke T  seconden zijn er x  voertuigen die

het continu segment willen verlaten (zie paragraaf 2.5.a voor de

berekening van dit aantal).  Het is uiteraard niet zo dat al deze

voertuigen net op dat exacte tijdstip het continu segment willen

verlaten:  in  werkelijkheid  verlieten  ze  het  continu  segment
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gedurende  het  tijdsinterval T ,  voorafgaand  aan  het  ogenblik

waarop de  x  voertuigen door  het continu segment gegenereerd

worden.  Om dit tijdsverschil te corrigeren, werd het DTS (Discrete

Transition Section) ingevoerd.  Vooraleer het algoritme waarmee

de  voertuigen  in  een  dergelijk  segment  geplaatst  worden  te

bespreken, wordt de algemene opbouw van een DTS toegelicht.

Opbouw DTS

De minimum lengte van het DTS kan niet vrij gekozen worden.

Stel  dat  het  continu segment  om de  T  seconden een aantal

voertuigen genereert die geplaatst moeten worden in het DTS, en

stel dat de maximale snelheid op dat stuk weg gelijk is aan vmax .

Gedurende de tijd  T  kan een voertuig maximaal  een  afstand

T⋅vmax  afleggen.  Dit geldt voor zowel het continu segment als

voor het daaropvolgend discreet segment (het DTS).  De minimale

lengte van het discreet segment moet gelijk zijn aan die afstand

die  een  wagen  aan  maximale  snelheid  kan  afleggen  in  het

tijdsinterval van het continu segment.  

In tegenstelling tot de continue segmenten, is het niet nodig de

lengte van een DTS te beperken omwille van golffouten.  Om de

rekentijd te beperken is het vanzelfsprekend dat er toch voor zo

kort mogelijke DTS'en geopteerd wordt.

Het DTS is opgebouwd uit cellen.  Elke cel heeft de breedte van

een rijvak, en een lengte van 10 meter.  Deze lengte kan anders

gekozen  worden,  alhoewel  10  meter  om  twee  redenen  een

evidente keuze is:

• Hoe  kleiner  de  cel,  hoe  nauwkeuriger  de  positie  van  een

voertuig is.  Bij verkeersopstoppingen is het echter zo dat er

gemiddeld ongeveer één voertuig per tien meter weg staat.  Dit

is de hoogste dichtheid die kan optreden, en bijgevolg is het dus

ook niet nodig een kleinere cellengte te kiezen.
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• Veelvouden  van  tien  zijn  gemakkelijk  uit  het  hoofd  te

berekenen.  Dit is handig bij een eerste interpretatie van het te

beschouwen verkeersnetwerk.

De lengte van het DTS wordt, indien mogelijk, gelijk gesteld aan

het eerste veelvoud van tien meter dat groter is dan T⋅vmax .  Als

deze lengte niet in het model past, kan de lengte in stappen van

tien meter aangepast worden.

Als een bocht waar de maximum haalbare snelheid laag ligt, door

een DTS gemodelleerd wordt, dan kan van de voorgesteld lengte

van  tien  meter  afgeweken  worden.   Dit  om  de  beslissingen

realistisch te houden. Een voorbeeld:

Op een rechte baan waar de maximum snelheid 90km/u is, zal op

zijn  minst  over  50m  geen  voertuig  te  bespeuren  mogen  zijn

vooraleer een voertuig uit een zijstraat deze baan op zal rijden.

In een bocht waar die maximaal haalbare snelheid slechts 30km/u

is,  is  het  niet  nodig om 50m vrije  baan te  hebben.   Om toch

hetzelfde  model  te  gebruiken  waarbij  doorgang verleend  wordt

vanaf het moment dat er 5 lege cellen zijn, moet de lengte van

een cel in dit geval tot bvb 5m beperkt worden.

Plaatsingsalgoritme

Heel  wat  algoritmes kunnen bedacht worden om de voertuigen

vanuit een continu segment te identificeren en te plaatsen in een

DTS.  Het algoritme moet daarbij wel op zijn minst aan volgende

zaken voldoen: 

• Het  is  onmogelijk  voertuigen  te  plaatsen,  verder  dan  de

voertuigen die het DTS reeds bevat.

• Bij druk verkeer (filevorming) zullen er op elk rijvak evenveel

voertuigen  het  DTS  binnenrijden.   Is  het  daarentegen  kalm

verkeer,  dan zullen er door de band meer voertuigen op het

rechterrijvak rijden dan op de andere vakken.
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• Bij kalm verkeer, zal de gemiddelde snelheid van het CS hoog

liggen.  Om een vloeiende overgang te bekomen, moeten de

voertuigen in een dergelijke situatie voldoende ver van elkaar

geplaatst worden om deze snelheid te kunnen aanhouden (cf.

veilige afstand).

• De rekentijd moet beperkt blijven.  Het streven naar een zo

realistisch  mogelijke  plaatsing  van  de  voertuigen  kan  het

rekenwerk  overbelasten.   De perfectie  is  hier  ook  niet  nodig

aangezien de voertuigen, als ze niet correct geplaatst werden

volgens hun snelheid en de drukte van het verkeer, zelf binnen

de  kortste  keren  hun  weggedrag  zullen  aanpassen  tot  dit

voldoet  aan  de  gesimuleerde  verkeerssituatie.  (Dit  door  de

logische beslissingen die de voertuigen in een DTS elk voor zich

nemen.)  Ook in een werkelijke verkeerssituatie treden 'random'

effecten regelmatig op (een wagen die al te bruusk remt, een

snelheidsduivel,...).

• Een random-factor moet er voor zorgen dat de plaatsing van

eenzelfde  aantal  voertuigen in eenzelfde situatie  toch telkens

weer anders is.

Veel  algoritmes  kunnen  aan  deze  zaken  voldoen.   Een  heel

eenvoudig algoritme werd uiteindelijk gekozen om in dit model te

gebruiken:

out >= fcif JA verwijder fcif voertuigen uit het CS
plaats 1 voertuig in elke vrije cel

NEE verwijder out voertuigen uit het CS
ga als volgt te werk:

fcif
out

 = x (geheel getal), rest y

Maak de volgende opsplitsing van fcif:
(out – y) groepen van x cellen, en y groepen van (x+1) cellen.

Plaats één voertuig in elke groep.  Hierbij wordt de cel binnen de groep 
waar het voertuig geplaatst wordt volledig ad random gekozen
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Dit uiterst eenvoudig algoritme voldoet aan de puntjes die zojuist

opgesomd werden.  In tekening 10 is een voorbeeld weergegeven

om een direct inzicht in het algoritme te verkrijgen.

In het voorbeeld is: fcif =9  en  out=2 .  De deling levert  x=4  en

y=1  op.  Dit betekent dat er  out− y=2−1=1  groep van  x=4

cellen is (de paarse cellen), en  y=1  groep van   x1=41=5

cellen (de groene cellen).  De groepen worden in de richting van

het verkeer geplaatst, waarbij een rijvak naar links opgeschoven

wordt als alle vrije cellen in een rijvak ingevuld (=gekleurd) zijn.

In het voorbeeld zijn twee mogelijke resultaten weergegeven: A

en B.  De kans op een niet-realistische plaatsing is klein, en toch is

het randomeffect  groot genoeg om als resultaat allerlei  diverse

situaties te bekomen.  'Niet-realistisch' moet hier opgevat worden

als 'onveilig'.  Het kan dus voorkomen dat twee voertuigen met

een  bepaalde  individuele  snelheid,  te  dicht  bij  elkaar  geplaatst

worden.  De regel van de veilige afstand voldoet dan niet.  De

individuele verplaatsing binnen een DTS zorgt er dan voor dat de

veilige afstand tussen beide voertuigen terug hersteld wordt.  Dit

gaat meestal gepaard met een wijziging van hun snelheid.

Individuele verplaatsing binnen een DTS

Eenmaal  de voertuigen geplaatst  zijn,  moeten zij  hun weg vlot
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verderzetten.   Hiertoe  moeten  opnieuw  enkele  logische

overwegingen de basis vormen die het gedrag van een voertuig

bepaalt.  

Op een  gelijkaardige  manier  als  bij  een  overgang tussen twee

DTS'en zal een voertuig zijn snelheid aanpassen naargelang het

aantal vrije cellen voor zich.  Wanneer de weg in één richting over

meerdere rijvakken beschikt, dan zijn ook volgende mogelijkheden

van toepassing:

• Uitwijken naar links  

Stel  dat  een  voertuig  zich  niet  op  het  meeste  linkse  rijvak

bevindt.   Het  aantal  vrije  cellen  vóór  het  voertuig  is  niet

voldoende om de huidige snelheid te behouden of te verhogen

tot  de  maximumsnelheid.   In  een  dergelijke  situatie  wordt

gecheckt  of  naar  het  linkerrijvak  uitgeweken  kan  worden.

Volgend algoritme wordt daarvoor gevolgd:

fcllf > fcif + 1 en fcllb > fcif
JA verplaats het voertuig één rijvak naar links en

één cel voorwaarts
verhoog de snelheid met 22km/u, of tot de 

maximum snelheid
NEE verplaats het voertuig in hetzelfde rijvak één

cel voorwaarts.
Verminder de snelheid met 30km/u, of tot de 

snelheid die voldoet aan fcif

fcllf: free cells in left lane forwards

fcllb: free cells in left lane backwards

In tekening  11 zijn enkele mogelijke situaties afgebeeld,  met

daarbij een groen of rood licht als de wagen zich al dan niet

naar het linkervak kan begeven.

