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Voorwoord 
 
De masterproef in het laatste masterjaar is de kroon op het werk van elke student. Na vele 
jaren opleiding wordt de mogelijkheid gegeven om alle verworven kennis samen te brengen 
en toe te passen in een concrete context. Aangezien wij in deze master zijn gestart na 
schakel- en brugprogramma’s, is deze masterproef voor ons het einde van 7 mooie, diverse 
en verrijkende studiejaren. 
 
Op het einde van vorig academiejaar bestond de eerste opdracht uit het kiezen van een 
onderwerp. Tijdens onze zoektocht door alle voorstellen voor eindwerken viel ons oog al snel 
op het onderwerp over de sturing van de verkeerslichten aan het technologiepark te 
Zwijnaarde. Wachten aan een verkeerslicht is iets waar iedereen in het dagdagelijkse leven 
mee geconfronteerd wordt. Het leek ons dan ook een bijzondere uitdaging dit fenomeen ten 
gronde te kunnen bestuderen en te trachten bij te dragen aan het verminderen van de 
wachttijden voor alle verkeersdeelnemers.  
 
Zoals bij elk project waren er onderweg vele goede momenten, maar ook moeilijkere 
momenten. Toch is na het afleggen van deze weg een resultaat tot stand gekomen waar we 
trots op kunnen zijn. 
 
Dit is echter niet haalbaar zonder de hulp en steun van anderen en net daarom willen we dan 
ook graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het tot stand komen van dit 
eindwerk. 
 
De meeste dank voor de vele raad, steun en bijdrage aan het project gaat uit naar onze 
promotor, prof. dr. ir. Pieter Vansteenwegen en onze copromotor ir. Derek Verleye. 
Vervolgens houden we eraan alle docenten en personeelsleden van de masteropleiding te 
bedanken. Alle vakken en opgedane kennis hebben immers op één of andere manier hun 
weg gevonden in dit werk. Niet alleen heeft het volledige docentenkorps mee gezorgd voor 
de aangename studiesfeer tijdens de voorbije twee masterjaren, bij velen konden we ook 
steeds terecht voor praktische raadgevingen en met concrete vragen in het kader van dit 
eindwerk. 
  
Natuurlijk mogen we ook onze vrienden, familieleden, ouders en partners niet vergeten te 
bedanken voor alle raad, hulp en bijstand. Immers, zij zorgden niet alleen voor een 
niet-aflatende steun, maar ook, op tijd en stond, voor de nodige ontspanning.  
  



  

Abstract (Nederlandse versie) 
 
In dit eindwerk wordt onderzocht op welke manier het dubbele verkeerslicht aan het 
technologiepark te Zwijnaarde optimaal kan worden gestuurd. Het onderwerp voor dit 
eindwerk werd aangebracht door de gebruikers van de rotonde die klagen over abnormaal 
lange wachttijden. 
 
Op dit ogenblik is de verkeerslichteninstallatie onvoldoende adequaat aangepast aan 
enerzijds de specifieke complexiteit van de rotonde (Figuur 1) en anderzijds de grote stroom 
verkeersdeelnemers op het spitsuur (begin- en einduur van de scholen in de omgeving), wat 
leidt tot enorme wachttijden. Hierdoor voldoet het verkeerslicht niet meer aan zijn primaire 
functie: het verhogen van de verkeersveiligheid door het scheiden van de verschillende 
categorieën verkeersdeelnemers (overstekende voetgangers en fietsers enerzijds tegenover 
doorstromend (auto)verkeer anderzijds). Immers, verschillende fietsers en voetgangers 
kunnen het niet meer opbrengen om de wachttijd te respecteren en steken bijgevolg over bij 
roodlicht. Bovendien moeten de voetgangers en de fietsers de rotonde in twee fasen 
oversteken, wat een extra wachttijd in het middenplein met zich meebrengt. De gemiddelde 
tijd die voetgangers nodig hebben om dit middenplein over te steken is uiteraard ook langer 
dan de gemiddelde tijd die fietsers hiervoor nodig hebben. Dit zorgt voor een extra 
complexiteit. Het vinden van een optimale oplossing voor alle verkeersdeelnemers is dan 
ook een hele uitdaging. 
 

 

FIGUUR 1:  DE ROTONDE 

Dit onderzoek heeft als algemeen doel de totale wachttijd van alle gebruikers (fietsers, 
voetgangers, voertuigen,…) van deze rotonde te minimaliseren.  
 
Hiervoor wordt nagegaan op welke wijze de verkeerslichten beter kunnen worden 
aangestuurd en of het koppelen van de verkeerslichten een voordeel oplevert. Om de 
verbeteringen te kwantificeren wordt de winst op de wachttijd voor alle gebruikers bepaald. 
 
De actuele situatie wordt eerst in kaart gebracht. Op verschillende momenten van de dag zijn 
hiervoor aan het kruispunt diverse metingen van wachttijden, verkeersintensiteiten en 
cyclustijden van de verkeerslichten uitgevoerd. De metingen van de werkelijke situatie 
dienen als vergelijkingspunt ten opzichte van de latere, via simulatie verkregen resultaten om 
zo van de gesimuleerde scenario’s de respectieve procentuele verbetering te kunnen 
schatten en valideren. 



  

 
Het eindwerk is als volgt gestructureerd: na de probleemstelling in hoofdstuk 1, komt een 
uitgebreide literatuurstudie aan bod in hoofdstuk 2. Er wordt een overzicht gegeven van de 
soorten regelingen en sturingen die gebruikelijk zijn bij verkeerslichten en dit voor 
verschillende soorten kruispunten en rotondes. Het probleem wordt op die manier gesitueerd 
in zijn wetenschapsdomein. Voor de probleemstelling van dit eindwerk, wordt aangegeven 
welke de parallellen en de verschillen zijn en welke onderzoeksmethoden geschikt lijken voor 
de aanpak ervan. Omdat er in dit eindwerk voor simulatie gekozen wordt, wordt dit aspect 
vervolgens tegen een korte theoretische achtergrond afgezet. Dit laat toe de parameters die 
in dit eindwerk van belang zijn bij het opbouwen van het simulatiemodel, op te lijsten. 
 
In hoofdstuk 3 wordt duidelijk welke metingen aan het kruispunt worden uitgevoerd en hoe 
deze worden geanalyseerd. De tijden worden ter plaatse opgemeten en worden achteraf 
geverifieerd en vervolledigd door een analyse van videobeelden. Op deze tijdreeksen 
worden vervolgens een aantal statistische testen uitgevoerd om enkele 
onderzoekshypotheses te testen en eventuele hiaten aan het licht te brengen. De meest 
waardevolle informatie die uit de metingen kan worden afgeleid, is een validatie van de 
intensiteiten en van het aankomstproces, naast een experimentele controle van de huidige 
instellingen (o.a. groentijden) van de verkeerslichten. De wijze van uitvoering van de 
metingen bleek evenwel minder geschikt om het precieze aankomstpatroon van de 
voetgangers en fietsers te staven. 
 
In Hoofdstuk 4 wordt het verkeerslichtensysteem aan een wiskundig onderzoek onderworpen 
om de verkeerssituatie kwantitatief te kunnen benaderen en vervolgens te optimaliseren.  
Hoewel deze studie waardevol is voor een beter inzicht in het probleem, blijkt deze aanpak 
ontoereikend om de complexiteit en specificiteit van de situatie te omvatten. De meeste 
wiskundige formules voor verkeersmodellen focussen zich immers op één groep van 
verkeersdeelnemers, en niet op het geheel van verschillende categorieën (voetgangers, 
fietsers, gemotoriseerd verkeer). Vandaar dat deze piste wordt verlaten en voor simulatie 
gekozen wordt. 
 
Om die reden wordt een simulatiemodel opgesteld met als doel de huidige situatie te 
beschrijven en vorm te geven. Er wordt gekozen voor de software Matlab. Het proces wordt 
in Hoofdstuk 5 besproken. De keuze voor Matlab is ingegeven door enerzijds praktische 
overwegingen (kostprijs van licenties, beschikbaarheid) en anderzijds de inherente flexibiliteit 
van Matlab tegenover. meer specifieke verkeerssoftware-pakketten.   
 
In eerste instantie wordt aangetoond dat de wachttijden die door het simulatiemodel 
gegenereerd zijn, voldoende met de gemeten waarden overeenkomen zodat het 
simulatiemodel voor de optimalisaties kan worden gebruikt. 
 
Het simulatiemodel wordt gebruikt om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: welk 
van de verschillende verkeersstromen kan worden geoptimaliseerd? 
 
Er worden uiteindelijk 4 verschillende optimalisaties uitgewerkt die de wachttijd van de 
verschillende gebruikers over de verschillende tijdsperiodes analyseren:  
1. de eerste optimalisatie heeft als doel te bepalen met hoeveel de gemiddelde wachttijd 

voor voertuigen kan worden verminderd via het optimaliseren van de groentijd voor 
voertuigen  

2. de tweede optimalisatie betreft het minimaliseren van de tijd tussen de aanvraag van 
groenlicht door voetgangers en fietsers en het effectief verkrijgen ervan 

3. de derde optimalisatie is de combinatie van beide voornoemde optimalisaties 
4. ten slotte wordt nagegaan welk effect het koppelen van beide verkeerslichten heeft op de 

totale gemiddelde wachttijd. 
 



  

De uitwerking en de resultaten van de 4 optimalisaties zijn ondergebracht in Hoofdstuk 6 en 
Hoofdstuk 7. 
 
De algemene besluiten uit het onderzoek zijn samengebracht in hoofdstuk 8 samen met 
enkele suggesties voor verder onderzoek waaronder het in rekening brengen van de 
aanmeldingslussen voor de bussen en van de verkeerslichten die vóór de rotonde opgesteld 
zijn. 
 
Als uit de 4 optimalisaties één keuze moet worden gemaakt, wordt er geopteerd voor de 
combinatie van optimalisatie 1 en 2. De reducties in de totale gemiddelde wachttijden zijn bij 
deze optimalisatie voor elke periode van de dag het grootst en de realisatie ervan kan met 
een vrij beperkte investeringskost uitgevoerd worden. Er kan volgens het model een 
wachttijdreductie tot ongeveer 50% bekomen worden.  
 
  



  

Abstract (English version) 
 
In this thesis it was examined if and how an optimal control for the double set of traffic lights 
at the Zwijnaarde Technologiepark roundabout could be established. The subject of this 
thesis was suggested by users of this intersection with complaints about abnormally long 
waiting times. 
 
In the current situation, these traffic lights are not adequately adapted to the specific 
complexity of this roundabout (see Figure 1 above) and the large number of current road 
users at rush hour (start and end times of the schools in the area), leading to exaggerated 
delays. This inhibits the traffic lights from fulfilling their primary function: increasing safety by 
separating the different categories of road users (pedestrians and cyclists crossing versus 
(car) traffic). Indeed, several cyclists and pedestrians no longer respect the signals and cross 
while having red light, because of the long waiting times. Moreover, the pedestrians and the 
cyclists have to cross the roundabout in two phases, which entails an additional waiting time 
in the center square. The average time pedestrians need to cross the center square, is 
obviously longer than the average time that cyclists need for this. This creates an additional 
complexity and makes finding an optimal solution for all road users a challenging exercise. 
 
The research goal is to reduce (minimize) the total waiting times of all stakeholders (cyclists, 
pedestrians, vehicles). 
 
To this end, it is investigated how the traffic lights can be better controlled and mutually 
synchronized. To quantify the improvements, the decrease in waiting time for all users is 
determined. 
 
In order to estimate the baseline situation, measurements of waiting times, traffic volume and 
cycle times of the traffic lights are carried out on the roundabout, at different times. These 
measurements of the actual situation serve as a point of comparison with respect to the 
subsequent results obtained by simulation, in order to be able to estimate and validate the 
latter. Respective improvement percentages of the simulated scenarios can thus be reported 
in a later stage. 
 
The thesis is structured as follows: the problem & research question is introduced in 
Chapter 1, a brief literature study is reported on in Chapter 2. This contains an overview of 
what kinds of controls are common at traffic lights at the different types of junctions and 
roundabouts. The problem thus gets situated within its research field and discipline. For the 
current study  the parallels and differences with what is found in literature are indicated, as 
well as which methods seem suitable for addressing this specific problem. Because of the 
choice for simulation, a short theoretical background and literature overview on simulation is 
also given, which allows to illustrate which parameters are important in building the 
simulation model used in this paper. 
 
In Chapter 3 then it is discussed which measurements were performed at the crossroads and 
how they were analyzed. There are times measured on site, these measurements are later 
verified and complemented by an analysis of video images. These time series are subject to 
a number of statistical tests, to verify some research hypotheses and to bring possible gaps 
to light. The most valuable information that can be distilled from the measurements is a 
validation of the intensities and of the arrival process, in addition to an experimental check of 
the current settings (including green times) of the traffic lights. However, the method of 
performing the measurements is less suitable to reveal the exact arrival pattern of 
pedestrians and cyclists. 
 
  



  

In chapter 4 the traffic lights system is subject to mathematical research in order to 
quantitatively approach the traffic situation and to optimize it subsequently. Although of value 
for a better understanding and background of the problem, this approach proves insufficient 
to reflect the complexity and specificity of the situation. Most mathematical models for traffic 
models focus on a single group of road users, and not on all the different categories 
(pedestrians, cyclists, motorized traffic) simultaneously. Hence, this mathematical modeling 
track is abandoned in favor of simulation. 
 
Therefore, a simulation model is set up in order to describe and model the current situation. 
This is done by means of Matlab software, the process is described in Chapter 5. The choice 
for Matlab is motivated both by practical considerations (cost of licenses, availability) and the 
inherent flexibility of Matlab compared to more specific traffic software packages. 
 
It could be shown that waiting times obtained through the simulation sufficiently match the 
measured values. It was thus found that the simulation model could be used for 
optimizations. 
 
The simulation model was used to answer the research question: which of the different traffic 
streams/waiting times can be optimized?  
 
Ultimately, four different optimizations were developed to analyze the waiting time of different 
users for different time periods: 
1. the first analysis was to determine with how much the waiting time for vehicles could be 

reduced by optimizing the green time for vehicles. 
2. the second analysis was to optimize the time between the demand for green light and 

effectively getting the green light for pedestrians and cyclists. 
3. thirdly, an optimization was carried out for the combination of the first and the second 

optimization in order to jointly optimize the overall waiting times. 
4. finally, there is also an analysis of the influence on the waiting time of all users if both 

traffic lights would be coupled to each other. 
 
The approach and results of all four optimizations are mentioned in Chapter 6 and Chapter 7. 
 
The general conclusions from the study are summarized in Chapter 8 along with some 
suggestions for further research. The suggestions for further research include taking into 
account  the notification loops for the buses and the traffic lights just before entering the 
roundabout. 
 
If out of the four optimizations one has to be selected, it would be the third choice, namely 
the combination of optimization 1 and 2. For this scenario, the highest reductions in overall 
waiting times are achieved, compared to a relatively low investment cost for the realization. 
According to the model, a waiting time reduction of up to about 50% can be obtained. 
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Verklarende woordenlijst 
 
A  

Aanvraag Het drukken op de knop om over te steken of het overschrijden van een vooropgesteld 

aantal voertuigen in de wachtrij 

Actuele situatie De huidige situatie zonder optimalisaties 

Afrijcapacitiet Het maximaal aantal voertuigen/fietsers/voetgangers dat per tijdseenheid op een 

rijstrook/oversteekplaats kan rijden 

B  

Batch Een groep, bv een groep voetgangers die tegelijk kunnen oversteken 

Bedieningstijd De tijd die nodig is om het verkeerslicht na een groenaanvraag ook effectief op groen 

te plaatsen 

Belastingsgraad De belasting van het kruispunt/rotonde gedefinieerd door:  de intensiteit gedeeld door 

de afrijcapaciteit 

Bezettingsgraad De verhouding van de hoeveelheid voertuigen, fietsers en/of voetgangers die 

toekomen tot het maximaal aantal dat kan worden verwerkt 

C  

Capaciteit De capaciteit is de hoeveelheid voertuigen die door het verkeerslicht kunnen worden 

verwerkt bij continu groenlicht en een oneindige wachtrij 

Conflictzone De zone waar 2 of meer verschillende stromen met elkaar in aanraking komen 

(bijvoorbeeld  een zebrapad op een rijweg) 

Cyclustijd De tijd die nodig is om 1 maal groen, oranje en rood te doorlopen. 