De cellen die (volledig of gedeeltelijk) groen en paars gekleurd

zijn, stellen respectievelijk fcllf  en fcllb  voor.  De oranje cellen

representeren fcif .
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• Rechts invoegen  

Volgens het verkeersreglement moet een voertuig zich indien

mogelijk altijd op het meest rechtse rijvak begeven.  Volgend

algoritme brengt dit tot uiting:

fcif is een veilige afstand voor de huidige snelheid
 (= er is geen file; de wagen kan zijn snelheid behouden of 

versnellen)
NEE volg het standaard algoritme: vertragen of nr links

 JA fcrlf >= veilige afstand JA naar rechts
 NEE gewoon voorwaarts

Tekening  12 toont twee mogelijke situaties.  Daarbij is er van

uitgegaan dat het voertuig dat de beslissing overweegt om naar

rechts  in  te  voegen,  een  veilige  afstand  van  3  cellen  nodig

heeft.

Door  dergelijke  algoritmes  in  te  bouwen  in  discrete  transitie

segmenten, zullen de voertuigen er in elke situatie naar streven

een realistische positie aan te nemen ten opzichte van de andere
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voertuigen in hun omgeving.  Op deze manier worden eventuele

fouten bij  het  plaatsen van de voertuigen in het  DTS door  het

plaatsingsalgoritme snel gecorrigeerd.

Op het standaard DTS bestaan nog enkele varianten.  Deze worden

hierna  toegelicht,  en  hebben  telkens  een  kleine  extra  functie,

specifiek aan de buren van het desbetreffend segment.

DTSX: het DTS vóór een kruispunt

Op een kruispunt heeft een voertuig verschillende mogelijkheden

om  zijn  weg  verder  te  zetten.   Om  de  juiste  beslissingen  te

kunnen nemen, moet het voertuig 'weten' in welke richting het

verder wil.  Een extra variabele houdt dit voor elk voertuig bij.

Deze variabele moet al toegekend worden vooraleer het voertuig

het kruispunt oprijdt, zodat het op tijd kan voorsorteren.

Het kruispunt dat hier behandeld wordt, geeft elk voertuig de kans

naar links, naar rechts of rechtdoor te rijden.  Het DTSX dat de

inkomende stroom voertuigen uit het CS discretiseert, zal er voor

zorgen dat elk voertuig hierbij weet in welk van de drie richtingen

het verder moet.  Hiertoe kunnen twee extra gegevens (tov een

gewoon DTS) aan het DTSX meegegeven worden: de left turning

rate en de  right turning rate.   Deze beide getallen drukken de

verhouding van het aantal voertuigen uit dat respectievelijk naar

links en rechts wil rijden ten opzichte van het totaal aantal wagens

dat  zich  respectievelijk  in  het  linkerrijvak  en  het  rechterrijvak

bevindt.

DTSO: het DTS waarbij voertuigen het DTS kunnen verlaten

Het Combi-segment dat al eerder besproken werd, kan niet altijd

gebruikt worden (als er niet voldoende ruimte is om een CS voor

de splitsing of de zijstraat te plaatsen).  In zo'n situatie biedt het

DTSO een uitweg.
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Wat een DTSO verschillend maakt met een gewoon DTS, is dat er

een  cel  in  het  rechterrijvak  geselecteerd  kan  worden  en  een

percentage  en  een  verwijzing  naar  een  CS  kan  meegegeven

worden.  Als een voertuig zich in de geselecteerde cel bevindt, en

deze  wil  verlaten,  dan  heeft  het  de  mogelijkheid  om zijn  weg

binnen het DTSO te vervolgen, óf om het DTS te verlaten en een

CS (die dan een zijstraat voorstelt) in te rijden.  Met een kans

gelijk aan het percentage, zal het voertuig ervoor kiezen om het

CS in te rijden, en dus DTS te verlaten.

DTSS: het DTS dat niet eindigt bij het begin van een segment

Normaalgezien eindigen segmenten telkens bij het begin of bij één

van de instroommogelijkheden (bij  een kruispunt  bvb zullen er

standaard vier  zijn) van een volgend segment.  In een situatie

waarbij voertuigen uit een zijstraat de hoofdstraat willen oprijden,

zal het echter voorkomen dat een DTSS uitmondt in een andere

DTS.  

Eén extra gegeven is hiervoor nodig in het DTSS: de cel waarin

voertuigen het aangrenzende DTS willen binnenrijden als ze het

DTSS  verlaten.   Het  DTSS  is  hier  de  weg  die  voorrang  moet

verlenen aan het aangrenzende DTS.  Vooraleer een voertuig het

DTSS  zal  verlaten,  zal  het  eerst  een  algoritme  doorlopen,  dat

checkt  of  het  wel  veilig  is  om een  cel  in  de  voorrangsweg  te

bezetten.
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 3.Simulatie

In dit hoofdstuk zijn veel verwijzingen terug te vinden naar het Java-

programma, en naar het plan van het beschouwde verkeersnetwerk.

Om de hier voorgestelde simulaties vlot te kunnen begrijpen, is het

aan te raden het programma (Appendix A) en het plan (Figuur A) te

bestuderen.

Een  praktische  eerste  paragraaf  moet  verduidelijken  hoe  het

programma  uitgevoerd  kan  worden.   De  volgende  paragrafen

beschrijven telkens een simulatie en bespreken beknopt de resultaten.

1.Toelichting bij het programma

Voor de kleinere simulaties die eerst besproken worden, wordt nog

niet gewerkt met de opgemeten instromen van het verkeersnetwerk.

De bedoeling is de juistheid van de submodellen na te gaan.  Om dit

duidelijk te controleren is er in dit werk geopteerd om enkel bij de

start van de simulatie een aantal voertuigen in een instroomsegment

te  plaatsen,  en  geen  nieuwe  instroom  te  voorzien  tijdens  de

simulatie.  De verplaatsing kan dan beter gevolgd worden.  Ook de

turning rates worden op een vaste waarde ingesteld.  

De computer die gebruikt zal worden om de simulaties uit te voeren,

moet  beschikken  over  de  java-compiler.   Deze  staat  op  de

bijgeleverde CDROM onder de map Utilities.  In dezelfde map staat

ook  het  installatiebestand  van  het  vrij  te  verkrijgen  programma

Jcreator Light Edition.  Dit programma is een handige tool om snel en

efficiënt  te  programmeren.   Het  gebruik  van  dit  of  een  dergelijk

programma  is  aan  te  raden.   Eenmaal  JCreator  geïnstalleerd  is,

volstaat  het  het  bestand  “Thesis.jcw”  uit  de  map  Programma te

openen  om  het  volledige  model  in  JCreator  te  laden.   Om  de

bestanden ook te kunnen bewerken, en dit op te slaan, zal het echter
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nodig  zijn  de  volledige  map  'Programma'  naar  de  harde  schijf  te

kopiëren.

Het programma leest gegevens in, en schrijft er ook weg.  Om dit te

kunnen doen, moet de map TJN van de CDROM integraal gekopieerd

worder naar de C-schijf.  Dit is belangrijk!  Als de map C:/TJN/ niet

bestaat zal het programma vastlopen.

a)De vertaling van een model in een programma

In  hoofdstuk  2  staat  uitgelegd  uit  welke  componenten  een

verkeersnetwerk opgebouwd kan zijn.   Het bestudeerde netwerk

moet volledig uit deze componenten opgebouwd worden, waarbij

aan  alle  voorwaarden  voldaan  moet  worden  die  in  hoofdstuk  2

vermeld werden (minimum lengte continu segment, de lengte van

discrete segmenten moet een veelvoud van 10m zijn,...).

Op  de  CDROM  staan  onder  de  map  Programma/Verkeer

verschillende bestanden met de naam “Model”, waarbij de extensie

telkens  begint  met  java  en  eindigt  op  de  afkorting  van  één  of

andere  component.   Deze  laatste  afkorting  duidt  erop  dat  het

bestand het  model  bevat  van een dergelijke component met de

nodige in- en uitstromen om een simulatie te kunnen uitvoeren.

Vanaf hier wordt de term 'model' gebruikt om het uit componenten

opgebouwde  verkeersnetwerk  aan  te  duiden.   Met  'programma'

wordt  verwezen  naar  het  model  zoals  dit  beschreven  werd  in

hoofdstuk 2.

Om één van de modellen te laden in JCreator, moeten de volgende

acties ondernomen worden:

• Open het bestand “Thesis.jcw”

• Kies  in  de  lijst  met  bestanden  die  linksboven  verschijnt,  het

gewenste model.
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• Selecteer dit met de rechtermuisknop en kies 'Rename'.

• Vervang de extensie  door  'java'  en  druk  Enter.   Het  bestand

heeft nu de naam “Model.java”.

Door in de menubar op het 'Compile File'-icoontje te klikken ( ),

wordt het bestand gecompileerd.  Dit moet telkens gedaan worden

om  wijzigingen  effectief  in  het  uitvoerbaar  programma  door  te

voeren.

Door te dubbelklikken op één van de modellen linksboven op het

scherm, wordt de programmatekst weergegeven.  Een model ziet

er altijd als volgt uit:

De veranderlijken (Map) m, (double) time, (boolean) free, (double)

chrono  en  (Writer)  measures  moeten  aanwezig  zijn  voor  de

correcte werking van het programma.  Na de definitie  van deze

variabelen, volgt een opsomming van alle segmenten waaruit het

verkeersnetwerk is opgebouwd.  In het model van het kruispunt

(Model.javaXROAD) zijn dit bij voorbeeld 12 Continue Segmenten

(CS), 4 Discrete Transitie Segmenten voor een Kruispunt (DTSX)

en 1 kruispunt (Crossroads).  

Merk op dat er 4 extra componenten gedefinieerd worden.  Deze

dienen om de uitstroomgegevens te verwerken.  CSO staat dan ook

voor Continu Segment Output.