D  

Detectieveld Het veld waarin een detector kan waarnemen 

Discreet proces Een proces dat aftelbaar en dus eindig is 

Discrete kansverdeling  Geeft weer hoe de kansen verdeeld zijn voor een aftelbaar proces 

E  

Effectieve groentijd De tijd die de bestuurders benutten om over de stopstreep van het verkeerslicht te 

rijden 

Effectieve roodtijd De tijd gedurende dewelke de bestuurders effectief stil staan voor het verkeerslicht 

Event Een gebeurtenis in een programma waarop het programma kan reageren 

G  

Genereren  Het maken van bv nieuwe random cijfers 

Groentijd Tijd gedurende dewelke het verkeerslicht op groen staat 

GUI Grafische gebruikers omgeving. Het gebruik van symbolen en figuren voor de interactie 

computer en persoon 

H  

Hiaat De tijd of afstand tussen verschillende voertuigen 

I  

Intensiteit De werkelijke aankomststroom van voertuigen van een rijstrook 

Interne verliestijd De tijd eigen aan het verkeerslicht bestaande uit: onbenutte geeltijd, ontruimingstijd 

en het optrekverlies 

L  

Lost time De verliestijd. De tijd die niet kan gebruikt worden om het kruispunt over te steken 

  

 

  



 

 

  

M  

Monte Carlosimulatie Het vele malen simuleren van hetzelfde programma maar met verschillende 

startcondities 

O  

Optimale cyclustijd De optimale cyclustijd is de cyclustijd die berekend wordt voor een verkeerslicht met 

een vast tijdschema 

Optimale effectieve 

groentijd 

De groentijd berekend aan de hand van de optimale cyclustijd 

Overflow queue Het aantal pae (personenauto-equivalent) dat na het einde van de groenfase, nog voor 

de stopstreep blijft staan 

P  

Pae Personenauto-equivalent. Het getal dat aangeeft hoeveel ruimte een deelnemer in het 

verkeer inneemt ten opzichte van een personenauto 

P-waarde De overschrijdingskans. Als deze waarde overschreden wordt, wordt de nulhypothese 

aanvaard 

Q  

Queue Wachtrij, aantal pae's dat in een rij staat te wachten 

R  

Radar Een elektronische installatie die gemaakt is om de omgeving af te zoeken naar objecten 

Random wachttijd 

 

Roodtijd 

De random wachttijd is de wachttijd die afhankelijk is van de intensiteit en de overflow 

van de wachtrij  

De tijd gedurende dewelke het verkeerslicht op rood staat 

Reistijd De tijd tussen het aankomen in het proces en de tijd nodig om het proces terug te 

verlaten 

S  

Seed De initialisatie-waarde voor een random generator 

Significantie niveau Het niveau waarin bepaalde gevens al dan niet aanvaard kunnen worden 

Starre Regeling Een vaste regeling van de verkeerslichten ongeacht de huidige situatie 

Stochastisch proces Een model voor een proces waarvan het verschijnsel zich in de tijd of ruimte afspeelt 

Subprogramma Een programma-deel dat door het hoofdprogramma wordt opgeroepen als het nodig is 

U  

Uniforme wachttijd Een wachttijd die afhankelijk is van de cyclustijd 

V  

Verlenging groentijd De factor waarmee de groentijd onder bepaalde omstandigheden ( bijvoorbeeld aantal 

pae’s in de wachtrij) verlengd wordt 

Verliestijd De tijd die de pae's verliezen ten gevolge van het verkeerslicht 

Verzadigingsgraad De mate waarin de wachtrij aan het verkeerlicht bij groenlicht kan worden afgereden 

Voertuigafhankelijke 

Regeling 

Een verkeerslicht waarvoor de regeling afhankelijk is van het aantal wachtende pae's 

V-plan Voorstelling van de regeling van de verkeerslichten 

W  

Wachtrij De rij waarin de pae's staan te wachten om het verkeerslicht voorbij te rijden 

Wachttijd De tijd gedurende dewelke de pae's moeten wachten om het verkeerslicht voorbij 

te kunnen rijden 

Z  

Zelfinductie Het opwekken van een magnetisch veld door het sturen van een elektrische stroom 

door een geleider of spoel  

Zelfinductiespanning Het opwekken van een spanning door een geleider of spoel die een verandering 

van stroom tegenwerkt 

 

  



 

 

  

Verklaring gebruikte variabelen simulatieprogramma 
 

Licht1Groen Deze binaire variabele geeft de toestand van het eerste verkeerslicht 

weer. [1= verkeerslicht auto’s doen groenaanvraag;  0 = verkeerslicht 

vraagt groenlicht voor fietsers/voetgangers aan] 

Licht2Groen Deze binaire variabele geeft de toestand van het tweede verkeerslicht 

weer. [1= verkeerslicht auto’s doen groenaanvraag; 0 = verkeerslicht 

vraagt groenlicht voor  fietsers/voetgangers aan] 

EventAankomstFietser Deze numerieke variabele bepaalt wanneer een fietser aankomt 

EventAankomstVoetganger Deze numerieke variabele bepaalt wanneer een voetganger aankomt 

EventAankomstAuto Deze numerieke variabele bepaalt wanneer een auto aankomt 

EventVertrekAuto Deze numerieke variabele bepaalt wanneer een auto vertrekt 

EventServerToestand-

VoetgangersEnFietsers 

Deze numerieke variabele bepaalt wanneer het verkeerslicht een 

groenlicht moet generen voor fietsers en/of voetgangers 

EventServerToestandAutos Deze numerieke variabele bepaalt wanneer het verkeerslicht voorrang 

moet verlenen aan de auto’s 

Omschakeltijd groen auto’s Is de tijd tussen de aanvraag en het effectief plaatsen van het verkeerslicht 

in de stand “voorrang auto’s” 

Omschakeltijd groen voetgangers Is de tijd tussen de aanvraag en het effectief plaatsen van het verkeerslicht 

in de stand “voorrang fietsers/voetgangers”  
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1. INLEIDING  

1.1. PROBLEEM-  EN DOELSTELLING  
 

Het onderwerp van dit onderzoek betreft het zoeken van een optimale sturing voor het 
dubbele verkeerslicht aan het technologiepark te Zwijnaarde.  
 
Iedereen die met de fiets, te voet, met de wagen of met de bus naar het technologiepark in 
Zwijnaarde komt, kent het dubbele verkeerslicht vlakbij de ingang dat toelaat de rotonde in 
twee keer over te steken. Ook wie er regelmatig met de wagen voorbij rijdt, zal hier wel al 
eens moeten wachten hebben. Voetgangers en fietsers die de moeite doen om via de 
drukknop een groen licht "aan te vragen", zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat het relatief 
lang kan duren alvorens ze groen krijgen. Bovendien moeten ze de rotonde in twee keer 
oversteken en zijn die twee lichten op geen enkele manier aan elkaar gekoppeld. Anderzijds 
moeten de auto's vaak nog staan wachten, terwijl er niemand meer oversteekt. Juist omwille 
van deze frustraties voldoet het verkeerslicht niet meer aan zijn primaire functie: veiligheid. 
Immers, verschillende fietsers en voetgangers kunnen het niet meer opbrengen om de 
wachttijd te respecteren en steken bijgevolg over bij rood licht. De probleemzones zijn in 
onderstaande figuur (Figuur 2) aangeduid:  
 

 

FIGUUR 2:  PROBLEEMSTELLING 

Elke zone heeft een aparte invloed op het systeem. Zo is zone 1 belangrijk omdat ze de 
baan betreft die een connectie legt tussen de ring rond Gent, de R4, en het technologiepark 
te Zwijnaarde. Daarnaast is zone 2 van belang omdat hier bepaalde voertuigen de rotonde 
verlaten. Verder zal er zich in zone 3 een wachtrij beginnen te vormen aan het verkeerslicht 
voor overstekers ter hoogte van Don Bosco. Tevens is zone 4 bepalend voor de stroming 
van het technologiepark naar de Grote Steenweg Noord en de R4 en verdere stromingen 
naar zone 3. In zone 4 zal de wachtrij zich beginnen vormen aan het verkeerslicht voor 
overstekers ter hoogte van het technologiepark. Zone 5 geeft dan weer aan welke weg de 
zwakke weggebruiker moet nemen om de rotonde over te steken. Tenslotte is zone 6 de 
overgang van zone 4 naar zone 3. Deze zone geeft een indicatie van het aantal voertuigen 
dat de rontonde heeft verlaten naar de Grote Steenweg Noord en de R4. 
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Dit onderzoek heeft als algemeen doel de totale gem iddelde wachttijd van alle 
gebruikers  van deze rotonde te minimaliseren. Hier voor zal nagegaan worden hoe de 
verkeerslichten beter kunnen worden aangestuurd en of de verkeerslichten op elkaar 
moeten worden afgestemd. Ook zal de winst op de wac httijd voor alle gebruikers 
bepaald worden evenals de winst in het aantal in de  wachtrij. Er wordt hierbij vanuit 
gegaan dat het type sturing waarmee de verkeerslich ten op dit ogenblik uitgerust zijn, 
niet kan worden gewijzigd. Er wordt dus onderzocht welke verbeteringen voor een 
vlottere doorstroom mogelijk zijn, zonder dat er hi ervoor ingrepen aan de huidige 
infrastructuur nodig zijn.  
 
Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de concrete situatie werd een uitgebreide 
literatuurstudie uitgevoerd (zie hoofdstuk 2). 
 
Het onderzoek bestaat uit verschillende stappen. In eerste instantie worden de diverse zones 
geobserveerd om de stromen die van de verkeerslichten gebruik maken, in kaart te brengen 
en na te gaan voor welke zones het verkeer relevant genoeg is om in de studie te worden 
opgenomen. Immers, het zou bijvoorbeeld kunnen dat de intensiteit van het verkeer voor 
zone 2 te klein is, waardoor deze zone voor het verdere verloop van het onderzoek niet meer 
in rekening wordt gebracht. Diverse metingen (zie hoofdstuk 3) zullen de actuele wachttijden, 
groentijden, cyclustijden, bedieningstijden, intensiteiten en capaciteiten voor voetgangers, 
auto’s en fietsers in kaart brengen. Bovendien zullen deze metingen ook een licht werpen op 
de intensiteit van het verkeer van fietsers, voetgangers en auto’s in functie van het uur van 
de dag, de dag van de week, ... 
In een later stadium van het onderzoek wordt een onderscheid tussen deze verschillen 
gemaakt en wordt elk verschil verder apart onderzocht en geoptimaliseerd. 
 
Nadat bovenstaande metingen uitgevoerd zijn, wordt het dubbele verkeerslicht theoretisch 
onderzocht. Er worden wiskundige formules opgesteld (zie hoofdstuk 4), die de volledige 
situatie schetsen en nog meer inzicht geven in de verschillende tijden en verdelingen die 
nodig zijn om het geheel te simuleren. Ten slotte wordt er uitgezocht welke de grootste 
problemen zijn.  
 
Aan de hand van de software Matlab wordt een simulatiemodel (zie hoofdstuk 5) opgesteld 
om na te gaan waar er zich problemen stellen en om te kijken of de verschillende stromen 
kunnen worden geoptimaliseerd door het verkeerslicht beter te sturen en eventueel de twee 
lichten te koppelen. Uiteraard worden de optimalisaties bekeken vanuit het standpunt van 
alle weggebruikers, voornamelijk fietsers, voetgangers en bestuurders. Immers, een 
optimalisatie voor de ene gebruiker van het dubbele verkeerslicht mag geen ergernis 
veroorzaken voor een andere gebruiker. Met de gemiddelde wachttijd per gebruiker en de 
totale gemiddelde wachttijd over alle gebruikers in de wachtlijn als criteria, zullen de 
verschillende optimalisaties (zie hoofdstuk 6 en 7) geanalyseerd worden.  
 
Door deze tweede, alternatieve benadering van de probleemstelling, namelijk theorie en 
simulatie, is het uiteindelijke besluit (zie hoofdstuk 8) dan ook krachtiger onderbouwd. 
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2. L ITERATUURSTUDIE  

In deze uitgebreide literatuurstudie wordt eerst kort uitgelegd hoe de verkeerslichten zijn 
ontstaan en welke verschillende soorten sturingen en sensoren er gebruikt worden. Ten 
slotte wordt een reeds toegepaste simulatieoplossing in detail  besproken.  

2.1. VERKEERSLICHTEN  
Dit hoofdstuk is gebaseerd op [1,6 en 7]. 

2.1.1. Geschiedenis 
Trafiekcontrole regelt met behulp van een lichtsignaal het oprijden van voertuigen, fietsers, 
voetgangers aan een kruispunt, tunnel, spooroverweg, …  
 
Trafiek controle werd voor het eerst ingevoerd in Londen in 1868. Op aanraden van 
J.P. Knight werd gebruik gemaakt van manuele semaphores om verkeerssignalen uit te 
zenden. Deze methode werd vooral gebruikt als communicatiemiddel en werkt aan de hand 
van een semafooralfabet. Er bestaan diverse semafooralfabetten, maar het internationale 
alfabet is echt het meest gangbare. Er wordt zoals op de Figuur 3 aangegeven meestal 
gewerkt met twee vlagjes, elk vlagje kan op acht verschillende posities gehouden worden en 
beide vlagjes samen kunnen eveneens op verschillende posities gehouden worden. Hierdoor 
zijn er ((7x8 )/2 ) of 28 mogelijkheden. Onderstaande foto ‘Figuur 3’ toont enkele mogelijke 
signalementen: 
 

  
 
 

FIGUUR 3:  SEMAPHORE 

Het toepassen van het semaphore alfabet voor communicatie doeleinden had het grote 
voordeel dat vijanden geen gesprekken konden afluisteren. Deze methode verdween na de 
opkomst van de radio. De verkeerslichten zoals ze nu gekend zijn, zijn een Amerikaanse 
uitvinding. Tussen de jaren 1912-1920 zijn er in verschillende Amerikaanse staten 
verschillende types van verkeerslichten ontworpen. In 1912 kwam politieman Lester Wire op 
het idee om te werken met een verkeerslicht dat zowel een groene als een rode fase had. De 
American Traffic Signal Company nam het idee over en plaatste dit type verkeerslichten in 
de straten van Utah op 5 augustus 1914.  
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Het allereerste verkeerslichtensysteem dat verschillende straten 
met elkaar verbindt, werd in 1917 in Salt Lake City geïnstalleerd. 
Zes straten werden er met behulp van een manuele schakelaar 
bediend. Het eerste automatische verkeerslicht komt er zes jaar 
later in 1923 in Wolverhampton. In dat jaar neemt Morgan Garrett 
een patent op een verkeerslicht met 3 verschillende standen dat 
manueel of aan de hand van een mechanische koppeling van op 
afstand kon worden bediend. De drie posities waren “stop”, “go” en 
“stop voor alle richtingen”. Deze laatste stand gaf aan bestuurders 
de tijd om het kruispunt te verlaten en aan voetgangers de tijd om 
het veilig over te steken. Morgan verkoopt de rechten van zijn 
patent later aan General Electric Corporation. In 1963 is Toronto de 
eerste stad met een volledig gecom-puteriseerd wegennet.  
 

2.1.2. Voor- en nadelen van verkeerslichten 
Verkeerslichten worden bij drukke verkeerssituaties voornamelijk geplaatst om de veiligheid 
van alle weggebruikers te verhogen. Zoals altijd hebben dergelijke beslissingen voor- en 
nadelen. 
 
De voordelen van verkeerslichten zijn:  

• een eerlijke verdeling van de beschikbare tijd over de verschillende weggebruikers 
• de mogelijkheid tot toekenning van prioriteiten  
• een vermindering van het aantal haakse ongevallen 
• betere oversteekmogelijkheden voor de zwakke weggebruiker 
• …. 

 
Natuurlijk zijn er aan elke ingrijpende verandering ook enkele nadelen verbonden zoals:  

• irritatie bij sommige weggebruikers 
• op het gebied van het milieu: geluidshinder, brandstofverbruik, … 
• toename van kop- en staartbotsingen 
• verplaatsen van het probleem naar sluipwegen, … 

 
Omwille van het feit dat er voor elk voordeel een bijpassend nadeel kan worden opgesomd, 
is het nuttig en nodig om, alvorens een verkeerslichteninstallatie ook werkelijk te plaatsen, na 
te gaan of er geen goede alternatieven zijn. Eén van de belangrijkste voorbeelden van een 
goede, alternatieve oplossing is het plaatsen van een rotonde.  
 
Naast een rotonde zijn er andere mogelijkheden zoals:  

• het wijzigen van de voorrangsregeling 
• het aanbrengen van profielwijzingen 
• het verbeteren van het uitzicht op een kruispunt 
• het wijzigen van de verkeerscirculatie 
• het aanleggen van een middenberm halverwege een voetgangersoversteekplaats. 

 

  

FIGUUR 4:  VERKEERSLICHT 

1940  SAN DIEGO 
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2.1.3. Types van verkeerslichtenregelingen 
Verkeerslichtenregelingen kunnen worden beschouwd als een procesbesturing. Hierbij zal 
het verkeerslicht ingrijpen op het verkeersproces in een welbepaalde verkeerssituatie. De 
invoer van het proces bestaat uit het verkeersaanbod, terwijl de uitvoer uit veranderingen in 
de vrije verkeersafwikkeling bestaat. Met de uitvoer van het verkeersproces zijn enkele 
belangrijke kenmerken verbonden zoals veiligheid, wachttijden, wachtrijlengten en 
milieueffecten. Deze parameters bepalen de kwaliteit van het proces.  
 
Er wordt in de verkeersregeltechniek een onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende 
soorten regelingen namelijk:  

• regelingen naar complexiteit, dit type regeling bestaat uit:  
o starre regelingen 
o voertuigafhankelijke regelingen  
o halfstarre regelingen  
o verkeersafhankelijke regelingen 

• regelingen naar reikwijdte, dit type regeling bestaat uit: 
o geïsoleerde verkeersregelingen 
o gecoördineerde verkeersregelingen  
o netwerkregelingen. 