Na deze opsomming worden drie  rijen van Strings gedefinieerd:

één met de namen van alle CS's, en één met de namen van alle

CSO's en één met de namen van alle CSI's.

In  een  tweede  deel  van  het  bestand,  ook  wel  de  'identifier'

genoemd, worden alle segmenten beschreven.  Hierna volgt een

opsomming  van  alle  gegevens  die  met  een  segment  kunnen

meegegeven worden.  In het programma staan tussen de haakjes

de kenmerken van het component.  Het cijfer duidt telkens op het
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zoveelste element tussen de haakjes.

CS

• 2: De naam van het segment.  Dezelfde naam als die van de

variabele wordt hiervoor gebruikt.

• 3: De lengte van het segment.  Als deze lengte te kort is, zal

het programma een foutmelding geven bij de uitvoering ervan.

• 4: De maximum snelheid in het segment.  Dit kan de wettelijke

opgelegde  maximum snelheid  zijn,  of  de  maximaal  haalbare

snelheid.

• 5: Het aantal rijvakken in het segment.

• 7: Het  tijdsinterval  T  tussen  elke  twee  gebeurtenissen

'Timestep' die met dit segment verbonden zijn.

DTS

• 2: De naam van het segment.

• 3: De lengte van het segment (veelvoud van 10!).

• 4: De maximum snelheid in het segment.

• 5: De maximaal haalbare snelheid op het eind van het segment.

(Als het segment bij  voorbeeld  geen voorrang heeft  tov.  het

segment  waarop  het  aansluit,  dan  zal  deze  snelheid  laag

liggen).

• 6: Het aantal rijvakken in dit segment.

DTSX

• 2, 3, 4, 5 en 6: zoals bij DTS.

• 8: De  verhouding  op  het  meest  linkse  rijvak  van  het  aantal

voertuigen dat naar links zal rijden tov. het aantal voertuigen

dat  rechtdoor  zal  rijden  op  het  aansluitende  kruispunt.

Uitgedrukt in procent.

• 9: De verhouding op het meest rechtse rijvak van het aantal
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voertuigen dat naar rechts zal rijden tov. het aantal voertuigen

dat  rechtdoor  zal  rijden  op  het  aansluitende  kruispunt.

Uitgedrukt in procent.

DTSS

• 2, 3, 4, 5 en 6: zoals bij DTS.

• 8: Het  nummer  van de  cel  in  het  rechterrijvak  van het  DTS

waarop dit segment aansluit.

DTSO

• 2, 3, 4, 5 en 6: zoals bij DTS.

• 8: Het  percentage  van  de  voertuigen  op  het  meest  rechtse

rijvak dat het DTSO zal verlaten.

• 9: Het nummer van de cel in het rechterrijvak waar voertuigen

het DTSO kunnen verlaten.

• 10: Het CS waar de voertuigen naartoe rijden als ze het DTSO

verlaten in de aangewezen cel.

Combi, Crossroads, CSO, CSI, RppT

• 2: De naam van het segment.

Na  deze  eerste  identificatie  moeten  alle  segmenten  met

uitzondering  van  de  CSO's  en  CSI's,  nog  verder  gespecifieerd

worden.  De segmenten moeten namelijk nog aan elkaar gekoppeld

worden.  Elk segment moet weten wat het volgende segment (de

'buur' genoemd) volgens de verkeersstroom in het netwerk is.  Bij

een CS, een DTS, een DTSX, een DTSS en een DTSO wordt een

buur toegewezen door het volgende commando:
<naam segment>.neighbours[1]=<naam buur>
De buren van andere segmenten worden met een aparte functie

ingegeven:

• Combi: 
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<naam combi>.set2neighbours(buur links, buur rechts, x)
Hierbij stelt x het percentage van de voertuigen voor die naar de

linker buur zullen rijden.

• RppT:

<naam rppt>.setneighbours(voorrangsweg, zijweg, weg uit)
In paragraaf 2.4.b staat dat de voorrangsweg in dit geval een

éénvaksbaan is, en de zijweg een tweevaksbaan.  

• Crossroads:

<naam  Crossroads>.setNeighbours(min1,  mout1,  min2,  mout2,
sin1, sout1, sin2, sout2) 
De  verklaring  van  de  afkortingen  werd  in  paragraaf  2.4.c

gegeven.

In het bestand “Model.java” volgt na deze definitie van de buren,

een lange rij van commando's  m.put(“...”,”...”),die nodig zijn

voor de goede werking van het programma.  Het commando zorgt

ervoor  dat  een  segment  met  zijn  naam gelinkt  wordt.   Bij  elk

segment hoort dit commando.

Na deze herhaalde opdracht, moeten de laatste zaken gedefinieerd

worden vooraleer het model kan werken.  Dit zijn de matrices die

bij  de  voorstelling  van  de  verschillende  segmenten  besproken

werden:

• De snelheidsmatrix bij een kruispunt:

Als  deze  niet  gedefinieerd wordt,  dan zal  het programma alle

waarden automatisch op nul instellen; de voertuigen rijden dan

met een snelheid nul en zullen oneindig lang onderweg zijn om

het kruispunt te passeren.  Het instellen gebeurt door elke cel

van het kruispunt een waarde toe te kennen door middel van het

commando: <naam Crossroads>.speedm[i][j]=x.  De indices i  en

j  staan respectievelijk voor het tweede en eerste getal in het
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koppel dat elke cel beschrijft (zie paragraaf 2.4.c).  x staat voor

de snelheid en wordt uitgedrukt in km /u .

• De snelheidsrij bij een RppT:

De maximale snelheid in de vier cellen van het RppT wordt initeel

ook op nul ingesteld.  Om geblokkeerde voertuigen te vermijden

moet voor elke cel een snelheid gedefinieerd worden.  

Alle segmenten zijn nu volledig gespecifieerd.  Indien nodig kan nu

een initieel aantal voertuigen aan bepaalde segmenten toegekend

worden.   Dit  kan  met  het  commando  <naam  CS>.setNoc(k)
waarmee k voertuigen in een CS geplaatst worden.

Het model bevat verder nog twee functies die nodig zijn voor een

goede  werking  van  het  programma.   Deze  sluiten  het  bestand

“Model.java” af.

b)Input en output van gegevens

De map TJN van op de CDROM bevat de juiste submappen voor

een goede werking van het programma.  Het is noodzakelijk deze

map  naar  de  C-schijf  van  de  computer  te  kopiëren  om  het

programma te laten werken.

De  verschillende  mappen  verzamelen  elk  een  deel  van  de

gegevens:

C:/TJN/input/

In  deze  map  worden  de  instromen  voor  elk  instroomsegment

geplaatst.  De benaming van elk bestand is logisch toegewezen als

de naam van het segment waar de voertuigen instromen.

Het  programma is  momenteel  zo  ingesteld  dat  er  elk  kwartier

nieuwe  gegevens  ingelezen  worden.   Het  is  dan  ook  nodig  de

gegevens  per  kwartier  op  te  slaan.   Het  aanmaken  van  een

dergelijke inputfile dient als volgt te gebeuren:
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• Open een blanco excel-werkblad.

• Voer in kolom A de instroomgegevens in.  Hou hierbij rekening

dat de gegevens de instromen per kwartier voorstellen.  Elke cel

geeft dus het aantal voertuigen weer dat per kwartier via het

betreffende segment het verkeersnetwerk binnenrijdt.

• De cellen zijn met de tijd gerelateerd.  Cel 1 moet de gegevens

voor het eerste kwartier van de dag bevatten (van 00u00 tot

00u15).  Cel 2 die van het tweede kwartier.  Dit tot aan cel 96

waar de instroom van 23u45 tot 24u00 staat.

• Sla het  bestand op als  een .csv  bestand (Comma Separated

Value File Format).  De naam van het bestand is dezelfde als die

van het continu segment waarop het betrekking heeft.

Het is de bedoeling dat dit voor elke instroom van het beschouwde

netwerk gedaan wordt.

Bij het uitvoeren van het programma zullen de Events 'Input' er

voor zorgen dat er elk kwartier evenveel voertuigen het netwerk

betreden  als  er  uit  het  bestand  ingelezen  wordt,  op  een

randomafwijking na.

C:/TJN/turningrates/

Deze  map  heeft  een  gelijkaardig  doel  als  de  inputmap.   De

bestanden bevatten ook kwartiergegevens.  De gegevens zijn hier

geen  instromen,  maar  de  verhoudingen  tussen  de  stromen  bij

splitsingen.  Deze verhouding wordt in procent uitgedrukt.  Om

het kwartier worden de verhouding tussen de stromen vanuit deze

bestanden geupdated in het programma.

C:/TJN/speeds/

In  deze  map  komen  gegevens  over  de  snelheden  van  de

voertuigen terecht.  Dit gebeurt op een verschillende manier voor

continue en discrete segmenten:
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• De  snelheden  in  discrete  segmenten  worden  waargenomen

volgens een steekproefmethode.  Bij de overgang van continu

naar discreet  krijgen voertuigen een eigen identiteit.   Hierbij

kan willekeurig een voertuig gemarkeerd worden.  Dit voertuig

wordt dan gevolgd tot het terug een continu segment inrijdt en

dus zijn identiteit verliest.  Een willekeurig ander voertuig wordt

nu  gemarkeerd;  en  een  nieuwe  waarneming  kan  gemaakt

worden.  Dit proces herhaalt zich tot het einde van de simulatie.

tekening  13  toont  een  voorbeeld  van  dit  bestand  (te  vinden

onder de naam “measures.csv”).

• Telkens de snelheid in een continu segment verandert, wordt dit

weggeschreven in een bestand met de naam van dat segment.

Als  het  bestand  in  Excel  geopend  wordt,  ziet  het  er  zoals

tekening 14 uit.  Ook hier wordt gebruik gemaakt van de .csv

bestandstypes,  waardoor  een  overzichtelijk  databestand

bekomen wordt.  In de eerste kolom wordt de tijd weergegeven

waarop de snelheid in het continu segment gewijzigd is, in de

tweede kolom de snelheid en in de derde het aantal voertuigen
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dat het continu segment op dat moment bevat.

C:/TJN/OUTPUT/

Het aantal voertuigen dat het netwerk verlaat, wordt opgeslaan in

deze map.  In het bestand “Run.java” dat in de map Programma

gevonden  kan  worden,  kunnen  twee  variabelen  gedefinieerd

worden:

• starttime:  het  tijdstip  van de  dag waarop de simulatie  moet

beginnen  lopen.   Let  op,  dit  wordt  in  seconden  uitgedrukt!

Seconde 1 is de eerste seconde na middernacht.

• countinterval: dit is een belangrijk gegeven voor de outputfiles.

Dit  getal  drukt  namelijk  in  seconden  uit  hoelang  voertuigen

geteld  moeten  worden,  vooraleer  het  getelde  aantal

weggeschreven wordt in een bestand.

In een bestand dat dezelfde naam draagt als het outputsegment

(CSO), worden deze aantallen genoteerd.  De eerste rij gegevens

geeft  het  aantal  voertuigen  weer  dat  tussen  starttime  en
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starttimecounterinterval  geteld werd.  De tweede rij geeft het aantal

weer dat één interval later geteld werd.  Dit tot het einde van de

simulatie.

Om deze outputs overzichtelijk te kunnen bekijken, staat er onder

de map  C:/TJN/ het bestand “output.xls”.   Door dit  bestand te

openen, en vervolgens op de knop 'Load' te drukken, komen alle

gegevens  netjes  naast  elkaar  te  staan.   (Macro's  moeten

toegestaan worden om deze functie te kunnen gebruiken).

De 'Load'-knop is ook een handige tool om te testen of het aantal

voertuigen  dat  het  netwerk  verliet  gelijk  is  aan  het  aantal  dat

oorspronkelijk  binnengereden  is  (als  dit  aantal  gekend  is

uiteraard).

In  tekening  15  is  dit  outputbestand  weergegeven.   Het

'countinterval'  is  klein  gekozen  (15  seconden).   Naast  'Totaal'

komt  het  aantal  voertuigen  die  het  netwerk  verlaten  hebben

tijdens  de  volledige  simulatie.   In  dit  voorbeeld  werd  het

verkeersnetwerk  in  Zwijnaarde  gesimuleerd,  waarbij  er  200
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voertuigen in elk instroomsegment binnenreden.  6 maal 200 is

precies 1200.  De simulatie heeft dus lang genoeg gelopen om alle

voertuigen terug uit het netwerk te laten rijden, en er zijn geen

voertuigen verdwenen of bijgekomen.

2.Simulaties om het model te controleren

In dit hoofdstuk is het de bedoeling enkele kleine simulaties uit te

voeren met als doel de juiste werking van het model aantonen.  Dit is

in feite het resultaat van de vele simulatietests die nodig waren om

alle fouten uit het model te halen.  Hier en daar moest het model uit

deel  2  wat  bijgeschaafd  worden.   De  reden  en  de  aanpassingen

worden dan zo duidelijk mogelijk weergegeven.

De testsimulaties kunnen desgewenst nagebootst worden met behulp

van  de  bijgeleverde  CDROM.   Na  het  compileren  van  alle  .java

bestanden  volstaat  het  om het  bestand  “run”  uit  te  voeren.   De

inhoud van dit bestand moet wel aangepast worden naargelang het

gekozen model.  In het bestand zelf staat duidelijk aangegeven welk

deel  van  de  code  bij  welk  model  aan-  of  uitgezet  moet  worden.

Uitzetten  wordt  eenvoudig  gedaan  door  elke  lijn  code  te  laten

voorafgaan  door  '//'.   De  compiler  ziet  deze  lijnen  dan  als

commentaar in plaats van code.

De volgende  paragrafen  behandelen  telkens  een  algoritme of  een

component.

a)Interactie tussen continue segmenten
Model.javaCS

Enkele zaken die bij deze simulatie getest kunnen worden, zijn:

• behoud van aantal voertuigen

• random effect

• drukkere situatie = tragere gemiddelde snelheid voertuigen

47



• realistische snelheden

Het model bestaat uit vier continue segmenten (een, twee, drie en

vier) en één outputsegment (vierO).  Drie simulaties zijn voldoende

om de correctheid te testen:

1. Vijf voertuigen worden geplaatst in segment een.

2. Tien voertuigen worden geplaatst in segment een.

3. Herhalen van test 2.

Het outputbestand “vierO.csv” geeft de volgende resultaten:

Simulatie 1 Simulatie 2 Simulatie 3

0-5s 0 0 0
5s-10s 2 3 3
10s-15s 1 3 4
15s-20s 2 2 3
20s-25s 0 1 0
25s-30s 0 0 0
30s-35s 0 1 0
35s-40s 0 0 0
Totaal: 5 10 10

Het behoud van het aantal voertuigen is hiermee aangetoond.  De

verschillende resultaten bij simulaties 2 en 3 tonen aan dat een

zelfde beginsituatie niet noodzakelijk tot het zelfde gedrag van de

voertuigen  leidt.   Dat  de  gemiddelde  snelheid  lager  ligt  bij  een

drukkere  wegbezetting  kan  met  een  eenvoudige  berekening

aangetoond worden.  De gemiddelde tijd die een voertuig nodig

heeft om in segment vierO te belanden is:

sim. 1: 
1
52×5102 1×1015

2
2×1520

2 =12.5 s
sim. 2:

1
10 3×5102 3×1015

2
2×1520

2
1× 2025

2
1×3035

2 =15 s
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sim. 3:
1
10 3×5102 4×1015

2
3×1520

2 =12.5 s
De gemiddelde tijd nodig om de weg af te leggen is gelijk of langer

bij de simulaties met meer verkeer.  De random factor heeft er hier

voor gezorgd dat de gemiddelde tijd gelijk is in simulaties 1 en 3.

In simulatie 2 is echter duidelijk dat de gemiddelde snelheid lager

ligt bij drukker verkeer.

De  afstand die  de  voertuigen in  deze  test  afleggen is  ongeveer

gelijk aan 4 maal 75 meter = 300 meter.  Dit wordt in 12.5s en 15s

afgelegd, wat respectievelijk een snelheid geeft van 86.4km/u en

72km/u.   Beide  snelheiden  zijn  realistisch  voor  een  weg  met

maximum snelheid = 90km/u.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Het  programma  verwacht  dat  de  continue  segmenten  in  de  rij

namen 'Csnames' in het bestand “Model.java”, in dezelfde volgorde

worden  opgegeven  als  de  volgorde  waarin  een  voertuig  deze

segmenten zou passeren.  Het programma zorgt er voor dat deze

lijst telkens in omgekeerde volgorde afgehandeld wordt, zodat er

geen  onrealistische  snelheden  veroorzaakt  kunnen  worden  door

golfverschijnselen.

b)Het DTS
Model.javaDTS

We laten 20 voertuigen vertrekken in segment 1.  Deze rijden tot

in segment 3, waarna ze overgaan naar het discreet segment.  Het

is dit segment dat hier nader onderzocht wordt.  Door een lijntje

toe te voegen in het bestand “Vehicle.java” kan de bezetting van

de cellen binnen het DTS weergegeven worden.  Tabel 1 geeft dit

resultaat  weer.   De  chronologische  volgorde  van  deze

momentopnames  gaat  in  elke  kolom  van  boven  naar  beneden,

waarbij  de  kolommen  van  links  naar  rechts  gelezen  moeten
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worden. 

Het gedrag van elk voertuig kan goed gevolgd worden via deze

prints.  De verklaring van enkele fenomenen:

• Het aantal voertuigen in het DTS neemt plots toe:

dit  betekent  dat  het  voorafgaande  CS  voertuigen  via  het
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0 1 1 0 0 0  |
1 0 0 0 0 0  |
---------------
0 1 1 0 0 0  |
0 1 0 0 0 0  |
---------------
0 1 1 0 0 0  |
0 1 0 0 0 0  |
---------------
0 1 0 0 0 0  |
0 1 0 1 0 0  |
---------------
0 0 1 0 0 0  |
0 1 0 1 0 0  |
---------------
0 0 1 0 0 0  |
0 1 0 1 0 0  |
---------------
0 0 1 0 0 0  |
0 1 0 0 1 0  |
---------------
0 0 1 0 0 0  |
0 0 1 0 1 0  |
---------------
0 0 1 0 0 0  |
0 0 1 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 1 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 1 0 0 0  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
1 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
1 0 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
0 1 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
0 1 0 0 0 1  |
---------------

0 0 0 1 0 0  |
0 1 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 1 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 1 0 0 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 1 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
1 0 0 0 0 0  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 1 0 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 1 0 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 1 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 1 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------

0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 0 1  |
---------------
1 0 0 0 0 1  |
0 1 0 1 0 0  |
---------------
1 0 1 0 0 1  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
1 0 1 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
1 0 1 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
1 0 1 0 0 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 1 0 0 0  |
0 1 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 1 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 1 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 1 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 1 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 1 0 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------

0 0 1 1 0 0  |
0 1 0 1 0 1  |
---------------
0 0 1 1 0 0  |
0 1 0 1 0 1  |
---------------
0 0 1 1 0 0  |
0 1 0 1 0 1  |
---------------
0 0 1 1 0 0  |
0 1 0 1 0 1  |
---------------
0 0 1 0 1 0  |
0 1 0 1 0 1  |
---------------
0 0 0 1 1 0  |
0 1 0 1 0 1  |
---------------
0 0 0 1 1 0  |
0 1 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 1 1 0  |
0 0 1 1 0 0  |
---------------
0 0 0 1 1 0  |
0 0 1 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
0 0 1 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
0 0 1 0 1 0  |
---------------
0 0 0 1 0 1  |
0 0 1 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 1 0 0 1  |
---------------
0 0 0 1 0 0  |
0 0 0 1 0 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 1 0 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------

0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 0 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 0 1 1  |
---------------
0 0 0 0 1 0  |
0 0 0 0 1 1  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 1  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 1  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 1  |
---------------
0 0 0 0 0 1  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 1 0 1  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 1 0 1  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 1 0 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 1 0  |
---------------
0 0 0 0 0 0  |
0 0 0 0 0 1  |
---------------

Press any key to
continue...