 

2.1.3.1.  Regel ingen naar complexi tei t   

Starre regeling 
Een starre regeling is een regeling waarbij het regelproces constant is, onafhankelijk van de 
in- of uitvoer. Het is tevens ook de oudste en eenvoudigste manier om een verkeerslicht te 
regelen. Het principe van een starre regeling gaat uit van een vast tijdsschema dat door alle 
richtingen die aan het kruispunt deelnemen, gevolgd wordt. Alle richtingen werken altijd met 
vaste groentijden, die zich in een vaste cyclustijd bevinden. De volgorde waarin de bepaalde 
richtingen aan bod komen, wordt in de ontwerpfase opgesteld en wordt niet meer aangepast 
eens het verkeerslicht in werking gesteld is. De structuur en het tijdsschema van een starre 
regeling worden weergegeven in Figuur 5. Voor elk licht op het kruispunt zijn de groen- en 
oranjetijden aangegeven. 
 

 

FIGUUR 5:  FASEDIAGRAM VAN STARRE REGELING  
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Dit soort regeling houdt geen rekening met wijzigingen in de verkeersintensiteit. De 
groentijden zullen steeds dezelfde blijven wat natuurlijk een heel negatief punt is. Immers, de 
verkeersintensiteit in de spits wijkt gevoelig af van de verkeersintensiteit gedurende de rest 
van de dag. Aangezien de verandering van de verkeersintensiteit een dagelijks probleem is, 
zouden, in de praktijk, verschillende starre regelingen in één verkeerslichtensysteem kunnen 
worden opgenomen. Deze moeten dan wel actief beheerd worden. Starre regelingen worden 
vandaag de dag niet meer als hoofdregeling geplaatst. Echter, in het kader van beheer zijn 
veel regelautomaten met een star noodprogramma uitgerust. Dit programma wordt 
opgeroepen op het ogenblik dat het hoofdprogramma wegens omstandigheden niet optimaal 
of zelfs niet meer werkt. Met de starre regeling wordt de verkeerssituatie onder controle 
gehouden en wordt de veiligheid gegarandeerd.  
 
Schematisch wordt een starre verkeersregeling in Figuur 6 als volgt voorgesteld: 
 

 

FIGUUR 6:  STARRE VERKEERSREGELING  

De voertuigafhankelijke regeling 
Verkeerslichtenregelingen worden meestal uitgerust met een intern regelproces, zodat de 
verkeerslichten anders kunnen worden ingesteld, afhankelijk van de verkeersintensiteit op 
het moment zelf. Er wordt gebruik gemaakt van een verkeersregelinstallatie die de duur van 
eventuele opeenvolgende groenfases kan aanpassen. Met behulp van detectoren, die in 
punt 2.1.4 besproken worden, wordt de intensiteit aan de verkeerslichten gemeten. 
 
Wanneer de meting slechts betrekking heeft op één of enkele voertuigen, wordt er 
gesproken van een voertuigafhankelijke regeling. Voorbeelden zijn: 

• metingen waarbij er geconstateerd wordt of er tijdens de roodfase één of meer 
voertuigen voor de stopstreep staan te wachten  

• metingen waarbij de volgtijd tussen twee auto’s tijdens de groenfase wordt gemeten. 
Deze meting bepaalt de lengte van de groenfase. 
 

Voertuigafhankelijke regelingen hebben typisch de volgende kenmerken: 
• de groenfasen worden enkel gegeven indien er verkeer is dat van deze groenfase 

kan profiteren 
• de lengte van de groenfase wordt berekend en afgestemd op de intensiteit van het 

verkeer 
• de fasevolgorde waarin de verschillende richtingen groen krijgen, wordt afgestemd op 

de fase waarin het verkeer het langst moet wachten 
• de groenfasen voor speciale voertuigen (bus, tram, ….) zijn zodanig lang dat de 

wachttijden voor deze voertuigen minimaal worden.  
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Schematisch wordt deze regeling in Figuur 7 als volgt voorgesteld:  
 

 

FIGUUR 7:  VOERTUIGAFHANKELIJKE REGELING 

In onderstaande figuur (Figuur 8) wordt de verliestijd tussen starre- en voertuigafhankelijke 
regelingen vergeleken. Het is duidelijk dat voertuigafhankelijke regelingen op dit punt beter 
scoren. Dit besluit is onafhankelijk van de bezettingsgraad.  
 
 

 

FIGUUR 8:  VERLIESTIJDEN BIJ STARRE EN VOERTUIGAFHANKELIJKE REGELINGEN 

De halfstarre regeling 
Halfstarre regelingen zijn een combinatie van starre- en voertuigafhankelijke regelingen. 
Halfstarre regelingen werken, net als starre regelingen, met een vaste cyclustijd. Echter, 
onder specifieke voorwaarden, worden de groentijden en eventueel ook de fasevolgorden 
binnen deze cyclustijd aangepast. Door gebruik te maken van specifieke voorwaarden kan 
de regeling van het verkeerslicht bijgevolg op de intensiteitverandering afgestemd worden. 
 
Halfstarre regelingen worden vaak gebruikt op plaatsen waar meerdere kruispunten moeten 
worden gekoppeld. Door te werken met vaste groenmomenten kan men door gebruik te 
maken van halfstarre regelingen groene golven voor voertuigen, fietsers en voetgangers 
waarborgen.  
 
Net zoals bij starre regelingen kunnen verkeersschommelingen moeilijker opvangen worden 
en is het nodig met meerdere regelingen per dag te werken. 
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Verkeersafhankelijke regeling  
Bij verkeersafhankelijke regelingen worden de metingen die aan het verkeersproces 
gemeten worden, niet beperkt tot één of enkele voertuigen. Integendeel, het gehele 
verkeersproces wordt gemeten. Schematisch wordt dit in Figuur 9 voorgesteld:  
 

 

FIGUUR 9:  VERKEERSAFHANKELIJKE REGELING,  MET VOORUIT-  EN TERUGKOPPELING 

Bij dergelijke regelingen worden doorgaans naast de eerder besproken metingen, ook nog 
eens alle voertuigen opgeteld die vanuit de verschillende richtingen het kruispunt naderen. 
Op basis van deze resultaten kunnen welbepaalde doelfuncties voor het verkeerslicht  
geoptimaliseerd worden zoals bijvoorbeeld het minimaliseren van de totale gemiddelde 
wachttijd van alle gebruikers. 
 
In principe is het mogelijk om praktische regelingen te maken waarbij het regelproces wordt 
beïnvloed door zowel metingen aan de invoer als metingen aan de uitvoer. Dit type regeling 
wordt in de literatuur een vooruit- en terugkoppelingregeling genoemd. Voor een 
schematische voorstelling zie bovenstaande figuur.  
 
Stel als aangenomen doelfunctie "het optimaliseren van de wachttijden van de voertuigen". 
In dit geval zullen de verliestijden van de geregelde voertuigen aan de uitvoer gemeten 
worden. De bekomen meting wordt daarna binnen de verkeerslichtenregeling aan de 
doelstelling getoetst. Op basis van dit resultaat zal/zullen er dan al dan niet één of meerdere  
parameters gewijzigd worden, zodat de kwaliteit van de regeling verbetert.  
 

2.1.3.2.  Regel ingen naar re ikwijd te  

De geïsoleerde verkeersregeling  
Een geïsoleerde verkeersregeling is een regeling die enkel toegepast kan worden op één of 
hooguit twee zeer nabijgelegen kruispunten. Deze regeling heeft geen invloed op eventuele 
andere verkeersregelingen. Een dergelijke regeling kan uitgevoerd worden met starre, 
halfstarre, voertuigafhankelijke en verkeersafhankelijke regelingen. 
 
De gecoördineerde verkeersregeling  
Deze verkeersregeling bestaat uit twee of meerdere gekoppelde verkeersregelingen. Bij 
zulke regelingen is er een groene golf aanwezig voor het doorgaande verkeer op het 
kruispunt. Deze regelingen kunnen werken met halfstarre, voertuigafhankelijke en 
verkeersafhankelijke regelingen. 
 
De netwerkregeling  
Een laatste regeling is de zogenaamde netwerkregeling. Deze bestaat uit een 
gecoördineerde verkeersregeling die in een bepaald netwerk gepositioneerd staat. De 
verkeersregeling kan ofwel aangestuurd worden met vooraf bepaalde gedefinieerde 
signaalplannen of door middel van een adaptief regelsysteem.  
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2.1.4. Soorten detectoren 
De regeling van verkeerslichten gebeurt met behulp van meetsignalen voor 
voertuigafhankelijke, verkeersafhankelijke en in mindere mate voor (half)starre regelingen. 
Deze meetsignalen geven het verkeersbeeld in de omgeving van het 
verkeerslicht/verkeersnetwerk weer. Ze hebben betrekking op afzonderlijke voertuigen, 
fietsers en voetgangers, die aan de hand van detectoren in het verkeersproces gemeten 
worden. De verschillende detectoren die in dit hoofdstuk onderzocht worden, zijn: de 
elektromagnetische lusdetector, de drukknop en de voertuigselectieve lusdetector. 
Bovendien komt ook het detecteren van voertuigen op basis van video, radar en infrarood 
technieken aan bod.  
 
Voorafgaand aan de beschrijving van de verschillende types van detectoren, wordt eerst de 
belangrijke term 'detectieveld' geïntroduceerd. Een detector kan een object slechts 
detecteren indien dat object zich in een bepaald gebied bevindt. Dit gebied noemt men het 
detectieveld. De vormgeving en de ligging van dit veld zijn situatiegebonden en afhankelijk 
van het soort detector dat gebruikt wordt.  
 

2.1.4.1.  Elek tromagnet ische lusdetector  

 
Principewerking 
Een elektromagnetische lusdetector (zie Figuur 10) wordt met behulp van een lus 
koperdraad aangebracht in het wegdek waarin het verkeerssysteem zich bevindt. Deze lus 
bevat één of meerdere windingen, een spoel, waardoor er een wisselstroom met een 
bepaalde frequentie loopt. Door deze wisselstroom zal een wisselend magnetisch veld boven 
de spoel opgewekt worden. Dit heeft tot gevolg dat er in de spoel een zelfinductiespanning 
opgewekt wordt, die door de lus als uitgangssignaal uitgestuurd wordt en daarna naar de 
juiste “maat”, afhankelijk van het type regelaar, geconverteerd wordt. De grootte van de 
zelfinductiespanning is afhankelijk van de coëfficiënt van zelfinductie van de spoel. Deze 
wordt bepaald door de afmetingen van de lus, het aantal windingen van het medium waarin 
de magnetische veldlijnen zich bevinden.  
 
Wanneer een metalen voorwerp, een auto of een fiets zich boven de elektromagnetische lus 
bevindt, wordt het magnetisch veld verstoord. Hierdoor zullen zowel de zelfinductie van de 
lus, als de coëfficiënt en de frequentie veranderen. Dit wordt in onderstaande figuur 
uitgebeeld. Het is deze verandering die door de elektronische schakeling opgenomen wordt 
en naar een analoog of een binair uitgangssignaal wordt omgezet.  
 

 

FIGUUR 10:  ELEKTROMAGNETISCHE LUSDETECTOR [22] 
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Binair uitgangssignaal 
Wanneer er gekozen wordt om te werken met een binair uitgangssignaal, zal de verandering 
van het magnetisch veld vergeleken worden met een vooraf ingestelde waarde, de 
drempelwaarde. Is de waarde van de verandering van het magnetisch veld kleiner dan de 
drempelwaarde, dan zal het uitgangssignaal een waarde 0 aannemen. In het omgekeerde 
geval zal de uitgangswaarde op 1 gezet worden. In de literatuur wordt dit omschreven als 
een detectormelding. Dit wordt verduidelijkt in onderstaande figuur (Figuur 11): 
 

 

FIGUUR 11:  VOORBEELD VAN VERSTEMMING EN DETECTORMELDING  

 
Werken met slechts één drempelwaarde, zoals aangegeven in bovenstaande alinea, geeft in 
de praktijk toch wel problemen. Immers, het kan gebeuren dat de maximale verandering van 
het magnetisch veld even groot is als de vooropgestelde drempelwaarde en dan zal de 
beweging niet geregistreerd worden. Bovendien zal de verandering van het uitgangssignaal 
niet constant zijn op het ogenblik dat een voertuig dat zich bovenop de lus bevindt, verder 
doorrijdt. Dit wordt verklaard doordat de waarden van het magnetisch veld enkele keren 
zullen veranderen bij de beweging van het voertuig. Hierdoor kan het gebeuren dat de 
drempelwaarde verschillende keren wordt bereikt/overschreden zoals aangegeven in eerder 
vermelde figuur (Figuur 11). 
 
Door dit verschijnsel zal de detector verschillende uitgangswaarden uitsturen, wat in latere 
fases van de regeling voor verwarring kan zorgen. Om deze problemen te voorkomen wordt 
er in de praktijk vaak met twee drempelwaarden gewerkt zoals aangegeven in onderstaande 
figuur (Figuur 12).  

 

FIGUUR 12:  VOORBEELD VERSTEMMING EN DETECTORMELDING MET 2  DREMPELWAARDEN 
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Bovenstaande Figuur 12 toont dat voormelde nadelen niet meer tot uiting komen, als er met 
twee drempelwaarden wordt gewerkt. De “uit-waarden” zijn zo gekozen dat de invloed op het 
magnetisch veld van een auto die zich bovenop de lus bevindt en daarna verder rijdt, niet 
groot genoeg is om een verandering in het uitgangssignaal te genereren. 
 
Analoog uitgangssignaal 
Wanneer er elektromagnetische detectoren met een analoog uitgangssignaal geplaatst 
worden, is de grootte van het uitgangssignaal recht evenredig met de mate van de 
verandering van het magnetisch veld. Dus met de hoeveelheid metaal, voertuigen, fietsen 
die zich bovenop de lus bevindt/bevinden. Een dergelijk uitgangssignaal wordt weergegeven 
in onderstaande figuur (Figuur 13). 
 

 
FIGUUR 13:  U ITGANGSSIGNAAL ANALOGE LUSDETECTOR 

Gevoeligheid van de lusdetector 
Bij het gebruik van een elektromagnetische lusdetector hebben verschillende parameters 
een invloed op de nauwkeurigheid, de precisie en de gevoeligheid van het uitgangssignaal. 
Wanneer een auto A met veel metaal over de lusdetector staat, zal deze een grotere 
verandering van het magnetisch veld teweegbrengen dan een auto B met minder metaal. De 
hoeveelheid metaal die een auto bevat, heeft dus rechtsreeks een invloed op de 
drempelwaarde die moet worden gekozen. Hieruit volgt ook dat de gevoeligheid van 
elektromagnetische lusdetectoren afhankelijk is van de grootte van de lus. Hoe kleiner de lus 
des te gevoeliger de lusdetector wordt. Dit komt doordat de oppervlakte die voor de 
verandering van het magnetisch veld zorgt, kleiner wordt. 
 
Houdtijd van de lusdetector 
Wanneer er gekozen wordt voor een elektromagnetische lusdetector met een binair 
uitgangssignaal en er staat bovenop de elektromagnetische lus een auto geparkeerd, dan 
zal het uitgangssignaal van de detector constant op 1 staan. Andere auto’s die over dezelfde 
lus rijden, zullen nog wel een elektromagnetische verandering teweegbrengen, maar toch zal 
het signaal van de detector niet veranderen. Daarom worden lusdetectoren zo ontworpen dat 
het uitgangssignaal van de detector, bij permanente bezetting van de lus, na verloop van tijd 
naar 0 herleid wordt. Het geparkeerde voertuig wordt dan als het ware "vergeten". De tijd 
gedurende dewelke het uitgangssignaal een waarde 1 aanneemt, wordt in de literatuur als 
de 'houdtijd' omschreven. De meeste lusdetectoren regelen de houdtijd automatisch. De 
technicus kan bij de installatie wel een grenswaarde opleggen. Stel dat hij een grenswaarde 
van 10 minuten instelt, dan brengt de detector de uitgangswaarde na 10 minuten 
automatisch van 1 naar 0. 
  



 

 

2.1.4.2.  Drukknop 

Elektromagnetische lusdetectoren
voor het detecteren van metalen transportmiddelen. Hierdoor kunnen enkel auto’s, 
vrachtwagens en fietsers gedetecteerd worden. Voor 
echter niet gebruikt worden. Voor deze categorie van weggebruikers en voor fietsen met een 
kleine hoeveelheid metaal is er de 
soorten: een drukknop met een mechanische schakelaar die aangezet wordt op het ogenblik 
dat de knop ingeduwd wordt en ee
de hand volstaat. 
 

FIGUUR 14: MECHANISCHE DRUKKNOP

 
Aangezien sommige fietsen weinig metaal bevatten en e
in die gevallen niet altijd betrouwbaar is, wordt in een verkeerssituatie meestal geopteerd 
voor een combinatie van drukknop en elektromagnetische lusdetector. De drukknop wordt 
dan gebruikt voor het aanvragen van de groen
aanvragen als het verlenen van de groenfase instaat. 
 