Tabel 1 -
verplaatsing
binnen DTS



plaatsingsalgoritme  in het DTS geplaatst heeft.  In de tabel is

duidelijk  dat  de  wagens  telkens  een  realistische  positie

aannemen.   Bovenaan  de  vierde  kolom zijn  bijvoorbeeld  vier

wagens geplaatst.  Hun snelheid zal redelijk klein zijn, aangezien

er maar een korte tussenafstand tussen de wagens is.

• Een voertuig verdwijnt uit de laatste cel van een rijvak:

dit wil zeggen dat een voertuig overgegaan is naar het continu

segment dat op het DTS aansluit.

• Twee opeenvolgende momentopnames zijn identiek:

in de vierde en vijfde laatste momentopname is dit het geval. Dit

betekent dat een voertuig beslist heeft om de overgang naar de

volgende cel of het volgende segment nog niet te maken omdat

zijn snelheid te hoog ligt in verhouding met de vrije ruimte voor

het voertuig.  In het geval van de laatste kolom kan dit dus twee

zaken betekenen.  Een eerste mogelijkheid is dat het voertuig

meest  rechtsonder  (de  laatste  cel  van  het  rechterrijvak)  niet

naar het aansluitende CS kan overgaan omdat dit segment al het

maximum aantal voertuigen bevat.  Een andere mogelijkheid is

dat  de  snelheid  van  het  andere  voertuig  verminderd  wordt

aangezien er maar één vrije cel tussen de twee voertuigen is. De

veilige  afstand  is  hierdoor  beperkt,  wat  een

snelheidsvermindering noodzaakt.  Het voertuig zal dus de tijd

die het nodig heeft om één cel te passeren moeten verlengen.

Na deze verlengde tijd kan het voertuig opnieuw proberen naar

de volgende cel over te gaan.

• Een voertuig gaat van het linker- naar het rechterrijvak over.

Tussen de derde en de vierde momentopname is dit reeds het

geval.   Dit  betekent  dat  dit  voertuig  zijn  gewenste  snelheid

evengoed  kan  aanhouden  op  het  rechterrijvak  als  op  het

linkerrijvak.   Er  zijn  dus  met  andere  woorden  evenveel  vrije
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cellen voor dit voertuig in het linker- als in het rechterrijvak.  Dit

is het gedrag dat van een doorsnee chauffeur verwacht wordt.

In het outputbestand 'vijfO' kan eenvoudig nagegaan worden dat

het aantal voertuigen behouden blijft doorheen de simulatie.  De

correcte werking van het DTS is hierbij dus gegarandeerd.

c)RppT en DTSS
Model.javaRppT
Model.javaDTSS

De  belangrijkste  functie  van  deze  segmenten  is  het  voorrang

verlenen aan voertuigen die van de tweevaksbaan komen.  Dit kan

eenvoudig getest worden door 3 simulaties te doen:

1. Tien  voertuigen  worden  op  de  eenvaksbaan  (met  voorrang)

geplaatst.

2. Tien voertuigen worden op de tweevaksbaan (zonder voorrang)

geplaatst.

3. Op elk van de twee banen worden vijf wagens geplaatst.

In  principe  kunnen  gelijkaardige  momentopnames  genomen

worden als in het puntje b).  De lijst zou echter te lang worden om

hier te vermelden.  De simulatie kan echter gemakkelijk nagebootst

worden; en de momentopnames kunnen dan rechtstreeks op de

computer geïnterpreteerd worden.  

Wat dan vastgesteld wordt, is het volgende:

• RppT: als er voertuigen uit de voorrangsweg komen, dan moeten

de voertuigen uit de tweevaksbaan wachten.  Een file vormt zich

in dit geval op deze tweevaksbaan.

• DTSS:  de  voertuigen  uit  de  eenvaksbaan  wachten  tot  er

voldoende  cellen  vrij  zijn  op  de  hoofdbaan  vooraleer  zij  de

hoofdbaan oprijden.

Dit is wat binnen de verwachtingen ligt voor deze segmenten.
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d)Combi en DTSO
Model.javaCombi
Model.javaDTSO

Deze segmenten moeten ervoor zorgen dat de juiste verhouding bij

de  splitsing  van  een  stroom  voertuigen  in  twee  richtingen

gegarandeerd wordt.  

Beide segmenten worden aan vier simulaties onderworpen:

1. Het aantal voertuigen dat naar links rijdt is 100 procent.

2. Het aantal voertuigen dat rechts afslaat is 100 procent.

3. De verhouding tussen beide is gelijk.

4. Zelfde test als 3.

In alle simulaties worden segmenten gebruikt van twee rijvakken.

Het  DTSO  is  50  meter  lang  en  de  cel  waar  de  voertuigen  de

zijstraat  kunnen  inrijden,  is  de  vierde  cel  (van  de  vijf  cellen:

50meter=5×10meter )

Hieronder staat het totaal aantal voertuigen dat gedetecteerd werd

bij elke simulatie en in elk uitstroomsegment.

COMBI Simulatie 1 Simulatie 2 Simulatie 3 Simulatie 4

links 20 0 10 9
rechts 0 20 10 11

DTSO Simulatie 1 Simulatie 2 Simulatie 3 Simulatie 4

links 20 8 17 15
rechts 0 12 3 5

Het  resultaat  bij  het  Combi-segment  voldoet  perfect  aan  de

wensen.  De kleine variatie die er tussen simulatie 3 en 4 te zien is,

is een gevolg van de randomeffecten die ervoor zorgen dat twee

situaties nooit identiek zijn.

Het resultaat van de DTSO-simulatie lijkt op het eerste zicht minder
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te kloppen.  Bij de tweede simulatie werd het aantal voertuigen dat

naar rechts rijdt op 100 procent ingesteld, en toch rijden maar 12

van  de  20  voertuigen  in  de  juiste  richting.   Dit  resultaat  kan

verklaard worden door het algoritme in paragraaf 5.d. opnieuw te

bekijken.   Daar  staat  namelijk  dat  de  voertuigen  die  in  het

rechterrijvak in een welbepaalde cel komen, de kans krijgen om

deze cel te verlaten in de richting van de zijstraat met een kans

gelijk aan de opgegeven verhouding.  De voertuigen die zich in het

linkerrijvak bevinden, zullen bijgevolg altijd rechtdoor rijden.  

Bij het schatten van het aantal voertuigen dat rechts afslaat tov de

volledige stroom, moet hier rekening mee gehouden worden!  Om

een totale uitstroom naar de zijstraat te hebben van bij voorbeeld

20 procent, zal het nodig zijn een verhouding van 30 à 35 procent

te selecteren.

De  correctheid  van  het  algoritme  is  nu  nog  niet  aangetoond.

Daartoe is een extra simulatie nodig: 

5. Dezelfde simulaties als 1, 2, 3 en 4, maar op een éénvaksbaan in

plaats van op een tweevaksbaan.

De resultaten:

DTSO (1vak) Simulatie 1 Simulatie 2 Simulatie 3 Simulatie 4

links 20 3 17 15
rechts 0 17 3 5

Opnieuw zijn de resultaten niet de gewenste.  In simulatie 2 rijdt

nog  altijd  een  deel  van  de  voertuigen  naar  links,  terwijl  100

procent naar rechts zou moeten rijden.

De reden dat hier nog voertuigen rechtdoor rijden is de volgende:

Op regelmatige tijdstippen worden voertuigen uit het voorgaande

continu segment geplaatst in het DTSO.  Als bij deze willekeurige

plaatsing een voertuig in de laatste cel belandt, zal dit voertuig de

kans niet meer hebben om naar rechts af te slaan.  Dit probleem
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kan op twee manieren voorkomen worden:

• De cel  waar voertuigen de kans krijgen om naar rechts af  te

slaan, moet de laatste cel van het DTSO zijn.  Elk voertuig moet

dan zeker  deze cel  passeren,  waardoor  het juiste aantal  naar

rechts zal rijden.

• Het  segment  dat  aan  het  DTSO  voorafgaat,  moet  ook  een

discreet  segment  zijn.   Voertuigen  kunnen  dan niet  geplaatst

worden na de uitstroomcel,  maar moeten cel per cel het DTSO

doorkruisen.

In  het  bestudeerde  netwerk  van  deze  thesis  komt  telkens  de

situatie van het tweede puntje voor: de beide DTSO's volgen na

een RppT, wat ook een discreet element is.  Het is dan niet nodig

de  laatste  cel  van  het  discreet  segment  te  gebruiken  om  de

voertuigen te laten afslaan.

e)CrossRoads
Model.javaXROAD

Het kruispunt zoals dit beschreven wordt in paragraaf 2.4.c heeft

heel wat testsimulaties en aanpassingen ondergaan.  De logische

weg  die  de  voertuigen  volgens  tekening  6  volgen  blijkt  voor

verschillende deadlocks te zorgen.   Een deadlock is  een situatie

waarbij 2 processen wachten op een actie van het andere proces

vooraleer ze hun eigen actie kunnen verderzetten.  Concreet voor

dit  model  betekent  het  optreden  van  een  deadlock  dat  de

voertuigen  elkaar  blokkeren.   Dit  komt  voor  in  de  volgende

situaties:

• Deadlock bij het links inslaan vanuit de zijstraten
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Deze  situatie  doet  zich  voor  als  twee  voertuigen  uit  de  twee

zijstraten  allebei  links  willen  inslaan  (de  omcirkelde  pijltjes)

terwijl  deze  voertuigen  gevolgd  worden  door  een  rij  andere

voertuigen.  Als een dergelijke situatie in de realiteit voorkomt,

zullen  de  chauffeurs  wat  manoeuvreren  zodat  de  blokkerende

voertuigen  hun  weg  kunnen  verderzetten.   Dit  speelt  zich

meestal  af  als  de  stand  van  de  verkeerslichten  wijzigt:  een

stroom voertuigen uit de andere richting dringt zich op, waardoor

de stilstaande voertuigen zich snel uit de voeten maken.

Het  programma  moet  een  oplossing  bieden  bij  dergelijke

situaties, gelijkaardig aan de werkelijkheid.  Deze oplossing ziet

er als volgt uit:  het programma detecteert de deadlock als het

de stand van het verkeerslicht verandert.  Als op dat moment

namelijk nog een voertuig belet wordt om links af te slaan, dan

kan het niet anders dan dat het belettende voertuig ook uit een

zijstraat komt, en zijn gewenste weg niet verder kan zetten.  Het
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omcirkelde voertuig kan in deze uitzonderlijke situatie beslissen

om  over  de  rij  wachtende  voertuigen  te  'springen'.   De

gecreëerde  vrije  cel  maakt  een  verdere  circulatie  van  het

geblokkeerde verkeer terug mogelijk.  De deadlock is opgelost.

• Nieuwe deadlock voortvloeiend uit de vorige oplossing

Als het rode voertuig dat links in wou slaan door middel van het

vorige algoritme mout1 ingereden is, is het de bedoeling dat de

rij wachtende rode voertuigen verder rijden om mout1 of  sout2

in te rijden.  Als de blauwe voertuigen uit de tweevaksbaan (die

ondertussen groen licht kregen) echter sneller zijn dan de rode,

kan er  opnieuw een deadlock optreden.  Het vorige algoritme

moet dus uitgebreid worden tot alle voertuigen die in de cellen

met de cirkels terechtkomen.

• Deadlock bij het links inslaan vanuit de tweevaksbaan.
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Deze  deadlock  treedt  op  doordat  twee  verkeersstromen  twee

opeenvolgende cellen gemeenschappelijk  hebben, maar dan in
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Tekening 19 - oplossing deadlock 3

Tekening 18 - deadlock 3



tegengestelde richting.  Als de omcirkelde pijltjes in tekening 18

een voertuig voorstellen, zijn deze twee voertuigen geblokkeerd.

De oplossing voor dit probleem bestaat erin de te volgen weg

voor de links afslaande voertuigen uit de tweevaksbaan lichtjes

te wijzigen.

De cellen die  in  deze  nieuwe situatie  opeenvolgend doorlopen

worden  door  een  voertuig  dat  naar  links  zal  afslaan,  zijn

weergegeven in tekening 19.  Het voertuig moet één cel minder

passeren dan in tekening 7.  Dit wordt gecompenseerd door de

maximale snelheid in cel (0,2) te reduceren.  

Alle  mogelijke  deadlocks  worden  nu  voorkomen  of  opgelost.

Enkele  simulaties  tonen  aan  dat  de  voertuigen  de  juiste  weg

afleggen.   Die  wordt  gemarkeerd  door  het  cijfer  1,  2  of  3

naargelang  de  voertuigen  uit  de  tweevaksbaan,  of  één  van  de

éénvaksbanen komen.  Elke tabel  bevat drie  simulaties.   Bij  de

eerste is het aantal wagens dat rechtdoor rijdt 100 procent,  bij de

tweede is het aantal wagens dat links afslaat 100 procent, en bij de

derde is het aantal wagens dat rechts afslaat 100 procent.

Tabel 2 – enkel verkeer uit de hoofdweg
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---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1|---------
---------------|1 0 1|---------
---------------|1 0 1|---------
---------------|1 0 1|---------
---------------|1 0 1|---------
---------------|1 0 1|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
---------------|0 1 1|---------
-----------------|1 1|---------



Tabel 3 – enkel verkeer uit de hoofdweg, andere richting

Tabel 4 – enkel verkeer uit de zijweg

Tabel 5 – enkel verkeer uit de andere zijweg

Alle simulaties geven de juiste resultaten weer.  Het behoud van

het  aantal  wagens  kan  ook  eenvoudig  getest  worden.   Een

eenvoudige  simulatie  waarbij  20  voertuigen  via  elk  van  de  vier

instroommogelijkheden het kruispunt betreden, toont aan dat alle

voertuigen het kruispunt ook verlaten.  Alle verhoudingen worden

hierbij  op  50  procent  ingesteld.   Het  resultaat  is  te  zien  in  de
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---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0|---------------
---------|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|1 0 1|---------------
---------|1 0 1|---------------
---------|1 0 1|---------------
---------|1 0 1|---------------
---------|1 0 1|---------------
---------|1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------

---------|1 1|-----------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0|---------------
---------|1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
---------------|0 0 0|---------
-----------------|1 1|---------



volgende  tabel.   Het  'countinterval'  is  hier  gelijkgesteld  aan  20

seconden.  De verkeerslichten veranderen om de 30 seconden van

stand.

Mout1 Mout2 Sout1 Sout2

0-20s 4 7 0 0
20-40s 12 8 5 2
40-60s 2 3 6 7
60-80s 4 12 0 0
80-100s 5 3 0 0
100-120s 0 0 0 0
Totaal: 27 33 11 9

Het totaal is dus exact gelijk aan 80, wat te verwachten was.  Het

kleiner  aantal  voertuigen  op  de  éénvaksbaan  is  te  verklaren

doordat de verhoudingen allemaal op 50 procent ingesteld zijn.  Dit

betekent dat de helft van de voertuigen op het rechterrijvak naar

rechts  zal  rijden  en  dat  de  helft  van  de  voertuigen  op  het

linkerrijvak  naar  links  zal  rijden.   Bij  een  éénvaksbaan zijn  het

linker-  en  rechterrijvak  identiek.   Er  blijven  dus  nul  procent

voertuigen over die rechtdoor zullen rijden.

Deze testsimulaties tonen ook de correcte werking van het DTSX-

segment  aan.   Deze  segmenten  bepalen  namelijk  volgens  de

opgelegde verhoudingen in welke richting een voertuig zal rijden.  

Voor  de  volledigheid  dient  nog  vermeld  te  worden  dat  niet  alle

resultaten  in  de  tabellen  2  t.e.m.  5  altijd  hetzelfde  zullen  zijn.

Meerbepaald in volgende situatie  kan een ander  beeld bekomen

worden: een voertuig komt uit één van de tweevaksbanen en de

verhouding van de naar links of naar rechts afslaande voertuigen is

op honderd ingesteld.  Het kan namelijk gebeuren dat de rechtdoor

rijdende voertuigen in het ander vak van rijvak veranderen omdat

de situatie zich daartoe verleent.  Tabel 6 toont welk beeld er ook

kan verwacht worden in plaats van het tweede beeld uit Tabel 2.
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Tabel 6 – andere mogelijkheid

f)Besluit

De simulaties tonen aan dat de modellen in essentie werken.  Bij

het schrijven van het programma werden nog veel meer en veel

uitvoerigere  tests  gedaan  die  tot  de  huidige  vorm  van  het

programma  leidden.   Op  de  kleinere,  maar  fundamentele

algoritmes  wordt  in  deze  thesis  niet  dieper  ingegaan.   De

programma-code is voorzien van het nodige commentaar.  Alle niet

behandelde algoritmes kunnen in de bijlage gelezen worden.

De juiste werking van de algoritmes betekent niet dat de resultaten

de  werkelijkheid  zullen  nabootsen.   Heel  wat  parameters  die

verband  houden  met  de  maximale  (haalbare)  snelheid  van  een

voertuig,  de  gemiddelde  versnelling  van  een  voertuig,  de

gemiddelde  veilige  afstand,  ...  zijn  in  dit  werk  beredeneerd

geschat.   Deze  parameters  zijn  dus  niet  getoest  aan  de

werkelijkheid  waardoor  de  resultaten  enigszins  kunnen  afwijken

van deze in een reële situatie.  In het volgende hoofdstuk worden

24  uur  verkeer  gesimuleerd  op  het  verkeersknooppunt  te

Zwijnaarde.
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3.Simulatie van verkeersnetwerk te Zwijnaarde

Alle submodellen zijn nu opgesteld en getest.  Het enige wat nog

ontbreekt om een simulatie van het verkeersnetwerk in Zwijnaarde

te kunnen uitvoeren, zijn de instroomgegevens en de juiste turning

rates.

a)Meetresultaten

Op de CDROM zijn de resultaten van de metingen door het LIN

terug te vinden in de map /DATA/LIN/.   Het verband tussen de

naam van de bestanden en de aangeduide meetstroken op het plan

(Figuur A), is terug te vinden in Appendix B.  De bestanden zijn

voorzien van een functie die de week – en weekendgemiddelden

per kwartier berekent, en daar een grafiek van maakt.  Vanaf hier

worden de gegevens telkens per kwartier behandeld en berekend.