 
  

e lusdetectoren hebben het nadeel dat ze enkel gebruikt kunnen worden 
voor het detecteren van metalen transportmiddelen. Hierdoor kunnen enkel auto’s, 
vrachtwagens en fietsers gedetecteerd worden. Voor de detectie van voetgangers kunnen
echter niet gebruikt worden. Voor deze categorie van weggebruikers en voor fietsen met een 
kleine hoeveelheid metaal is er de drukknop (zie Figuur 14 en Figuur 

met een mechanische schakelaar die aangezet wordt op het ogenblik 
dat de knop ingeduwd wordt en een inductieve drukknop waarvoor enkel een aanraking met 

 

ECHANISCHE DRUKKNOP [23] 

 

FIGUUR 15: INDUCTIEVE DRUKKNOP

Aangezien sommige fietsen weinig metaal bevatten en een elektromagnetische lusdetector 
in die gevallen niet altijd betrouwbaar is, wordt in een verkeerssituatie meestal geopteerd 
voor een combinatie van drukknop en elektromagnetische lusdetector. De drukknop wordt 
dan gebruikt voor het aanvragen van de groenfase, terwijl de lusdetector voor zowel het 

van de groenfase instaat.  
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NDUCTIEVE DRUKKNOP [24] 

en elektromagnetische lusdetector 
in die gevallen niet altijd betrouwbaar is, wordt in een verkeerssituatie meestal geopteerd 
voor een combinatie van drukknop en elektromagnetische lusdetector. De drukknop wordt 

fase, terwijl de lusdetector voor zowel het 
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2.1.4.3.  Videodetector  

In het geval van videodetectie (zie Figuur 16) worden er per kruispuntarm één of meerdere 
camera’s boven de weg geïnstalleerd. Deze camera’s zijn zo opgesteld dat het hele 
detectiegebied op het beeld zichtbaar is. Deze detectiebeelden zijn functioneel vergelijkbaar 
met de eerder besproken detectielussen bij elektromagnetische detectoren (zie punt 2.1.4.1) 
 
Tijdens het gebruik van videobeelden wordt het actuele videobeeld binnen het detectieveld 
vergeleken met de statische achtergrond en met videobeelden die korte tijd eerder genomen 
zijn. Na vergelijking van de videobeelden kunnen er zich drie verschillende gevallen 
voordoen, namelijk:  

1. de vergelijking van de beelden geeft geen verschil weer tussen het actuele 
videobeeld, de videobeelden van een korte tijd geleden en de statische achtergrond. 
Er is geen sprake van detectie 

2. bij de vergelijking van de beelden zijn kleine verschillen waar te nemen. Deze worden 
beschouwd als een verandering van de statische achtergrond 

3. bij de vergelijking van de beelden zijn grote verschillen waar te nemen. Dit wordt als 
een detectie beschouwd. Op te merken valt dat het beeldmateriaal dat met elkaar 
vergeleken wordt, toch enigszins in tijd moet verschillen. Immers, voor beelden die 
slechts met een fractie van een seconde na elkaar genomen zijn, zal de conclusie 
van de vergelijking altijd dezelfde zal zijn namelijk “geen detectie”.  

 
Het uitgangssignaal dat de videodetector uitstuurt, wordt door de verkeersinstallatie op 
dezelfde manier geïnterpreteerd als bij de elektromagnetische lusdetector. Videobeelden 
kunnen ook voor andere metingen van het verkeersproces gebruikt worden zoals voor 
intensiteiten, snelheden, wachtrijlengten en/of gemiddelde wachttijden, ... 
 
Het werken met videobeelden is echter niet altijd optimaal. Zo is de statische achtergrond 
aan veranderingen onderhevig. Er is bijvoorbeeld de overgang van dag naar nacht. Ook is 
de scherpte van het beeld van een voertuig dat op de video zichtbaar is, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Bij zonnig weer zullen zowel het voertuig als zijn schaduw zichtbaar 
zijn. Bij wisselende bewolking kan het gebeuren dat deze schaduwen veranderingen in het 
detectieveld veroorzaken. Een goed videosysteem moet echter in staat zijn dergelijke 
effecten te filteren zodat er toch een betrouwbaar uitgangssignaal geleverd wordt. Natuurlijk 
brengt dit een grote complexiteit met zich mee.  
 

 

FIGUUR 16:  VOORBEELDEN VIDEOBEELDEN [25] 
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2.1.4.4.  Radardetector  

Er zijn verschillende types van radardetectoren op de markt. Afhankelijk van de 
verkeersituatie kan men een welbepaald type gebruiken. De meest gebruikte radardetector 
zendt continue een elektromagnetisch signaal uit met een vaste frequentie. Het uitgezonden 
signaal wordt gereflecteerd door stilstaande of bewegende objecten, waarna het 
gereflecteerde signaal door de detector opnieuw wordt opgevangen.  
 
Door het dopplereffect (zie Figuur 17) zal het uitgezonden signaal dat gereflecteerd wordt 
door een object dat zich in de richting van het radarsignaal beweegt, een 
frequentieverandering ondergaan. Deze frequentieverandering wordt opgevangen door de 
detector en is de maat van het uitgangssignaal.  
 

 

FIGUUR 17:  DOPPLEREFFECT [26] 

De radardetectoren worden zodanig geplaatst dat de stralingen parallel aan de rijrichting zijn. 
Met dit type detector worden zowel voetgangers, fietsers als voertuigen in beide richtingen 
gedetecteerd namelijk toekomende naar en vertrekkende vanuit het verkeerslicht. Per 
detector kan er echter slechts één detectieveld opgesteld worden.  
 
Naast de radardetectoren die uitgerust zijn met het dopplereffect, zijn er andere detectoren 
die werken via het uitsturen van een wisselend magnetisch veld. Hierdoor kunnen zowel 
stilstaande als bewegende objecten gedetecteerd worden. Dit type is echter niet geschikt 
voor voetgangers en fietsers.  
 

2.1.4.5.  Inf rarood detector  

Infrarood detectoren werken volgens het principe dat elk object met een temperatuur hoger 
dan het absolute nulpunt en minder dan 500° C een o nzichtbare straling uitzendt. Deze 
straling bestaat uit elektromagnetische golven in het infrarode gebied. Een passieve 
infrarood detector kan deze straling opmeten en daardoor het object, dat deze straling 
uitzendt, detecteren. In de meeste gevallen worden enkel bewegende voertuigen met 
infrarood detectoren gemeten en gebeurt dit voor één detectieveld per passieve infrarood 
detector.  
 
Er zijn wel enkele infrarood detectoren op de markt die meerdere metingen toelaten zoals: 
de detectie van bewegende voetgangers en stilstaande voertuigen, het meten van de 
bezettingsgraad, de gemiddelde snelheid en de voertuiglengte. In dit eindwerk zullen deze 
detectoren verder niet meer behandeld worden.  
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2.1.4.6.  Samenvattende tabel  

In onderstaande tabel (Tabel 1) worden voornoemde types van detectoren met elkaar 
vergeleken op basis van: verkeershinder bij de installatie, onderhoud, gevoeligheid voor 
weersomstandigheden, …. Deze vergelijking laat toe voor elke verkeerssituatie de juiste 
detector te kiezen.  
 

 

Verkeershinder bij 

installatie 

Mogelijkheid om de ligging 

van het detectieveld te 

veranderen 

Onderhoud 

Elektromagnetische 

lusdetector 

Rijstrook moet voor het 

aanbrengen van de lus 

worden afgezet 

Alleen door het aanbrengen 

van een nieuwe lus 

Lus is kwetsbaar, 

kan defect geraken 

door bv. 

werkzaamheden 

Drukknop Geen 
Plaats van de drukknop 

veranderen 
Geen 

Videodetector 

Afzetten rijstrook indien de 

detector boven de rijbaan 

moet worden bevestigd 

Ligging en vorm eenvoudig te 

wijzigen 

Incidenteel 

reinigen van de 

camera 

Radardetector  

- dopplereffect- 

Afzetten rijstrook indien de 

detector boven de rijbaan 

moet worden bevestigd 

Ligging en vorm zijn beperkt te 

wijzigen 
Geen 

Radardetector  

-  non dopplereffect- 

Afzetten rijstrook indien de 

detector boven de rijbaan 

moet worden bevestigd 

Ligging en vorm zijn beperkt te 

wijzigen  
Geen 

Infrarood detector 

Afzetten rijstrook indien de 

detector boven de rijbaan 

moet worden bevestigd 

Ligging en vorm zijn beperkt te 

wijzigen 
Geen 

    

 
#detectievelden/detector Mogelijke metingen per 

detector 

Gevoeligheid 

voor het weer 

Elektromagnetische 

lusdetector 
Eén 

Aanwezigheid stilstaande & 

bewegende objecten. Geen 

voetgangers 

Niet gevoelig 

Drukknop Eén 
Aanwezigheid fietsers& 

voetgangers 
Niet gevoelig 

Videodetector 

Binnen het beeld van de 

camera kunnen meerdere 

velden voorkomen 

Aanwezigheid stilstaande & 

bewegende objecten.  

Afhankelijk van het type extra 

metingen mogelijk. 

Voor alle weggebruikers 

Gevoelig wanneer 

er sprake is van 

extreem slecht 

zicht 

Radardetector  

- dopplereffect- 
Eén 

Aanwezigheid bewegende 

objecten. 

Voor alle weggebruikers 

Enkel 

windgevoeligheid 

Radardetector  

-  non dopplereffect- 

Afhankelijk van de opstelling 

tot 8 velden/detector 

Aanwezigheid bewegende 

objecten en enkel voor 

gemotoriseerd verkeer 

Enkel 

windgevoeligheid 

Infrarood detector Eén 

Aanwezigheid van bewegende, 

soms stilstaande objecten. 

Afhankelijk van het type extra 

metingen mogelijk. 

Voor alle weggebruikers 

Enkel 

windgevoeligheid 

TABEL 1:  VERGELIJKENDE STUDIE DETECTOREN 
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2.1.5. Toepassingen van detectoren 
Detectoren worden bij verkeersregelingen gebruikt om het verloop van de 
verkeerslichtenregeling te beïnvloeden. Aan de hand van detectoren wordt er bijvoorbeeld 
gemeten of er auto’s staan te wachten tijdens de roodfase of wordt er gemeten of de 
groenfase voor een bepaalde stroom van auto’s, fietsers, ... moet worden verlengd.  
 
Hieronder worden de meest voorkomende toepassingen besproken, zodat er verder in dit 
eindwerk van bepaalde formules, formuleringen, … gebruik gemaakt kan worden. 

2.1.5.1.  Aanvraag voor  groen 

Aanvraag voor groen wordt vooral gebruikt bij voertuigafhankelijke regelingen en wordt met 
behulp van één of meerdere detectoren bepaald. Er zal dus in de eerste plaats moeten 
worden gemeten of er verkeer het verkeerslicht nadert. Een tweede meting die moet worden 
uitgevoerd is deze waarbij gemeten wordt of er verkeer vóór het verkeerslicht staat te 
wachten. Detectoren die instaan voor deze functie worden in de literatuur vaak "aanvraag 
detectoren" genoemd.  
 
Vormgeving en ligging van het detectieveld  
Het detectieveld voor de toepassing "aanvraag voor groen" ligt vlak vóór de stopstreep van 
het verkeerslicht. De detector die net voor het verkeerslicht geplaatst is, is nodig om met 
zekerheid te kunnen zeggen of een voertuig staat te wachten wanneer het verkeerslicht op 
rood staat. Het detectieveld moet vanaf de stopstreep beginnen zodat ook voertuigen die niet 
tot aan de stopstreep rijden, gedetecteerd kunnen worden. Wanneer er naast voertuigen ook 
fietsers van de betrokken rijstrook gebruik maken, moet het detectieveld eveneens dicht bij 
de stopstreep opgesteld worden. Het detectieveld dat gebruikt wordt, moet ook voldoende 
breed zijn, zodat alle voertuigen van de betrokken rijstrook gedetecteerd kunnen worden. In 
het geval van fietsers moet erop gelet worden dat het detectieveld zo breed is, dat ze er niet 
langs kunnen fietsen. Dit wordt in de praktijk vaak opgelost door gelijktijdig te werken met 
een drukknop. Fietsers zullen deze dan bedienen om een groenfase aan te vragen.  

2.1.5.2.  Tel len van voertu igen 

Detectoren worden ook vaak gebruikt voor het tellen van voertuigen. Hiervoor worden de 
geregistreerde detectormeldingen opgeteld.  
 
Vormgeving en ligging van het detectieveld  
Om voertuigen correct te tellen mag het gekozen detectieveld niet te groot zijn. Immers, stel: 
er zijn twee voertuigen die kort na elkaar het detectieveld beïnvloeden. Indien het 
detectieveld te groot wordt gekozen, zal voertuig B het detectieveld binnenrijden terwijl 
voertuig A zich nog steeds in het detectieveld bevindt. Hierdoor zal voertuig B geen invloed 
op de meting uitoefenen. Deze situatie wordt in Figuur 18 weergegeven. 
 
Om een dergelijke situatie te voorkomen moet het detectieveld zo gekozen worden dat het 
kleiner is dan de kleinste volgafstand tussen twee rijdende voertuigen. Omdat dit afhankelijk 
is van situatie tot situatie, wordt in de literatuur aangenomen dat het detectieveld voor het 
tellen van voertuigen niet groter mag zijn dan één meter. In Figuur 19 wordt deze situatie 
duidelijk geschetst. 
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FIGUUR 18:  DETECTORMELDING MET LANG DETECTIEVELD 

 

 

FIGUUR 19:  DETECTORMELDING MET KORT DETECTIEVELD  

2.1.5.3.  Hiaatmet ingen  

Detectoren worden ook gebruikt voor het meten van hiaten in een voertuigstroom. Wanneer 
voor een verkeerslicht van voertuigafhankelijke regelingen gebruik gemaakt wordt, wordt een 
hiaatmeting gebruikt om te kijken of een bepaalde verkeersstroom een langere/kortere 
groentijd nodig heeft. Wanneer de gemeten hiaattijd kleiner is dan een bepaalde 
grenswaarde (th), wordt de groenfase met enkele seconden/minuten verlengd. Omgekeerd 
geldt uiteraard ook dat wanneer de hiaattijd groter is dan de vooropgestelde grenswaarde, 
de groenfase beëindigd wordt.  
 
De "hiaattijd" is in principe de volgtijd die voertuig B heeft op de achterzijde van voertuig A 
wanneer beide voertuigen zich in hetzelfde detectieveld bevinden. Dit wordt in onderstaande 
formule weergegeven:  

�������	ℎ������	
 = ��� − 	�����������	
	  

 
Waarin de termen TAB, LDetectieveld en v respectievelijk staan voor de werkelijke hiaattijd, de 
lengte van het detectieveld die in de praktijk 5 meter bedraagt en de snelheid waarmee 
voertuig B rijdt. 
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Analoog aan bovenstaande formule geldt dat de groenfase van een richting beëindigd wordt, 
wanneer de werkelijke hiaattijd tussen twee voertuigen groter of gelijk is aan de vastgelegde 
grenswaarde. De ingestelde hiaattijd moet gelijk gesteld worden aan:  
 

�� = 	 �����	– 	�����������	
	  

 
Een belangrijk aspect inzake hiaatmetingen bij voertuigafhankelijke regelingen is de 
afstand 'd' tussen de stopstreep en het detectieveld (zie Figuur 20). Deze afstand is optimaal 
als:  

• de groenfase beëindigd wordt wanneer het voertuig waarvoor de groenfase werd 
verlengd, over de stopstreep is gegaan 

• de groentijd voldoende lang is om het stilstaand verkeer tussen het detectieveld en 
de stopstreep weg te laten rijden.  
 

 

 
FIGUUR 20:  WEERGAVE AFSTAND D 

 
 
Om ervoor te zorgen dat de groentijd zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt, moet de afstand ‘d’ 
aan onderstaande formulering voldoen: 
 


 = 	 � + ����		��������� ∗ 	 ���� + 	 
������� 
 
waarin volgende termen gebruikt worden:  

• d = de afstand tussen de stopstreep en het detectieveld  
• tgg = de garantiegroentijd  
• tg = het deel dat van de oranjetijd mag worden gebruikt 
• tvolg,1 = de gemiddelde volgtijd tussen de afrijdende voertuigen tijdens het eerste deel 

van de groenfase 
• Lvtg = de gemiddelde voertuiglengte  
• dtussen = de gemiddelde tussenruimte tussen twee stilstaande voertuigen. 

 
 
Voor een goede hiaatmeting moet de lengte van het detectieveld ten minste zo groot zijn, dat 
het detectieveld bij stilstaand verkeer door ten minste één voertuig wordt bezet. In de 
literatuur wordt een detectieveld van ongeveer 5 meter lang voorgeschreven.  
 
 
 
 
 



35 

 

  

Indien toch wordt afgeweken van de in de literatuur voorgeschreven 5 meter, moet de 
optimale lengte van het detectieveld bepaald worden aan de hand van:  
 �����������	
 = 	 ������ + �� ∗  + 	��� 
 
waarin de volgende parameters gebruikt worden:  

• Ldetectieveld = de lengte van het detectieveld  
• tgrens =de  grenswaarde 
• tg =  het deel dat van het oranjetijd mag worden gebruikt 
• v = de snelheid waarmee het voertuig rijdt 
• Lvtg= de gemiddelde voertuiglengte 

 
Het is mogelijk dat bovenstaande formule een lengte genereert die voor een bepaalde 
verkeerssituatie niet kan worden gebruikt. Er kunnen zich problemen voordoen in situaties 
waarin het gebied waar het detectieveld zich bevindt:  

• op een plaats ligt waar er nog veel van rijstrook wordt gewisseld 
• vóór een in/uitrit ligt 
• op een plaats ligt waar regelmatig voertuigen parkeren. 

 
Ten slotte, wanneer in de praktijk voor een andere lengte van het detectieveld gekozen 
wordt, kan één van onderstaande problemen voorkomen:  

• indien de lengte van het detectieveld relatief kort is, zullen de optimale condities 
vermeld bij bovenstaande Figuur 20 niet meer gewaarborgd zijn 

• een langzaam rijdend voertuig dat de vooraf rijdende wagen niet snel genoeg volgt, 
kan een dusdanig groot hiaat ten opzichte van zijn voorganger doen ontstaan, dat de 
groenfase beëindigd wordt, hoewel er achter het traag rijdende voertuig nog diverse 
voertuigen aanwezig zijn.  

 
Hiaatmetingen of tijdsmetingen kunnen met verschillende detectorconfiguraties uitgevoerd 
worden. Meestal worden hiaatmetingen uitgevoerd met ten minste twee detectoren. Deze 
configuratie heeft het grote voordeel dat er met kortere detectievelden kan worden gewerkt. 
Echter, in dit eindwerk zullen ook hiaatmetingen die met slechts één detector worden 
uitgevoerd, besproken worden, omdat op die manier eenvoudig kan worden uitgelegd welke 
de verschillende noden voor een hiaatmeting zijn..  
 

2.1.5.4.  Bezett ingsgraadmet ing  

De bezettingsgraad wordt in de literatuur gedefinieerd als het gedeelte van de tijd dat het 
bijhorende detectieveld bezet is. Door deze meting wordt in de praktijk bepaald of er aan een 
verkeerslichteninstallatie al dan niet een file ontwikkeld wordt. De bezettingsgraad wordt 
bekomen door het uitgangssignaal van de detector met een bepaalde frequentie te 
bemonsteren.  
 
Bemonstering zet een continu signaal om naar een discreet signaal, door op welbepaalde 
tijdstippen, dus met een bepaalde frequentie, de bemonsteringsfrequentie, informatie aan het 
continue signaal op te vragen. De bemonsteringsfrequentie moet zo gekozen worden dat het 
uitgaande signaal geen informatieverlies lijdt. In onderstaande figuur (Figuur 21) is 
aangegeven, hoe een bemonstering werkt. 
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FIGUUR 21:  BEMONSTEREN 

Wanneer de bemonstering uitgevoerd wordt op het uitgangssignaal van een 
verkeersdetector, wordt de periode waarover de bezettingsgraad gemeten wordt, vaak op 
één seconde gezet. De gemeten bezettingsgraad wordt dan per definitie, het aantal 
bemonsteringen per seconde waarbij geconstateerd wordt dat het detectieveld bezet is, 
gedeeld door het totaal aantal bemonsteringen per seconde. Stel dat er binnen de periode 
van één seconde tien bemonsteringen plaatsvinden waarvan er drie zijn waarvoor 
geconstateerd wordt dat de bezettingsplaats bezet is, dan is de gemeten  
bezettingsgraad 0,3. Uiteraard wordt ook hier de nauwkeurigheid groter naarmate de 
bemonsteringsfrequentie groter wordt.  
 
Zoals kan worden afgeleid uit bovenstaande paragraaf, is de gemeten bezettingsgraad zeer 
gevoelig voor fluctuaties doordat de bezettingsgraad in één seconde tijd diverse keren van 
1 naar 0 kan gaan. Om die reden zal de bemonstering over een langere periode uitgevoerd 
worden en zal de berekende bezettingsgraad exponentieel afgevlakt worden. De berekende 
bezettingsgraad wordt dan gegeven door:  

 �� =	∝	∗ 	�� + 	 �1 − �� ∗ ���� 
 
In voorgaande formule worden de volgende parameters gebruikt:  

• Bn,=  de berekende afgevlakte bezettingsgraad 
• Bn-1= de afgevlakte bezettingsgraad berekend in de vorige periode 
• Ba = de actuele, bezettingsgraad 
• α = de afvlakconstante. 

 
De werkelijke afgevlakte bezettingsgraad wordt als een gewogen gemiddelde berekend op 
de gemeten en de vorige afgevlakte bezettingsgraad. 
 
De afvlakconstante α, bepaalt de mate waarin de fluctuaties worden gedempt. Ze bepaalt 
eveneens in welke mate de afgevlakte waarde de gemeten waarde volgt. Een grote waarde 
voor deze parameter gaat de gemeten waarde sterk volgen en ervoor zorgen dat 
kortstondige uitschieters goed worden gedempt of afgevlakt. Visa versa geldt dit uiteraard 
ook, een kleine waarde voor α, gaat de gemeten waarde traag volgen en gaat ervoor zorgen 
dat uitschieters niet gedempt of afgezwakt worden. In de praktijk zal een file snel 
gedetecteerd worden als de waarde voor α groot is. Echter in dat geval moet er ook rekening 
gehouden worden met valse filemeldingen ten gevolge van kortstondige uitschieters. 
Wanneer α klein wordt gekozen is de kans op valse meldingen veel kleiner maar wordt de 
file ook niet snel geconstateerd.  
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2.1.5.5.  Snelheidsmet ing  

Wanneer twee detectoren bij een verkeersinstallatie opgesteld worden, is het mogelijk de 
snelheid van een voertuig te berekenen. Beide detectievelden worden geplaatst zoals in 
onderstaande figuur (Figuur 22 aangegeven). 
 

 

FIGUUR 22:  SNELHEIDSMETINGEN 

De snelheid van een voertuig wordt bepaald aan de hand van het verschil in tijd tussen de 
aankomst van het voertuig bij het eerste detectieveld en de aankomst ervan bij het tweede 
detectieveld en de afstand tussen beide detectievelden. Dit gebeurt door middel van 
onderstaande formule:  
 

 = 	 �
��  

 
De gemiddelde snelheid van een aantal na elkaar volgende voertuigen wordt meestal 
bepaald door de gemeten snelheiden af te vlakken met een afvlakconstante �	(zie hiervoor 
punt 2.1.5.4). 
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2.2. S IMULATIES  
Dit hoofdstuk is gebaseerd op [24 en 26]. 

2.2.1. Inleiding 
De verkeersstroom op de rotonde is van veel verschillende factoren afhankelijk zoals: het feit 
of er al dan niet een bus is, de lengte van de wachtrij, …. Al deze verschillende factoren 
maken het opstellen van wiskundige formules onnodig ingewikkeld. Daarom worden er in de 
exacte berekeningen vaak assumpties gemaakt. Deze assumpties hebben een directe 
invloed op de nauwkeurigheid. Door het opstellen van simulaties wordt op een andere 
manier een inzicht in de huidige verkeerssituatie verkregen. Een simulatie is de nabootsing 
van de werkelijkheid. Aan de hand van een simulatieprogramma en de correcte parameters 
zal nagegaan worden hoe het systeem reageert op bepaalde invloeden zoals het uur van de 
dag, de dag van de week, ... 
 
Er bestaan verschillende simulatieprogramma's met een grafische user interface (GUI) zoals 
FlexSim, Enterprise Dynamics, VISIM, …. Deze programma’s worden vooral in 
productieomgevingen gebruikt. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van Matlab, een 
technische softwareomgeving die het voordeel heeft reeds verschillende optimalisatie-
algoritmes ingebouwd te hebben, wat voor een latere optimalisatie goed van pas zal komen. 
 
Vooraleer een simulatieprogramma kan worden opgesteld, moet worden nagedacht over 
welke resultaten gewenst worden en welke parameters hiervoor moeten worden ingevuld. 
 

2.2.2. Parameters die de simulatie beïnvloeden 

2.2.2.1.  Basisdata voor de beschr i jv ing van het netwerk  en de verkeerscondit ies  

Geometrisch design 
Het is belangrijk de actuele situatie te schetsen: waar staan de verkeerslichten, waar zijn de 
oversteekplaatsen, hoe verlopen de queues? Een V-plan, dit is het ontwerpplan van een 
verkeerslicht, is een handig middel hiervoor. Onderstaande figuur (Figuur 23) toont het 
V-plan van de rotonde die in dit eindwerk besproken wordt. 
  

 
FIGUUR 23:  V-PLAN HUIDIGE SITUATIE 
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Bediening van de verkeerslichten en functie van de detectoren  
Sommige verkeerslichten zijn voorzien van radars, drukknoppen en of aanmeldingslussen. 
Deze zullen een directe invloed hebben op de sturing van het verkeerslicht. Het is dus van 
belang deze parameters op te nemen als er een simulatieprogramma wordt ontwikkeld.  
 
Verkeersdistributie en samenstelling van het verkee r  
De parameters "verkeersdistributie" en "samenstelling van het verkeer" zijn noodzakelijk om 
een inzicht te krijgen in de huidige situatie. Onderstaande grafiek (Figuur 24) uit de literatuur 
geeft een voorbeeld van het verloop van het aantal aankomsten voor bepaalde tijdstippen 
van een dag en voor verschillende dagen in de week. Het is duidelijk dat zowel het uur van 
de dag als de dag van de week een invloed hebben op het verkeer. De volgende 3 tijdzones 
zijn belangrijk: de tijdsspanne tussen 7u en 9u, deze tussen 12u en 13u en deze tussen 16u 
en 19u. 

 
FIGUUR 24:  VOORBEELD VAN DE AANKOMST VAN VOERTUIGEN [29] 

 
Onderstaande grafiek (Figuur 25) is een voorbeeld uit de literatuur en geeft voor elke dag 
van een werkweek het verloop van de wachttijd weer in functie van het uur van de dag.  
De ochtendspits is duidelijk het drukst op dinsdag terwijl ze op vrijdag het kleinst is. De 
avondspits daarentegen is het drukst op vrijdag en het kleinst op maandag. Over de middag 
is het verkeer op vrijdag het drukst en maandag het kalmst. 

 
FIGUUR 25:  VOORBEELD 2  VAN AANKOMSTEN VAN VOERTUIGEN [29] 

 

Er zijn nog andere parameters die een invloed hebben op het verloop van het verkeer zoals 
de dag van de week (werkdag, weekenddag), de maand van het jaar (verlofperiodes juli en 
augustus, kerstvakantie, ...) en de weersomstandigheden (sneeuw, mist, hevige regen, ...). 
Met deze parameters wordt in dit eindwerk geen rekening gehouden. De metingen 
gebeurden bij normale weersomstandigheden tijdens een normale werkweek. Toch zou het 
nuttig zijn om de invloed van deze parameters als onderwerp in een volgend eindwerk te 
bestuderen. 
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2.2.2.2.  Cal ibrat iedata voor het beschr i jven van het  verkeersgedrag in het  
s imulat iemodel  

Tussenafstand 
De gemiddelde afstand tussen verschillende voertuigen en wachtende personen zal een 
belangrijke parameter zijn om te kunnen bepalen waar en hoeveel voertuigen en/of 
wachtende personen er zich in de queues bevinden. Onderstaande figuur (Figuur 26) is een 
voorbeeld van een simpele simulator waardoor aangetoond wordt dat de afstand tussen 
voertuigen verandert door het wijzigen van verschillende parameters. Zo is het bijvoorbeeld 
duidelijk dat de afstand tussen voertuigen wijzigt op het ogenblik dat het rijvak afbuigt, er 
voertuigen moeten invoegen, ... 
 

 

FIGUUR 26:  VOORBEELD TUSSENAFSTAND VAN VOERTUIGEN [19] 

De tussenafstand is ook afhankelijk van externe factoren zoals weer, snelheid, 
nacht/middag, ... 
 
Versnellen en vertragingen  
Het versnellen en vertragen van voertuigen is een belangrijke parameter in een 
verkeerssituatie met verkeerslichten. Immers, voertuigen moeten voor een rood verkeerslicht 
afremmen en stoppen en bij een groen verkeerslicht optrekken en versnellen. Indien de 
queue verzadigd is, zullen de versnelling en de vertraging voor alle voertuigen van de queue 
ongeveer dezelfde zijn. Indien de queue niet verzadigd is, zullen er verschillen optreden al 
naargelang het soort voertuig. Belangrijk is ook te weten dat vrachtwagens een 
correctiefactor nodig hebben omdat zij, in vergelijking met een normale personenwagen, 
minder goed kunnen afremmen en optrekken (zie Tabel 4 in punt 2.3.3).  
 
Veranderen van rijvak 
Het veranderen van rijvak kan een vertraging tot gevolg hebben. In het door de simulator 
gegenereerde verkeerspatroon (Figuur 27) voegen voertuigen zich onderaan in de 
verkeersstroom in. Zij veranderen van rijvak en veroorzaken op die manier een vertraging. 
Aangezien volgens het V–plan  van de bestudeerde rotonde (Figuur 28) bestuurders die 
vanuit de richting Zwijnaarde komen, kunnen kiezen om zowel rechtdoor te rijden als om 
linksaf te slaan, is voor hen mogelijk van rijvak te verwisselen met eventuele vertragingen tot 
gevolg. Het simulatiemodel moet hier zeker rekening mee houden. 
 

 
FIGUUR 27:INVLOED OP DE VERKEERSSITUATIE BIJ 

HET VERANDEREN VAN  RIJVAK [19]  
FIGUUR 28: HUIDIGE SITUATIE WAARBIJ VAN 

RIJVAK VERANDERD WORDT 
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Gedrag van de bestuurders in de dilemmazone   

De dilemmazone is de zone waarin de bestuurder moet beslissen of hij bij een oranje 
verkeerslicht nog veilig kan stoppen of daarentegen moet doorrijden. De tijdsspanne van de 
'oranjefase' van het verkeerslicht wordt in dit eindwerk voor de helft bij de 'groenfase' en voor 
de helft bij de 'roodfase' gerekend. 

 

FIGUUR 29:  VOORBEELD VAN DE DILEMMA ZONE 

2.2.2.3.  Bevest ig ingsdata voor  het  s imulat iemodel  rekening houdend met  de 
ef fecten van het  verkeer  

Reistijd en vertragingen  
Indien de lengte van de queue kan worden bepaald en de maximum toegelaten snelheid 
gekend is, kan de normale reistijd bepaald worden aangezien de verkeerslichten in rust voor 
de voertuigen altijd op groen staan. Op het ogenblik dat een voertuig een langere reistijd 
heeft, heeft het een vertraging. Dit is eveneens geldig voor de personen die wensen over te 
steken. Vermits zij echter, alvorens te kunnen oversteken, eerst een groen licht moeten 
aanvragen, zullen zij altijd een vertraging hebben. Het doel van dit eindwerk is om de 
vertragingen van zowel de voertuigen als de voetgangers te beperken. 
 
Lengte van de queue 
De lengte van de queue hangt van verschillende factoren af. Met welke intensiteit naderen 
voertuigen en personen die de “rotonde” moeten oversteken het verkeerslicht? Hoeveel keer 
springt het verkeerslicht op rood en hoe lang duurt een roodtijd? Hoe nadeliger 
bovenvermelde factoren zijn, hoe langer de queue wordt. Onderstaande figuur (Figuur 30) 
geeft de kans op het aantal auto's in de wachtrij weer op twee verschillende tijdstippen. Zo 
kan er besloten worden dat tussen 15-30 cycle, de kans dat de wachtrij 50 auto’s bevat, 
gelijk is aan ongeveer 0.015.  

 
FIGUUR 30:  DE KANS VAN VOORKOMEN IN FUNCTIE VAN DE QUEUE LENGTE [27] 

Verzadigingstroom 
Bij een verzadigingsstroom zal de intensiteit gelijk zijn aan de capaciteit. Op het ogenblik 
waarop er zich een verzadiging voordoet, zullen alle tijden uniform verdeeld zijn want alle 
voertuigen zullen met ongeveer dezelfde snelheid afremmen en optrekken.  
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2.2.3. Voorbeeld simulatieprogramma 
Om een goed simulatieprogramma te kunnen schrijven, is het belangrijk te weten welke 
resultaten verwacht worden. In het verleden zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd 
met betrekking tot het verloop van het verkeer, al dan niet met verkeerslichten. Sommige van 
deze studies hebben gebruik gemaakt van simulaties. Deze studies geven een beter inzicht 
in de resultaten die na de simulaties kunnen worden verwacht. 
 

 
TABEL 2:  VOORBEELDEN RESULTATEN VAN SIMULATIES [29] 

Bovenstaande tabel (Tabel 2) geeft de resultaten van een simulatie uit de literatuurstudie. Op 
deze tabel is onder andere de intensiteit (flow) af te lezen. Verder geeft deze tabel ook nog 
de reistijd weer. Dit is de tijd die de voertuigen nodig hebben om het volledige systeem te 
doorlopen. Ten slotte worden ook nog de verliestijd en de gemiddelde snelheid van de 
voertuigen berekend. Uit dit voorbeeld kan er besloten worden dat hoe hoger de intensiteit is, 
hoe hoger de reistijd en de verliestijd zullen zijn. Ook zal de gemiddelde snelheid dalen 
naarmate de intensiteit stijgt. De intensiteit is dus voor deze studie een belangrijke parameter 
die een direct gevolg zal hebben op de verliestijd van alle voertuigen, fietsers en 
voetgangers die de rotonde moeten nemen.  
 