Grafiek  2  geeft  bij  wijze  van voorbeeld  de  resultaten  weer  van

meetstrook 11.  
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Grafiek 2 - meetstrook 11
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De ochtend- en avondspits zijn duidelijk zichtbaar in de grafiek, wat

een eerste indruk geeft van de correctheid van de metingen.  Een

verdere analyse is uiteraard vereist om een goede schatting van de

turning rates te bepalen.  In de map /DATA/TR/ op de CDROM is

het bestand “turningrates.xls” te vinden.  Telkens een voertuig de

mogelijkheid heeft om verschillende richtingen uit te rijden, wordt

dat punt aangeduid met een cijfer.  Deze cijfers stemmen overeen

met  de  werkbladen  in  het  bestand  “turningrates.xls”.   In  dit

bestand is ook gebruik gemaakt van enkele fictieve meetstroken

(aangeduid met de letters A tot F).  De verkeersstroom over deze

stroken  is  afgeleid  van  de  verkeersstromen  over  de  echte

meetstroken.  Op die manier is er bij de meeste splitsingen een

overbepaald stelsel: alle instromen en uitstromen zijn bekend.  De

verhouding van het verkeer dat bijvoorbeeld naar links rijdt bij een

Combi-segment kan dan bepaald worden als het gemiddelde tussen

de volgende verhoudingen:

•
aantal voertuigen naar links
aantal voertuigen instroom

• 1−aantal voertuigennaar rechts
aantal voertuigeninstroom

•
aantal voertuigennaar links

aantal voertuigen naar linksaantal voertuigen naar rechts

• 1− aantal voertuigen naar rechts
aantal voertuigennaar linksaantal voertuigen naar rechts

Deze  redenering  gaat  op  voor  alle  segmenten  die  een  splitsing

voorstellen, behalve voor het kruispunt.  Daar is het probleem dat

bij kwartiergegevens niet kan afgeleid worden welk deel van een

bepaalde uitstroom gerelateerd is met één van de drie mogelijke

instromen.   Voor  de  simulatie  wordt  verondersteld  dat  de

verhouding  van elke uitstroom tov een instroom recht evenredig is

met het aantal voertuigen van die uistroom tov van de twee andere
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uitstromen.

Het gebruik van de fictieve meetstroken leidt er  ook toe dat de

meetresultaten gecontroleerd kunnen worden.  De verkeersstroom

over  meetstrook  B  kan  bijvoorbeeld  bepaald  worden  door  de

stroom over A en E1 op te tellen en te verminderen met die over 2,

maar ook door de stroom over C met die over 1 te verminderen.

De twee berekeningen voor D worden weergegeven in grafiek 3.

De correlatie tussen de twee resultaten bedraagt 0.98.  Dit is een

vrij goed resultaat, al kent de correlatie plaatselijk een dieptepunt:

tussen het 30ste en 35e kwartier bedraagt deze slechts 0.48.  Deze

grote onnauwkeurigheid kan aan verschillende factoren te wijten

zijn:

• Het drukste moment van de dag: voertuigen kunnen stil staan op

een meetstrook en zo de meting verstoren.  

• Eenzelfde voertuig kan bij meetstroken op een hellend stuk weg

enkele malen heen en weer over de strook rijden (vooral dan bij

het stapvoets aanschuiven bij druk verkeer).
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• De grote afwijking tussen de resultaten treedt op tussen 7u30 en

8u45.   Veel  fietsers  en  voetgangers  begeven  zich  tijdens  dit

moment van de dag naar de school.  Spelende kinderen kunnen

op de stroken springen en fietsers kunnen eventueel een extra

telpuls veroorzaken. 

• Door  verkeersovertredingen  bij  de  terugdraai  van  Gent  naar

Gent of van Oudenaarde naar Oudenaarde rijden veel voertuigen

over  de  volle  witte  lijn.   Deze  kunnen  dus  niet  allemaal

gedetecteerd worden.

• Op tweevaksbanen zullen twee voertuigen die net op hetzelfde

moment met de twee wielen over de strook rijden, slechts één

telpuls veroorzaken.

• Een  meetstrook  die  niet  loodrecht  op  de  rijrichting  van  de

voertuigen ligt, zal meer pulsen genereren (één per wiel i.p.v.

één per paar wielen).  Dit is bijvoorbeeld veelal het geval bij de

terugdraaibewegingen. 

b)De simulatie

De inputs en het model zijn gekend.  Het bestand “Model.javaFULL”

bevat  het  volledige  verkeersnetwerk.   Door  in  het  bestand

“Run.java”  de  juiste  lijnen  te  activeren,  kan  een  simulatie

uitgevoerd worden.  Om de gesimuleerde uitstroom van voertuigen

uit het netwerk te kunnen vergelijken met de werkelijke uitstroom,

worden ook hier resultaten per kwartier weggeschreven.

 4.Resultaten

Het resultaat van de simulatie en de opgemeten uitstromen zijn te zien

in grafiek 4.   De gelijkenis tussen beide is  groot.   De ochtend- en

avondspits  zijn  ook in  de  simulatie  duidelijk  zichtbaar.   Een exacte

overeenkomst is er voor enkele uitstroomsegmenten, maar niet voor
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Grafiek 4



allemaal.  Zoals eerder gezegd is de simulatie gebaseerd op heel wat

geschatte  parameters.   In  combinatie  met  de  niet  correcte

meetgegevens  en  de  vage verhoudingen bij  het  kruispunt  zorgt  dit

ervoor dat de simuleerde stromen hier en daar wat afwijkingen tov. de

opgemeten stromen vertoont.  Ook het algoritme bij het DTSO zorgt

voor  een  extra  moeilijkheid:  niet  de  absolute  verhouding  van  het

aantal  voertuigen  dat  afslaat,  maar  de  verhouding  van  de  rechts

afslaande voertuigen op het meest rechtse vak moet geweten zijn om

een correcte simulatie te bekomen.  Voor de simulaties in deze thesis

wordt gesteld dat de relatieve verhouding ongeveer anderhalf keer zo

groot is als de absolute verhouding.

Alhoewel er hier dus geen exacte simulatie is, geven de resultaten aan

dat de voertuigen op een aanvaardbare manier hun traject afleggen.

Met simulaties kan nu getest worden of het wijzigen van het algoritme

van de verkeerslichten tot een vlottere doorstroom leidt.

1.Invloed van de verkeerslichten

Twee situaties worden hier met elkaar vergeleken:

1. De stand van de verkeerslichten op het kruispunt is afwisselend

groen en rood.  De hoofdweg geniet telkens van 45 seconden

groen  licht,  de  zijweg  van  30  seconden.   De  overige  lichten

geven  op  random  tijdstippen  en  onafhankelijk  van  de

kruispuntlichten groen licht aan de voetgangers en fietsers, en

dit  telkens  voor  15  seconden.   Deze  situatie  is  een

vereenvoudigde versie van de huidige situatie.

2. De huidige voetgangers- en fietserslichten worden verwijderd en

vervangen door een oversteekplaats in het midden van het rond

punt, ter hoogte van de inrit naar het technologiepark.  Deze

lichten  zijn  gekoppeld  met  die  van  het  kruispunt:  als  de

hoofdweg groen licht krijgt, dan blokkeren de voetgangerslichten
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15 seconden later het verkeer op de N60.  Als het verkeer op de

zijwegen van het kruispunt groen licht krijgt, dan mag ook het

verkeer rond het rond punt circuleren: de voetgangers krijgen

een rood licht.

Het doel van de tweede configuratie is het verkeer dat zich in de

'buffer'  tussen  het  rond  punt  en  het  kruispunt  bevindt,  niet  te

blokkeren.   Zij  kunnen  telkens  30  seconden  vrij  doorrijden,

aangezien er tijdens deze periode geen terugdraaiende voertuigen

naar  Gent  zijn.   De  voertuigen  uit  de  buffer  moeten  dan  geen

voorrang verlenen.

Deze configuratie is in een algoritme vertaald dat terug te vinden is

in het bestand “CombinedLights.java”.

2.Vergelijking tussen beide configuraties

De resultaten  van  de  beide  simulaties  kunnen op  twee  manieren

vergeleken worden.

a)De doorlooptijd van een voertuig

Door de gegevens uit de bestanden in de map “TJN/speeds/” te

combineren,  kan  de  totale  reistijd  voor  een  voertuig  van  een

bepaald vertrekpunt naar een eindpunt berekend worden.  Dit gaat

als volgt:

• Kies  de  route  en  het  tijdstip  waarop  de  doorlooptijd  van een

voertuig onderzocht moet worden.

• Zoek in het bestand “measures.csv” naar voertuigen die op dat

moment de discrete segmenten van het traject doorlopen.  De

tijd die het voertuig nodig had om dit deel te passeren is terug te

vinden in de laatste kolom.

• Tel de lengtes van de discrete segmenten samen.

• Zoek in de bestanden die de snelheid registreren van de continue
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segmenten  naar  die  segmenten  die  aansluiten  op  de  discrete

segmenten.

• Bereken  het  gemiddelde  van  de  snelheid  in  die  continue

segmenten over de beschouwde afstand.

• Leidt de tijd af uit de afstand en de gevonden snelheid.

• Herhaal  de  vorige  puntjes  een  aantal  keer.   Bepaal  het

gemiddelde van alle afstanden en tijden om een algemener beeld

te vormen.

• Alle  tijden  en  afstanden  kunnen  nu  in  een  grafiek  uitgezet

worden.  De tijd wordt op de verticale as afgebeeld, de afstand

op de horizontale.  Grafieken van verschillende simulaties geven

een  snel  inzicht  in  de  snellere  of  tragere  doorloop  van  een

voertuig.