2.2.4. Link met huidige situatie 
 
In punt 2.2.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste parameters die nodig zijn om 
een simulatiemodel te kunnen opstellen. Deze parameters moeten voor de huidige situatie 
worden onderzocht en gemeten. 
 
Het is niet mogelijk om aan de bestaande rotonde structurele wijzigingen aan te brengen. 
Het geometrisch design kan niet aangepast worden. Het zal bijgevolg zo getrouw mogelijk in 
het simulatiemodel geprogrammeerd worden. De bediening van de verkeerslichten gebeurt 
door middel van een drukknop. Deze drukknop zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers de 
mogelijkheid hebben om groenlicht aan te vragen op het moment dat ze bij het verkeerslicht 
aankomen. Verder zijn er op de verkeerslichten ook detectoren geplaatst, die het aantal 
voertuigen voor de stopstreep detecteren. Ten slotte zijn de verkeerslichten uitgerust met 
een programma waarmee de aanvraag en de lengte van de groentijden voor auto’s kan 
worden aangepast in functie van de lengte van de wachtrij. Ook de omschakeltijd van de 
drukknop kan via dit programma al dan niet tijdsafhankelijk ingesteld worden. Doordat de 
aanpassing van het detectorveld en van de cyclustijden relatief goedkoop en eenvoudig uit te 
voeren is, zal er geprobeerd worden de verkeerslichten op deze manier te optimaliseren. De 
verkeersdistributie, de samenstelling van het verkeer en de callibratiedata zijn gegevens die 
moeten worden opgemeten en daarna in het simulatieprogramma moeten worden ingevoerd. 
Immers, deze gegevens bepalen de intensiteiten, het aankomst-proces, … van alle 
voertuigen, voetgangers en fietsers. De bevestingsdata is de gewenste data na de simulatie. 
Zoals het voorbeeld onder punt 2.2.3 weergeeft, zal de verliestijd een belangrijke parameter 
zijn om de verschillende, onderzochte situaties met elkaar te vergelijken. 
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2.3. BELANGRIJKSTE VERKEERSPARAMETERS  
 
Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op [1]. 
 

De belangrijkste parameters worden hieronder voorgesteld en verklaard. Zij zullen later in 
het simulatieprogramma, de wiskundige formules, … gebruikt worden om de werkelijke 
situatie en de optimalisaties te gaan simuleren. 

2.3.1. Groentijd 

2.3.1.1.  Min imale groent i jd  

De groentijd, of groenfase, wordt in de literatuur beschreven als de tijd gedurende dewelke 
een verkeersregelinstallatie, verkeerslicht, groen aantoont. De lengte van de groenfase 
varieert en is afhankelijk van de intensiteit. Ze start wanneer het verkeerslicht de 'fase rood' 
stopt en naar de groenfase overschakelt en eindigt wanneer het verkeerslicht de 'oranje fase' 
aanduidt. In dit eindwerk wordt verondersteld dat de 'oranje fase' voor de helft van de tijd bij 
de groenfase gevoegd wordt en voor de andere helft bij de roodfase. 
 
Wanneer het verkeerslicht op de groenfase overgaat, gaan de automobilisten, fietsers en 
voetgangers ervan uit dat de groenfase enige tijd actief blijft. Deze minimale tijd wordt de 
'minimale groentijd' of 'garantiegroentijd' genoemd. Parameters die invloed hebben op de 
minimale groentijd zijn:  

• de maximale snelheid waartegen mag worden gereden 
• de weg waarop de voertuigen zich begeven 
• de wetgeving. 

 
De minimale groentijden in functie van bovenstaande parameters zijn in onderstaande tabel 
(Tabel 3) weergegeven:  
 
Snelheid Type verkeer Minimale groentijd 

50km/h Gemotoriseerd verkeer in een hoofdrichting 12-15 seconden 

 Gemotoriseerd verkeer in een zijrichting 7-10 seconden 

70 km/h Gemotoriseerd verkeer in een hoofdrichting 15-18 seconden 

 Gemotoriseerd verkeer in een zijrichting 10-12 seconden 

90km/h Gemotoriseerd verkeer in een hoofdrichting 18-22 seconden 

 Gemotoriseerd verkeer in een zijrichting 12-15 seconden 

 Fietsers Gelijkgesteld aan naastgelegen 

gemotoriseerde rijrichting 

 Voetgangers 7 seconden 

TABEL 3:  MINIMALE GROENTIJD 

De rotonde die in dit eindwerk onderzocht wordt, wordt ingedeeld in de categorie "50 km/h 
gemotoriseerd verkeer in een hoofdrichting". Er moet bijgevolg rekening gehouden worden 
met een minimale groentijd van 12 tot 15 seconden voor voertuigen en fietsers. Voor de 
voetgangers wordt er een minimale groentijd van 7 seconden voorzien. 

2.3.1.2.  Max imale groent i jd  

De maximale groentijd is een instelbare tijdsduur die ingeroepen wordt, als blijkt dat er na de 
vooropgestelde minimale groentijd nog verkeer moet worden bediend. Om verschillende 
intensiteiten te kunnen verwerken, zijn er in een verkeersinstallatie verschillende 
groensituaties gedefinieerd. Wanneer de maximale groentijd bereikt is, zal de groenfase hoe 
dan ook beëindigd worden en zal het conflicterend verkeer voorrang krijgen op het kruispunt. 
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2.3.1.3.  Ef fect ieve groent i jd  

De effectieve groentijd is de tijd die bestuurders benutten om over de stopstreep van het 
verkeerslicht te rijden. Uit onderstaande figuur (Figuur 31) blijkt duidelijk dat de effectieve 
groentijd niet start op het moment dat het verkeerslicht overspringt op de 'groenfase'. 
Immers, er moet rekening gehouden worden met het 'startverlies' en het 'stopverlies. Beide 
types 'verlies' worden in punt 2.3.2 besproken.  
 

 

 
FIGUUR 31:  EFFECTIEVE GROENTIJD  

2.3.2. Lost time 
Lost time is een term die in de literatuur gebruikt wordt voor de tijd die de bestuurders niet 
kunnen gebruiken om het kruispunt over te steken. De totale lost time is, zoals in 
bovenstaande figuur aangegeven, de som van de start-up lost time en de clearance lost 
time. 

2.3.2.1.  Star t-up los t t ime  

De start-up lost time is de verlopen tijd vanaf het moment dat het verkeerslicht de 'roodfase' 
verlaat en overspringt naar de 'groenfase' totdat de eerste auto in de wachtrij over de 
stopstreep is gereden.  

2.3.2.2.  Clearance lost  t ime  

De clearance lost time is de tijd die verloren gaat bij het stoppen van een lijn van auto’s op 
het ogenblik dat het verkeerslicht de 'groenfase' afrondt en op de 'roodfase' overgaat. Deze 
tijd kan analytisch bepaald worden door:  
 ���������	����	���� = � + � + �	 
 
Waarin de volgende parameters gebruikt worden:  

• y = is de tijd gedurende dewelke het verkeerslicht op oranje staat 
• r = is het interval van tijd waarin alle verkeerslichten op rood staan 
• o = het deel van de 'oranje-' en 'roodfase' tijdens dewelke auto’s onwettelijk het 

kruispunt kunnen oversteken. Deze waarde wordt vaak uitgedrukt met 2 seconden.  

2.3.3. Intensiteit 
Voor een optimale werking moet een verkeersinstallatie op de hoeveelheid verkeer die aan 
de installatie aangeboden wordt, afgestemd worden. Hoe groter het aanbod aan verkeer hoe 
langer de groentijd voor die rijstrook moet zijn. De hoeveelheid verkeer wordt uitgedrukt door 
middel van de parameter intensiteit. De intensiteit wordt dus gedefinieerd als het aantal 
verkeerseenheden dat per tijdseenheid een bepaald punt van een weg-, rijbaan of een 
rijstrook voorbijrijdt.  
 
Wanneer intensiteiten uitgedrukt worden in functie van de tijd, blijkt duidelijk dat de intensiteit 
sterk varieert al naargelang het gemeten tijdstip. Tijdens de ochtend- en de avondspits zijn 
de intensiteiten aanmerkelijk hoger dan tijdens de tussenliggende periodes. Ook wordt er 
een verschil waargenomen tussen een werkdag en een weekenddag. Dit alles is in 
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onderstaande grafiek (Figuur 32) uit de literatuurstudie duidelijk weergegeven. Zo komt er op 
een werkdag ongeveer 8.5% van de volledige dagintensiteit omstreeks 18:00 toe, terwijl dit 
voor een weekenddag gebeurt rond 15:00 en rond 18:00 ongeveer 1% lager ligt. 
 

 
FIGUUR 32:  INTENSITEITVERLOOP 

De intensiteit wordt in de literatuur meestal uitgedrukt in personenautoequivalent/uur, 
pae/uur. In onderstaande tabel (Tabel 4) zijn de PAE-waardes voor diverse 
transportmiddelen opgenomen. De waardes voor onder andere een auto en een 
vrachtwagen zijn verschillend. Dit komt doordat ze andere fysieke kenmerken hebben. 
 

Categorie PAE-waarde 

Personenauto 1.0 

Vrachtverkeer 1.5 

Bus 2.0 

Motor 0.4 

Bromfiets 0.2 

Fiets 0.2 

TABEL 4:  PAE  WAARDES [1] 

Intensiteiten worden in de praktijk gemeten via telling. De telling gebeurt visueel of via 
automatische telling. Bij een visuele telling worden voor voertuigen en voor alle toeleidende 
rijbanen of rijstroken de intensiteiten, de voertuigsamenstelling en de rijrichting na het 
kruispunt geregistreerd. Bij de voertuigsamenstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gewone voertuigen, vrachtwagens, … De gemeten intensiteiten worden omgerekend naar de 
PAE-waardes zoals aangegeven in bovenstaande tabel (Tabel 4). Wanneer intensiteiten van 
fietsers of voetgangers bepaald worden aan de hand van een visuele telling, worden de 
intensiteiten per oversteek geteld.  
 
Gedurende de spits is er sprake van stijgende en dalende intensiteiten, daarom wordt de 
intensiteit in de literatuur in tijdsintervallen van ongeveer 10 minuten geteld. Voor perioden 
die niet in de spits vallen, wordt er in de geraadpleegde literatuur een periode van 
30 minuten voorgesteld.  
 
Wanneer een automatische telling gebruikt wordt, is het meestal niet nodig om het 
detailniveau van de visuele telling te evenaren. De onbrekende gegevens worden via visuele 
metingen aangevuld. In de praktijk worden tellingen voornamelijk visueel uitgevoerd. Daarom 
wordt in dit eindwerk niet verder op automatische tellingen ingegaan. 
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2.3.4. Capaciteit 
De capaciteit, of afrijcapaciteit, wordt in de literatuur gedefinieerd als het maximaal aantal 
verkeerseenheden dat een bepaalde rijstrook kan verwerken, wanneer het verkeerslicht 
gedurende een uur op de 'groenfase' staat. De capaciteit zal veranderen wanneer de 
omstandigheden ten aanzien van de weg, het verkeer en de regeling variëren. De capaciteit 
wordt eveneens uitgedrukt in de eerder vermelde eenheid pae/u.  
 

2.3.4.1.  Factoren d ie de af r i jcapac i te i t  beïnvloeden 

De afrijcapaciteit of de capaciteit van een rijstrook is afhankelijk van verschillende factoren. 
De belangrijkste factoren worden in dit eindwerk besproken. Het zijn: 

• de breedte van de rijstrook: naarmate de breedte van de rijstrook groter wordt, zal de 
afrijcapaciteit stijgen  

• de aanwezigheid van bushalten: bushalen hebben zoals geparkeerde voertuigen een 
negatieve invloed op de afrijcapaciteit 

• fietsers: wanneer er zich fietsers op smalle rijstroken begeven, zal dit een 
reducerende invloed hebben op de afrijcapaciteit 

• … 

2.3.4.2.  Bepalen van de parameter af r i jcapac i te i t  

De afrijcapaciteit kan via metingen bepaald worden. Echter dit is een tijdrovende bezigheid 
gezien de eenheid van capaciteit in uren is uitgedrukt. Daarom wordt de capaciteit in de 
praktijk meestal geschat.  
 
Basisafrijcapaciteit  
Het Amerikaanse Highway Capacity Manual, HCM, raadt aan om te werken met een 
basisafrijcapaciteit van 1900 pae/u. Enkel in heel bijzondere gevallen, waarop in dit eindwerk 
niet dieper wordt ingegaan, mag van deze waarde worden afgeweken.  
 
Bepalen van de afrijcapaciteit door middel van meti ng  
Als de capaciteit via een meting wordt bepaald, wordt met de meting gestart op het ogenblik 
dat er geen sprake meer is van optrekverliezen en verkeer dat vanuit een wachtrij vertrekt. In 
de literatuur wordt ervan uitgegaan dat dergelijke metingen kunnen worden gestart, wanneer 
er gemiddeld zes voertuigen de stopstreep voorbij zijn en dat de meting eindigt wanneer het 
laatste voertuig van de wachtrij over de stopstreep is gereden. Uiteraard moet deze meting, 
om redenen van statistische betrouwbaarheid N keer herhaald worden alvorens de 
afrijcapaciteit via onderstaande formule kan worden bepaald: 
 

� = 	 ∑ ���
���∑ �����,�

�
���

 

 
Waarbij:  

• ni = het aantal voertuigen, in pae’s, dat over de stopstreep rijdt  
• �����,� = de meetperiodes die N keer herhaald worden 
• � = het aantal gemeten groenfasen  

 
De afrijcapaciteit, K, is de capaciteit over een uur en wordt als volgt berekend:	� = � ∗ 3600. 
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Bepalen van de afrijcapaciteit van langzaam verkeer  
De afrijcapaciteit van voetgangers en fietsers wordt in de literatuur bepaald aan de hand van 
onderstaande tabel (Tabel 5). 
 

Verkeerstype Breedte strook Afrijcapaciteit 

Fietsers 1.8 meter 5000 fietser/u 

Voetgangers 3.0 meter 15000 voetgangers/u 

Voetgangers 4.0 meter 20000 voetgangers/u 

TABEL 5:  AFRIJCAPACITEIT VAN LANGZAAM VERKEER 

2.3.5. Cyclustijd 
De cyclustijd wordt in de literatuur gedefinieerd als de tijd tijdens dewelke een verkeerslicht 
zijn cyclus afloopt. Een cyclus bestaat uit een roodfase, een groenfase en een oranje fase. In 
dit eindwerk wordt de oranjefase voor de helft bij de roodfase en voor de helft bij de 
groenfase geteld.  

2.3.5.1.  Min imale cyclus t i jd  

De minimale cyclustijd is de tijd die minimaal nodig is om al het verkeer in één fasecyclus te 
verwerken. De minimale cyclustijd is afhankelijk van de optimale sturing van het kruispunt of 
met andere woorden van de optimale volgorde waarin de verschillende richtingen groen 
krijgen. De fasevolgorde die de kleinste ontruimingstijd heeft, levert de kleinste verliestijd en 
bepaalt ook de minimale cyclustijd. 

2.3.5.2.  Max imale cyc lus t i jd  

De maximale cyclustijd is de tijd die maximaal toegepast mag worden om het verkeer van 
een rijrichting ten minste één keer aan bod te laten komen. De maximale cyclustijd is in de 
Belgische wetgeving vastgelegd op 90 tot 120 seconden binnen de bebouwde kom en op 
120 tot 180 seconden buiten de bebouwde kom.  

2.3.5.3.  Opt imale cyc lus t i jd  

De minimale cyclustijd lijkt op het eerste zicht het best geschikt om in een verkeersregeling 
aangewend te worden, omdat elke gebruiker van het kruispunt bij een minimale cyclustijd het 
snelst bediend wordt. Toch heeft deze regeling ook enkele nadelen en is het in de praktijk 
soms onmogelijk om een regeling met minimale cyclustijd en optimale fasevolgorde te 
gebruiken omwille van flexibiliteit, capaciteit, verkeersveiligheid, …  
 
Om dit nadeel praktisch op te lossen wordt de optimale cyclustijd gebruikt. De optimale 
cyclustijd heeft een hogere waarde, maar houdt bij een gegeven belasting de totale 
verliestijd minimaal.  
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3. DE METINGEN  

Dit eindwerk heeft als doel de huidige situatie van het dubbel verkeerslicht aan het 
technologiepark te Zwijnaarde te onderzoeken om de totale reistijd voor alle gebruikers te 
optimaliseren. Om een inzicht te krijgen in de huidige situatie is het nodig de juiste metingen 
uit te voeren. Zo werden er metingen uitgevoerd op verschillende dagen die achteraf aan 
statistische testen werden onderworpen om zo de nodige data te leveren voor de op te 
stellen wiskundige formules en de uit te voeren simulaties. 
 

3.1. U ITVOEREN VAN DE METINGEN  
 
Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op [1,2]. 
 
De metingen werden op twee verschillende manieren uitgevoerd. Elk type meting leverde 
een deel van de nodige informatie: 

• de manuele telling geeft een duidelijk beeld van de intensiteiten 
• de telling aan de hand van videobeelden levert details zoals het optrekverlies, de 

roodtijden, ... 
 

Op onderstaande figuur (Figuur 33) worden de 2 plaatsen aangeduid van waaraf de 
metingen werden uitgevoerd. Beide locaties werden zo gekozen omwille van het feit dat ze 
een goed overzicht verschaffen over het dubbel verkeerslicht, de stopstreep en de queue 
voor de lichten van zowel de voetgangers en de fietsers als van de voertuigen. 
 
 

 
FIGUUR 33:  MEET PLAATSEN  

3.1.1. Handmatige meting 
 
Dit deelhoofdstuk is gebaseerd op [2]. 
 
Bij de voor dit eindwerk uigevoerde handmatige meting werden de volgende gegevens 
genoteerd: 

• het aantal voertuigen dat in een tijdsspanne van 3 minuten over de stopstreep rijdt 
• het aantal voetgangers en fietsers die tijdens de roodfase voor de voertuigen kunnen 

oversteken 
• het aantal voertuigen dat tijdens de groenfase voor de voetgangers staat te wachten 
• de verschillende soorten voertuigen (vrachtwagen, personenwagen, motto, …).  

Immers, voor elk type voertuig geldt een andere pae-waarde (zie punt 2.3.3) 
 

1 

2 
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Zoals hiervoor vermeld resulteren handmatige metingen in de nodige informatie betreffende 
de intensiteiten. Ook geven ze een beeld van het aankomstproces voor een niet-verzadigde 
situatie. Onderstaande tabel geeft de meting weer van de 2 rijvakken enerzijds bekeken 
vanaf de kant van de school Don Bosco en anderzijds vanaf de kant van het technologiepark 
en dit voor de periode tussen 16u00 en 16u45. Uiteraard werden meerdere metingen 
uitgevoerd. Alle metingen zijn terug te vinden als bijlage a op de bij dit eindwerk gevoegde 
cd. 
 

TABEL 6:  VOORBEELD HANDMATIGE METING 

3.1.2. Meting aan de hand van video 
Dit deelhoofdstuk is gebaseerd op [2]. 
 
Onderstaande figuren (Figuur 34 en Figuur 35) zijn een onderdeel van een video-opname. 
Analyse van deze opnames geeft informatie over: 

• de tijd die een voertuig nodig heeft om over de stopstreep te rijden 
• de wachttijd tussen de aanvraag van groenlicht voor een persoon die oversteekt 

en het effectief verkrijgen van groenlicht 
• de tijd gedurende dewelke het licht op rood staat voor de voertuigen 
• de tijd van het optrekverlies voor de voertuigen na roodlicht  
• … 

 

FIGUUR 34: VOORBEELD VIDEOBEELD TER HOOGTE VAN 

HET TECHNOLOGIEPARK 

 

FIGUUR 35: VOORBEELD VIDEOBEELD TER 

HOOGTE VAN DON BOSCO 
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Onderstaande tabel (Tabel 7) geeft een detailmeting aan de hand van een video-opname. 
Het betreft metingen voor het verkeerslicht dat zich het dichtst bij Don Bosco bevindt. Alle 
metingen zijn terug te vinden als bijlage a op de bij dit eindwerk gevoegde cd.  
 

 
TABEL 7:  DETAILMETING AAN DE HAND VAN VIDEO 

3.2. VERW ERKING VAN DE GEGEVENS  
Nadat de metingen zijn uitgevoerd, moet de gemeten data nog omgezet worden naar data 
die in de simulatie en in het wiskundige model gebruikt kunnen worden. Dit gebeurt onder 
andere aan de hand van statistische testen. De aandacht gaat hierbij uit naar het bepalen 
van het aankomstproces, het startverlies en de intensiteiten. Verder wordt ook dieper 
ingegaan op het verband tussen de cyclustijd en de intensiteit en op de roodtijden.  
Er moet opgemerkt worden dat de zone 2 van het V-plan in Figuur 2 (punt 1.1) verder niet 
wordt onderzocht. De voertuigen verlaten hier de rotonde. Echter hun aantal is 
verwaarloosbaar. Ook zal geen rekening gehouden worden met de aanmeldingslus voor 
bussen. 

3.2.1. Bepalen van het aankomstproces 
Omdat de simulaties een zo echt mogelijke nabootsing van de werkelijkheid zijn, is het nodig 
te weten welke verdeling het aankomende verkeer heeft. Verder wordt eveneens onderzocht 
in welke blokken het aankomende verkeer kan worden opgedeeld. 

3.2.1.1.  Type aankomstproces 

Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op [8, 9 en 25].  
 
Het aankomende verkeer waarvan elk aankomstproces een onafhankelijk gebeuren is, is 
een discreet stochastisch proces. In dit punt wordt het verkeersproces dat onderwerp is van 
dit eindwerk getest en onderzocht om na te gaan of het overeenstemt met een poisson 
proces. Hiervoor moet de gemeten data in verschillende klassen worden opgedeeld. Voor 
elke klasse moet de parameter van de poisson verdeling geschat worden. Deze geschatte 
parameter geeft het aantal voertuigen, voetgangers en fietsers die per uur aankomen. Deze 
parameter zal vervolgens gebruikt worden om een verwachte waarde te berekenen. Deze 
verwachte waarde wordt dan getest met de gemeten waarde volgens een χ2-test ook wel de 
goodness of fit genaamd. De hypotheses (met een significantie niveau van 95%) die hiervoor 
gebruikt worden, zijn de volgende  

H0= het aankomst proces volgt een poisson distributie.  
H1= het aankomst proces volgt geen poisson distributie.  
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Effectieve testen op de gemeten data 
Als bijlage 1 wordt in detail uitgelegd hoe de statistische test moet worden uitgevoerd 
 
Onderstaande tabel (Tabel 8) geeft de verschillende resultaten van de χ2-test weer. Deze 
test wordt eerst uitgevoerd op de metingen die de data voor de hele dag bevat. Hieruit blijkt 
dat het aankomstproces niet poisson-verdeeld (H1) is.  
 
Indien de data wordt opgedeeld in kleinere periodes: de ochtend, de middag en de avond en 
deze op hun beurt nog eens in kleinere tijdspannes worden uitgesplitst, blijkt dat het 
aankomstproces voor voertuigen in vele gevallen wel poisson-verdeeld (H0) is. 
 
Echter, voor de fietsers en de voetgangers kan er over het algemeen niet besloten worden 
dat deze volgens een poisson proces aankomen. De reden hiervoor is dat deze gemeten 
werden op het moment dat ze overstaken. Hierdoor werd niet het aankomstproces maar het 
verwerkingsproces gemeten.  
 
Voor de simulatie wordt ervan uitgegaan dat het aankomstproces voor voertuigen, fietsers en 
voetgangers poisson-verdeeld is. Alle testen zijn terug te vinden als bijlage b op de 
bijgevoegde cd. 

 

Tijdstip 
Lambda 

(pae/u) 
P-value � (�

�
− �

�
)²

�
�

�

�=�

 DF χ²0,95 H0/H1 

V
o

ll
e

d
ig

e
 d

a
g

 

Volledige meting Don Bosco 59,93 0,00 327,99 10,00 18,31 H1 

Volledige meting Technologiepark 74,20 0,00 289,92 10,00 18,31 H1 

Volledige meting Don Bosco F 11,26 0,00 910,42 11,00 19,68 H1 

Volledige meting Technologiepark F 9,92 0,00 962,97 11,00 19,68 H1 

O
ch

te
n

d
 

Volledige meting Don Bosco 56,23 0,00 38,26 7,00 14,07 H1 

Volledige meting Technologiepark 68,43 0,00 88,54 6,00 12,59 H1 

6:10-6:50 Don Bosco 20,00 0,53 1,27 2,00 5,99 H0 

6:10-6:50 Technologiepark 33,10 0,30 1,10 1,00 3,84 H0 

7:00-8:05 Don Bosco 61,87 0,01 13,96 4,00 9,49 H1 

7:00-8:05 Technologiepark 80,47 0,02 8,44 2,00 5,99 H1 

8:15-9:00 Don Bosco 74,73 0,43 2,79 3,00 7,81 H0 

8:15-9:00 Technologiepark 79,93 0,15 5,32 3,00 7,81 H0 

Volledige meting Fietsers en 

voetgangers 
10,88 0,00 121,78 5,00 11,07 H1 

7:00-8:05 Fietsers en voetgangers 10,29 0,00 41,22 4,00 9,49 H1 

8:15-9:00 Fietsers en voetgangers 18,80 0,09 6,47 3,00 7,81 H0 

7:00-9:00 Don Bosco 67,0714 0,00 26,0938 6 12,59159 H1 

7:00-9:00 Technologiepark 79,2143 0,00 39,2194 6 12,59159 H1 

7:00-9:00 Fietsers en voetgangers 14,2813 0,00 97,9266 5 11,0705 H1 

M
id

d
a

g
 Volledige meting Don Bosco  47,44 0,01 11,33 3,00 7,81 H1 

Volledige meting Technologiepark 65,73 0,29 5,01 4,00 9,49 H0 

Volledige meting Fietsers en 

voetgangers 
1,88 0,19 3,28 2,00 5,99 H0 

  



52 

 

  

A
v

o
n

d
 

Volledige meting Don Bosco 83,13 0,75 1,92 4,00 9,49 H0 

Volledige meting Technologiepark 98,07 0,08 8,45 4,00 9,49 H0 

16:00-16:30 Don Bosco 80,00 0,87 0,29 2,00 5,99 H0 

16:00-16:30 Technologiepark 96,60 0,22 4,45 3,00 7,81 H0 

16:30-16:45 Don Bosco 89,40 0,12 4,33 2,00 5,99 H0 

16:30-16:45 Technologiepark 101,00 0,29 1,11 1,00 3,84 H0 

Volledige meting Fietsers en 

voetgangers 
19,23 0,00 26,79 2,00 5,99 H1 

16:00-16:30 Fietsers en voetgangers 25,73 0,00 8357,35 1,00 3,84 H1 

16:30-16:45 Fietsers en voetgangers 5,29 0,18 1,80 1,00 3,84 H0 

TABEL 8:  TESTEN AANKOMST PROCES 

3.2.1.2.  Testen of  de gekozen t i jdspannes s ignif icant  verschi l lend zi jn  en de 
opdel ing b i jgevolg nutt ig is .  

 
Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op [3 en 10].  
 
In vorig punt wordt de gemeten data in verschillende tijdzones ingedeeld. In dit punt wordt 
nader onderzocht of de keuze van de verschillende tijdzones wel nodig en relevant is. Is er 
met andere woorden een significant verschil tussen bv de meting van de volledige dag en 
deze van de ochtend? De verschillende opdelingen zullen met elkaar vergeleken worden om 
na te gaan of er al dan niet een significant verschil is tussen de geschatte parameters van de 
poisson distributies. Dit zal gebeuren aan de hand van ANOVA. Echter, aangezien de 
ANOVA tabel enkel weergeeft of de nulhypothese al dan niet aanvaard wordt, zal er nog een 
uitbreiding gebeuren om te weten welke opdelingen al dan niet significant verschillend zijn. 
Deze uitbreiding is de Turkey en Fisher methode. Voor deze test wordt er uitgegaan van 
onderstaande hypotheses:  

H0= geschatte parameters van de verschillende tijdstippen zijn gelijk aan elkaar 
H1= geschatte parameters van de verschillende tijdstippen zijn niet gelijk aan elkaar 

Ook hier wordt er met een significantie niveau van 95% gewerkt.  
 
Hieronder worden de data van de ochtend met betrekking tot het rijvak bij Don Bosco getest. 
Met het oog op het optimaliseren van de bestudeerde verkeerssituatie, zullen de uiteindelijk 
weerhouden tijdspannes ook gebruikt worden voor het rijvak bij het technologiepark en voor 
de fietsers en voetgangers die de rijvakken oversteken. 
 

In eerste instantie worden alle opdelingen met elkaar getest. Daarna wordt er gekeken of ze 
al dan niet significant verschillend zijn.  
 
Uit onderstaande ANOVA output blijkt dat de P-waarde gelijk is 0,000, deze is kleiner dan 
0.05 waardoor de nulhypothese zal worden verworpen. Er zijn dus met andere woorden 
tijdsperiodes waarin de gemiddelde waarden effectief verschillend zijn aan elkaar. 
 
Rijvak bij Don Bosco 
 
Source   DF     SS    MS      F      P 
Factor    4  21920  5480  12,56  0,000 
Error   105  45810   436 
Total   109  67729 
 
S = 20,89   R-Sq = 32,36%   R-Sq(adj) = 29,79% 
 
De bovenstaande ANOVA tabel is echter niet geschikt om uit te maken welke parameters er 
niet significant aan elkaar gelijk zijn. Hiervoor zullen de Tukey en Fisher methoden gebruikt 
worden.  
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Uit  onderstaande informatie kan er al besloten worden dat de waarde voor de tijdsspanne 
tussen 6:10-6:50 significant verschillend is van de andere waarden. In de simulatie zal 
hiermee rekening moeten worden gehouden. Deze periode zal daarom ook apart verwerkt 
worden. 
 
Grouping Information Using Tukey Method 
 
N   Mean  Grouping 
Tussen 8:15-9:00 Don Bosco   15  74,73  A 
Tussen 7:00-9:00 Don Bosco   30  68,30  A B 
Tussen 7:00-8:05 Don Bosco   15  61,87  A B 
Volledige Ochtend Don Bosco  40  56,23    B 
Tussen 6:10-6:50 Don Bosco   10  20,00      C 
 
Grouping Information Using Fisher Method 
 
                              N   Mean  Grouping 
Tussen 8:15-9:00 Don Bosco   15  74,73  A 
Tussen 7:00-9:00 Don Bosco   30  68,30  A 
Tussen 7:00-8:05 Don Bosco   15  61,87  A B 
Volledige Ochtend Don Bosco  40  56,23    B 
Tussen 6:10-6:50 Don Bosco   10  20,00      C 

 
Rest nog de vraag of het al dan niet nuttig is om de data nog verder op te delen. Hiervoor 
zullen de overige tijdspannes met elkaar vergeleken worden namelijk: van 7:00-9:00, 7:00-
8:05, 8:15-9:00. Het testen van de volledige ochtend vervalt aangezien de 
tijdspanne 6:10-6:50 significant verschillend is. 
 
Source  DF     SS   MS     F      P 
Factor   2   1242  621  1,97  0,149 
Error   57  17987  316 
Total   59  19229 
 
S = 17,76   R-Sq = 6,46%   R-Sq(adj) = 3,18% 

 
Uit de ANOVA output blijkt dat er niet genoeg bewijs is om de nulhypothese te verwerpen 
(P-waarde > 0.05). Het opsplitsen van de data zal geen extra voordeel opleveren en daarom 
zal de tijdsspanne van 7:00-9:00 gebruikt worden. 
 
Alle andere testen betreffende de metingen voor de andere tijdspannes voor het rijvak bij 
Don Bosco en de testen voor het rijvak aan het technologiepark alsook de testen voor de 
fietsers en voetgangers, zijn opgenomen als bijlage 2. Onderstaande tabel (Tabel 9) geeft de 
tijdstippen weer die verder zullen worden gebruikt. 
 

Periode Uur 

Ochtend 7:00-9:00 

Middag 11:30-12:35 

Avond_extra 16:00-16:30 

Avond 15:45-19:00 

TABEL 9:  SAMENVATTING OPDELING TIJDSTIPPEN 

Voor de periode tussen 6:00 en 6:50 werden geen fietsers of voetgangers die de rijvakken 
wilden oversteken, gemeten. In het simulatiemodel zal met deze periode geen rekening 
gehouden worden. Het tijdstip tussen 11:30 en 12:35 wordt in de simulaties aangeduid als de 
middag. Uit observaties bleek dat de meting die tussen 11:30 en 12:35 werd uitgevoerd, ook 
kan worden doorgetrokken naar de volledige middagperiode. Voor wat betreft het aantal 
fietsers en voetgangers die de rijvakken willen oversteken, geldt de middagperiode als een 
verkeersluwe periode. De regelingen voor de verkeersluwe periode zullen ook worden 
toegepast voor de periode tussen 19:00 en 07:00. Alle ANOVA tabellen zijn terug te vinden 
als bijlage c op de bijgevoegde cd. 



54 

 

  

3.2.2. Intensiteiten 
Onderstaande tabel (Tabel 10) geeft de intensiteiten weer zoals die tussen 6:00 en 19:00 
werden opgemeten. Er wordt ook weergegeven gedurende welke tijdspannes het 
aankomstproces van voertuigen, fietsers en voetgangers volgens onze meting  
poisson-verdeeld is of niet. 
 
Bij de voertuigen zijn er 3 gevallen waarvoor er niet kan worden bewezen dat het 
aankomstproces poisson-verdeeld is. Toch zal dit in het simulatiemodel verondersteld 
worden zo te zijn. De reden voor het niet-poisson zijn van de metingen is de volgende: 
wanneer de metingen, die aan de stopstreep van het verkeerslicht uitgevoerd worden, bij 
een drukke periode worden gedaan, zal er een wachtrij ontstaan. Deze wachtrij zal door 
middel van een uniforme verdeling verwerkt worden, terwijl het aankomstproces van de 
auto's die achteraan de wachtrij aankomen, toch poisson-verdeeld is. 
 