Bij  wijze  van  voorbeeld  wordt  de  totale  doorlooptijd  van  het

volgende voertuig bepaald voor de twee situaties:

• tijdstip: tussen 7u45 en 8u00

• traject: van de Hutsepotstraat naar de Tramstraat

De  tijd  en  de  lengte  van  de  weg  die  het  voertuig  aflegt  moet

bepaald  worden.   Het  traject  wordt  daartoe  opgedeeld  in  de

discrete en continue delen:

• van begin HPSI1 tot eind HPSI6: continu =270m

• van eind HPSI6 tot begin N60GB1: discreet =120m

• van begin N60GB1 tot eind N60GB2: continu =90m

• van eind N60GB2 tot begin TSO1: discreet =75m

• van begin TSO1 tot eind TSO1: continu =45m

Grafiek 5 geeft het resultaat voor de huidige situatie, grafiek 6 voor

de hypothetische situatie (4.1.2).  De blauwe lijnstukken stellen de

70



continue stukken voor, de rode de discrete stukken.
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Grafiek 5 - huidige situatie
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b)De duur van verkeersopstoppingen

Een andere manier om een inzicht te verkrijgen in de doorlooptijd

van de  voertuigen,  is  door  na  te  gaan hoeveel  keer  het  aantal

voertuigen in een segment maximaal is.  Dit kan heel eenvoudig

door  het  bestand in de map “TJN/speeds”  dat met het  gekozen

segment  overeenkomt  te  openen  en  te  tellen  hoeveel  keer  de

snelheid er gelijk aan 5km/u was (=minimale snelheid bij file).

In de simulaties waaruit  grafieken 5 en 6 opgesteld zijn,  waren

volgende getallen het resultaat voor segment N60GB2:

In  de  huidig  situatie  werd  41  keer  een  snelheid  van  5km/u

vastgesteld, terwijl dit bij de hypothetische situatie 88 keer was.  

De gewijzigde situatie zou op het eerste zicht niet zoveel verbetering

teweegbrengen.  Het valt wel onmiddellijk op dat de tijd nodig om

van N60G1 naar TSO te rijden, veel korter is.  Dit is te verklaren

door  het  feit  dat  de  voertuigen die  terugdraaien  naar  Gent  meer

gegroepeerd zullen rijden, en de voertuigen uit N60G1 dus minder

zullen  belemmeren  om  door  te  rijden.   Het  is  echter  ook  direct

duidelijk dat het verkeer in het continu segment N60GB1 meer zal

vertragen dan in de huidige situatie.  Uit deze resultaten mogen geen

conclusies  getrokken  worden,  want  de  parameters  die  gebruikt

werden zijn zeker niet correct genoeg.  De juiste parameters zouden

er voor kunnen zorgen dat hier  een duidelijke vaststelling gedaan

kan worden en de verkeersregeling daar aan aangepast kan worden.

Het dient ook opgemerkt te worden dat bij beide situaties gebruik

gemaakt wordt van een statische regeling van de lichten, terwijl dit

in werkelijkheid op een dynamische manier gebeurt (naargelang de

drukt op elk van de invalswegen van het kruispunt bijvoorbeeld). 
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 5.Suggesties voor verder onderzoek

In  de  tekst  werd  regelmatig  gewezen  op  de  onvolledigheden  of

onvolmaaktheden.  Hier komen deze zaken nog eens op een rijtje.

• De submodellen

In deze thesis werden enkel de submodellen ontwikkeld die nodig

zijn  voor  het  beschouwde  verkeersnetwerk.   Een  volledig

basispakket zou samengesteld moeten worden, zodat eender welk

verkeersnetwerk gemodelleerd zou kunnen worden met dit pakket.

• De parameters

Veel  parameters  zijn  in  dit  werk  geschat.   Het  resultaat  van  de

simulaties  is  daardoor  slechts  een  zwakke  benadering  van  de

werkelijkheid.  Specifieke waarnemingen zouden een beter beeld van

deze parameters kunnen geven.  

• De turningrates bij het kruispunt

De  meetresultaten  werden  hier  per  kwartier  verwerkt.   Dit  zorgt

ervoor dat op een eenvoudige manier met gemiddeldes gewerkt kan

worden.  Het is echter ook de reden waardoor bij het kruispunt geen

verband tussen de inkomende weg van een voertuig en de keuze die

het voertuig maakt om in een bepaalde richting verder  te rijden,

gemaakt kan worden.  Een deftige verwerking van deze gegevens,

gebaseerd op statistische schattingswijzen kan een veel verfijnder

resultaat geven, wat ook weer de simulatieresultaten ten goede zou

komen.

• Dynamisch verkeerslichtenalgoritme

In deze thesis werden bij wijze van voorbeeld twee situaties getest

waarbij  de  verkeerslichten  volgens  een  vast  patroon  van  stand

veranderen.  In werkelijkheid worden de lichten op een complexere
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wijze  geregeld:  de  duur  van  een  bepaalde  stand  kan  verkort  of

verlengd worden door de drukte van het aankomend verkeer op een

van  de  betrokken  stukken  weg.   Ook  dit  zou  in  het  programma

toegepast kunnen worden.  Meerdere en andere algoritmes kunnen

dan getest worden op een eventueel beter resultaat in verband met

de doorlooptijd van voertuigen en filevorming op bepaalde stukken

weg.

• Snelheid van het programma

De  beslissingen  die  de  voertuigen  nemen  in  elke  situatie  werd

grondig getest, en die blijken te kloppen.  Wat echter niet getest is,

is de rekentijd die nodig is om die beslissingen te maken.  Het nazien

van de programmacode door een informaticus zou ervoor  kunnen

zorgen dat de trage programmastukken door vlottere en eleganter

geschreven stukken vervangen worden.  Geavanceerdere technieken

kunnen  bijvoorbeeld  het  'busy  waiting'  systeem dat  hier  gebruikt

werd, vermijden.  

• Real-time regeling

Aan de hand van de resultaten gegenereerd door het programma

zouden  de  verkeerslichten  en  eventueel  verkeersborden

(snelheidsbeperkingen,  voorsorteren  verplicht,...  )  zodanig

aangestuurd  kunnen  worden  dat  het  verkeersnetwerk  optimaal

geregeld wordt.

• Automatisch gemiddelde doorlooptijd bepalen

Op  het  eind  van  hoofdstuk  4  wordt  uitgelegd  hoe  gemiddelde

doorlooptijden  bepaald  kunnen  worden.   Dit  is  echter  een  heel

intensief  werk.   Een  extra  module  in  het  programma  zou  dit

automatisch  moeten  kunnen  opstellen,  zodat  er  sneller  en  met

minder kans op fouten vergeleken kan worden.
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N60 Zwijnaarde  
 

SI – Minuuttellingen 
 
 
Opsomming van de meetpunten als volgt:  
“nummer meetstrook”. <omschrijving> (“nummer corresponderend met bestand”) 
 
1. Tramstraat →→→→ Zwijnaarde (42222) : 

1 x 1 
Bevestigen aan D1  

 
2. Tramstraat →→→→ N60 (42221) : 

1x1 
Kmpt. 3,3 

 
3. Hutsepotstraat →→→→ N60 (46347) : 

1x1 
Tot helft van de rijbaan richtinggevend 

 
4. Hutsepotstraat →→→→ Zwijnaarde (46348):  

1x1 
Tot ¾ rijstrook richtinggevend 

 
5. N60 →→→→ Zwijnaarde (40089): 

2x2 
Kmpt. 4,1 

 
6. N60 →→→→ Technologiepark (40090): 

2x2 
Kmpt. 5,6 

 
7. Rijvisschestraat →→→→ Rond punt N60 (46337) :  

1x1 
Tot ¾ rijstrook richtinggevend 

 
8. Rijvisschestraat →→→→ Drongen (46338): 

1x1 
Tot ¾ rijstrook richtinggevend 

 
9. N60 →→→→ Oudenaarde (46349):  

2M2 
Kmpt. 3,9  vanuit middenberm 

 
11. N60 →→→→ Oudenaarde (42277): 

In het rond punt, Kmpt. 3,6 
  
12. N60 →→→→ Gent (42278) : 

In het rond punt voorbij de fietsers- en voetgangersoversteekplaats 
 
 



13. Bollebergen (46351): 
1 
1-richtingsverkeer, begin van de straat 

 
15. N60 →→→→ Oudenaarde  (46353) :  

2x2+R 
Kmpt. 2,9 

 
16. N60 →→→→ Sterre  (46354) : 

Kmpt. 2,9 
 
 
E1. Terugdraai van Gent →→→→ Gent (46355) :  

1 + P 
Tot midden(3/4)rijstrook (1wiel) + eventueel hoek  

 
E2. Inrit Technologiepark (46359) 
 
E3. Uitrit Technologiepark  (46360): 

150 meter op het terrein 
 
E4. Terugdraai De Pinte →→→→ De Pinte  (46358) : 

1 + P 
Tot midden(3/4) rijstrook (1wiel) + eventueel hoek 

 
E5. Oprit van R4 (binnenring) →→→→ N60 (De Pinte) (48210) : 

1 
Ter hoogte van Carrefour 

 
E6. Afrit N60 →→→→ R4 (binnenring) (48208)  : 

1 
 
E7. Afrit R4 (binnenring) →→→→ N60 (Gent) (48207) 
 
E8. Afrit R4 (buitenring) →→→→ N60 (De Pinte) (48212) 

1 
 
E9. Afrit N60 →→→→ R4 (buitenring) (48211) 
 
E10. Oprit N60 →→→→ E40 (Brussel) (48200) 

1 +  P 
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