Uur 
Rijvak Don Bosco Rijvak Technologiepark  Overstekers 

Average (pae/u) Poisson Average (pae/u) Poisson Average (pae/u) Poisson 

6:00-7:00 400 Ja 662 Ja 0 / 

7:00-9:00 1341 Nee 1584 Nee 286 Nee 

11:30-12:35 1012 Nee 1315 Ja 38 Ja 

16:00-16:30 1600 Ja 1932 Ja 515 Nee 

15:45-19:00 1663 Ja 1961 Ja 307 Ja 

 TABEL 10:  INTENSITEITEN VOERTUIGEN 

3.2.3. Startverlies 
Het startverlies is de tijd die verloopt vooraleer een voertuig gemiddeld aanzet na een 
roodlicht. Dit is een uniforme verdeling voor alle voertuigen die in de queue voor het rode 
licht stilstaan. Het startverlies wordt gemeten aan de hand van de detailmetingen. Van de 
volledige dataset worden er van de verschillende tijdstippen van de dag 26 samples 
genomen. Eén sample bestaat uit de tussentijden van de vertrekkende voertuigen waarvan 
de som van deze tussentijden kleiner of gelijk is aan 15 seconden. 
Voorbeeld: 

 Sample 1 Sample 2 

Tijdstip 1 (seconden) 3,00  2,00 

Tijdstip 2 (seconden) 1,00  2,00 

Tijdstip 3 (seconden) 3,00  3,00 

Tijdstip 4 (seconden) 2,00 3,00 

Tijdstip 5 (seconden) 6,00 4,00 

Tijdstip 6 (seconden) / 1,00 

Totaal (seconden) 15 15 

TABEL 11:  VOORBEELD BEPALEN STARTVERLIES 

Al deze samples worden daarna getest om na te gaan of hun gemiddelde waarden 
significant verschillend zijn van elkaar of niet. De nulhypothese hiervoor is:  �:	!� = !� =!� = ⋯ = !�. met een significantie niveau van 95%. 
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Uit onderstaande ANOVA blijkt dat er onvoldoende bewijs is om de nulhypothese te 
verwerpen (P-waarde > 0.05). Zij zal bijgevolg aanvaard worden. Er kan dus gezegd worden 
dat de verschillende gemiddelde waarden van de verschillende samples met een zeker 
significantieniveau (95%) aan elkaar gelijk zijn. Het gemiddelde startverlies bedraagt 
2,65 seconden met een standaardafwijking van 1,05 seconden.  
 
Source   DF      SS    MS     F      P 
Factor   25   32,13  1,29  1,21  0,245 
Error   108  114,38  1,06 
Total   133  146,51 
S = 1,029   R-Sq = 21,93%   R-Sq(adj) = 3,86% 
 

Alle data en statische testen zijn terug te vinden als bijlage d op de bijgevoegde cd. 
 

3.2.4. Verband cyclustijd en intensiteit 
De huidige lichten van de rotonde zijn voorzien van detectoren en kunnen daardoor 
"intelligent" op het verkeersproces ingrijpen. Zij passen de cyclustijd en dus ook de 
groentijden aan naargelang de intensiteiten van fietsers, voetgangers en voertuigen.  
 
Onderstaande grafiek (Figuur 36) die op de reële metingen gebaseerd is, geeft de volgende 
informatie: 

• de verschillende intensiteiten in functie van de tijd 
• de tijd die verloopt nadat een fietser of een voetganger groenlicht heeft aangevraagd 

en die ook krijgt (omschakeltijd) 
• de tijd gedurende dewelke de voertuigen roodlicht hebben.  
 

Er kan worden opgemerkt dat de roodtijd van de voertuigen verlengd wordt, naarmate er 
meer fietsers en voetgangers in de queue staan te wachten. Het omgekeerde is eveneens 
waar. Zo blijkt uit de reële metingen dat als er bijvoorbeeld 3 voetgangers of fietsers staan te 
wachten om over te steken, terwijl er 20 voertuigen in het detectieveld voor de stopstreep 
staan, de omschakeltijd 36 seconden bedraagt vooraleer de voertuigen rood licht hebben en 
dat de roodfase voor de voertuigen 18 seconden aanhoudt. Echter, als er 46 voetgangers of 
fietsers staan te wachten en er zich 30 voertuigen in het detectieveld bevinden, wordt de 
omschakeltijd gereduceerd tot 33 seconden en verhoogt de roodtijd voor voertuigen tot 
36 seconden.  
 
Het tijdstip 16:12 verdient extra uitleg. De tijd die verloopt nadat een fietser of een 
voetganger groenlicht heeft aangevraagd en die ook krijgt, is hier echt lang. De reden 
hiervoor is het feit dat er onmiddellijk na het verstrijken van het groenlicht opnieuw een 
groenaanvraag door een fietser of een voetganger werd gedaan. Echter, in dat geval moet 
er, volgens het V-Plan van de rotonde, eerst een minimale groentijd voor de voertuigen van 
25 seconden verlopen zijn, alvorens de wachttijd kan aanvangen. De grafiek en de data zijn 
terug te vinden als bijlage e op de bijgevoegde cd. 
 

 
FIGUUR 36:  VERBAND CYCLUSTIJD EN INTENSITEIT  
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3.2.5. Roodtijden 
Aangezien de verliestijd van de voertuigen en de overstekers afhangt van de tijd gedurende 
dewelke zij voor het rode licht moeten wachten, is het interessant om deze tijden eens apart 
te bekijken. Het V-plan “Werking der lichten” (Figuur 37) , dat tevens terug te vinden is als 
bijlage 10, geeft de huidige instellingen van de cyclustijd van het verkeerslicht weer. Uit 
onderstaande figuur (Figuur 37) kan er afgeleid worden dat de roodtijd voor voertuigen (E,G) 
tussen 18 en 35 seconden ligt. Verder is op onderstaande figuur zichtbaar dat de tijd tot 
groenlicht voor de voetgangers (e,h) en fietsers (F,H) tussen de 0 en 100 seconden ligt.  
 

 
FIGUUR 37:  V-PLAN:  WERKING DER LICHTEN 

Onderstaande tabel (Tabel 12) geeft de tijdens de metingen genoteerde waarden voor de 
ochtend, de middag en de avond. 
 

 Ochtend 

 Tijd tot groen fietsers/voetgangers [sec] Rood voertuigen [sec] 

gemiddeld 43,19 27,32 

std afwijking 13,36 4,39 

max 83 35 

min 10 18 

 Middag 

 Tijd tot groen fietsers/voetgangers [sec] Rood voertuigen [sec] 

gemiddeld 39,5 19,89 

std afwijking 9,45 1,63 

max 54 23 

min 10 18 

 Avond 

 Tijd tot groen fietsers/voetgangers [sec] Rood voertuigen [sec] 

gemiddeld 40,95 23,95 

std afwijking 10,89 5,75 

max 87 36 

min 23 18 

TABEL 12:  ROODTIJD OCHTEND,  MIDDAG EN AVOND 

Uit bovenstaande tabel (Tabel 12) kan besloten worden dat de metingen overeenkomen met 
de waarden uit het V-plan. Dit betekent dat de lichten nog steeds volgens het V-plan 
geprogrammeerd zijn. Het beter afstellen van deze twee parameters zou kunnen leiden tot 
een kleinere totale gemiddelde wachttijd. Dit zal verder in dit eindwerk onderzocht worden.  
 
Alle metingen zijn als bijlage f op de bijgevoegde cd terug te vinden. 
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4. W ISKUNDIG ONDERZOEK  

Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op [1 en 29]. 
 

4.1. INLEIDING  
Het verkeerslichtensysteem werd aan een wiskundig onderzoek onderworpen om de 
verkeerssituatie kwantitatief te kunnen benaderen en vervolgens te optimaliseren. De 
aangewende werkwijzen zijn gebaseerd op [1], [29]. Een Excel-bestand dat als bijlage j op 
de bijgevoegde cd is opgenomen, vermeldt alle data en berekeningen. De bedoeling van de 
wiskundige benadering is het genereren van enerzijds formules die de verliestijd voor een 
bepaalde situatie schatten en anderzijds formules die dienen om een optimale regeling te 
verkrijgen en die daarvoor de verliestijd berekenen. 
 

4.2. PARAMETERS  
De parameters  capaciteit en intensiteit zijn afhankelijk van de bestaande infrastructuur en 
van het uur van de dag en zijn dus niet beïnvloedbaar. De parameters die wel kunnen 
worden beïnvloed zijn de cyclustijden en de eruit volgende groen- en de roodtijden. Verder 
kan er ook ingesteld worden met hoeveel tijd de cyclus van het groenlicht kan worden 
verlengd. Een cyclus begint op het ogenblik waarop een fietsers of een voetganger op de 
drukknop duwt en eindigt op het ogenblik dat de het licht voor de voetgangers en fietsers 
terug op rood springt. Door op deze parameters in te werken, kan het kruispunt 
geoptimaliseerd worden. 
 
In onderstaande tabel (Tabel 13) wordt de relatie tussen de verschillende parameters 
weergegeven. In punt 4.3 worden deze relaties in bepaalde formules gebruikt. 
 

Parameter Formule Korte uitleg 

u Geff/C Fractie effectieve groentijd (Geff) per cyclus (C) 

y q/s Belastingsgraad 

q I/3600 Intensiteit (I) in seconden 

s K/3600 Afrijcapaciteit (K) in seconden 

x q/(u*s) Verzadigingsgraad 

x0 
0,67+(s*Geff)/600 Verzadigingsgraad waarvoor overflow queue ongeveer gelijk is aan nul 

z x-1 / 

Q u*K Prestatie 

TABEL 13:  PARAMETERS EN HUN FORMULES 

4.3. DE FORMULES  
De formules van Webster en Akcelik die gebruikt worden om het kruispunt wiskundig te 
beschrijven, worden in dit punt toegelicht. Voor de duidelijkheid worden hier enkel de 
hoofdformules weergeven. Voor de volledig uitgewerkte formules wordt verwezen naar 
bijlage 3 en naar bijlage g op de bijgevoegde cd. 
 

4.3.1. Webster 

4.3.1.1.  Formules 

 
De basisformule is deze van Webster. Zij wordt gebruikt om de gemiddelde verliestijd van de 
pae’s in het systeem te berekenen. De formule van Webster gaat ervan uit dat het 
aankomstpatroon van het verkeer uniform verdeeld is en dat alle aankomsten kunnen 
worden verwerkt of met andere woorden dat alle voertuigen aan het einde van de groenfase 
verwerkt zijn. 



58 

 

  

" = 0.9 ∗ (
� ∗ �1 − #��
2 ∗ �1 − �� +

$�

2 ∗ % ∗ �1 − $�) 
 
Met: " = gemiddelde verliestijd (sec) 
 C = cyclustijd (sec) 
 u = deel van de cyclus waarin groenlicht gegeven wordt 
 y = belastingsgraad 
 x = verzadigingsgraad 
 q = intensiteit (pae/s) 
 
 

4.3.1.2.  L ink  met met ingen 

 
Onderstaande grafieken (Figuur 38 en Figuur 39) die op de reële metingen gebaseerd zijn, 
geven de gemiddelde, verwachte verliestijd weer met een capaciteit van 3600 pae’s/u. Daar 
de wiskundige formule statisch is, zijn de getoonde grafieken slechts geldig voor één 
bepaalde situatie. In onderstaande grafieken is de ingestelde cyclustijd 119 seconden met 
87 seconden groenlicht voor de voertuigen en 30 seconden groenlicht voor de voetgangers 
en fietsers. 
 
De grafiek betreffende de verliestijd voor voertuigen vertrekt van een intensiteit van 0 pae/u 
tot 2630 pae/u. Vanaf het ogenblik dat er meer dan 2630 pae/u aankomen, is het systeem 
oververzadigd en geldt het model van Webster niet meer.  
 
Hetzelfde geldt voor de grafiek betreffende de verliestijd voor voetgangers en fietsers. Bij 
deze grafiek gaat de intensiteit van 0 tot 755 pae/u. De maximale intensiteit voor fietsers en 
voetgangers ligt beduidend lager dan deze voor voertuigen aangezien fietsers en 
voetgangers slechts over een groentijd van 30 seconden beschikken en voertuigen over een 
groentijd van 87 seconden. Hierdoor zal het systeem voor de fietsers en voetgangers ook 
sneller verzadigd raken. Echter voetgangers en fietsers kunnen met meerdere personen 
tegelijkertijd oversteken. Daarom is het ook belangrijk dat de capaciteit van het zebrapad 
mee in rekening wordt genomen. Er kan bijgevolg gesteld worden dat het aantal fietsers en 
voetgangers dat in een cyclus kan oversteken wordt bepaald door de intensiteit van dat 
moment en door de capaciteit van het zebrapad. Beide parameters moeten in de wiskundige 
formule moet worden ingevoerd. 
 
Sommige stukken van onderstaande grafieken zijn uitvergroot om een beter zicht te krijgen 
op het verloop van de verliestijd. Dit is in de bovenste grafieken immers niet altijd even 
duidelijk omwille van de grote pieken. In de uitvergroting blijkt  dat verwachte verliestijd van 
Webster voor voertuigen bij een intensiteit van 1000 pae ongeveer gelijk is aan 6 seconden. 
 
Vanaf 2500 pae stijgt de wachttijd echter zeer snel. Dit wijst erop dat er vanaf dan 
oververzadiging begint op te treden. Voor alle grafieken wordt er verwezen naar bijlage h op 
de bijgevoegde cd. 
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FIGUUR 38: GRAFIEK WEBSTER VOOR VERLIESTIJD 

VOERTUIGEN 

 
FIGUUR 39: GRAFIEK WEBSTER VOOR VERLIESTIJD 

VOETGANGERS EN FIETSERS 

4.3.2. Akcelik 

4.3.2.1.  Formules 

De verliestijdformule van Akcelik is een uitbreiding op de formule van Webster. De formule 
kan in twee belangrijke delen opgesplitst worden: 

• het eerste deel betreft de uniforme verliestijd en stemt overeen met een deel van de 
formule van Webster 
 

"������� =
� ∗ (1 − #)²
2 ∗ (1 − �)  

 
Met: "������� = gemiddelde uniforme verliestijd (sec) 
 C = cyclustijd (sec) 
 u = deel van de cyclus waarin groenlicht gegeven wordt 
 y = belastingsgraad 

 
• het tweede deel betreft de zogenaamde overflow queue (N0). De overflow queue is 

het aantal pae’s die op het einde van de groenfase nog voor de stopstreep blijven 
staan en bijgevolg een tweede keer roodlicht hebben. Omdat nu niet meer alle 
voertuigen in de groenfase moeten worden verwerkt, zoals verondersteld bij Webster, 
kan er met een overflow gewerkt worden. 
 

"���
�� =
�� ∗ $%  
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Met: "���
��= gemiddelde random verliestijd (sec) 
 N0 = overflow queue  
 x = verzadigingsgraad 
 q = intensiteit (pae/s) 

 
De overflow queue (N0) of het aantal pae’s dat na de groenfase voor het stoplicht staat, 
wordt berekend volgens volgende formule. 
 

�� =
& ∗ ��
4

∗ (' +('� +
12 ∗ �$ − $��& ∗ �� ) 

 
Met: N0 = overflow queue 
 Q = prestatie (pae/h) 
 Tf = tijdsduur waarin de opgegeven intensiteit geldig is (uur) 
 x = verzadigingsgraad  

z = x-1 
 x0 = verzadigingsgraad waaronder de overflow queue ongeveer 0 is 
  
Uit het bovenstaande kan dan de volledige formule van Akcelik samengesteld worden.  
 

" =
� ∗ (1 − #)²
2 ∗ (1 − �) +

�� ∗ $%  

 
Met: " = gemiddelde verliestijd (sec) 
 C = cyclustijd (sec) 
 u = deel van de cyclus waarin groenlicht gegeven wordt 
 y = belastingsgraad 
 x = verzadigingsgraad 
 q = intensiteit (pae/s) 
 N0 = overflow queue 
 

4.3.2.2.   L ink  met de met ingen 

De instellingen voor het generen van de grafieken (Figuur 40 en Figuur 41) voor de formule 
van Akcelik zijn dezelfde als deze voor de formule van Webster behalve dan voor wat betreft 
de intensiteit die hier van 0 tot 3590 pae gaat voor voertuigen en van 0 tot 2999 pae voor 
fietsers en voetgangers. 
 
Tot een intensiteit van ongeveer 2250 pae tonen onderstaande grafieken voor voertuigen 
voor de formule van Akcelik een gelijkaardig beeld als deze voor de formule van Webster in 
punt 4.3.1.2. Na 2250 pae neemt de verliestijd bij Akcelik sneller toe. Dit komt omdat in de 
formule van Akcelik ook rekening gehouden wordt met de de overflow queue N0. De 
verliestijd neemt immers sneller toe naarmate er verschillende pae meerdere keren voor 
hetzelfde roodlicht moeten wachten. De ingestelde waarde van de capaciteit voor de formule 
van Akcelik is 3600 pae. Hierna is deze formule niet meer geldig. De verliestijd zal dan 
enorm sterk toenemen. 
 
Voor de grafieken betreffende de fietsers en de voetgangers geldt hetzelfde. Eerst neemt de 
verliestijd lineair toe tot ongeveer 600 pae. Hetzelfde geldt voor de overeenkomstige 
grafieken bij Webster. Dit wordt verklaard door het feit dat er nog geen overflow queue is. Na 
de grens van 600 pae tot ongeveer 2500 pae zal de grafiek van Akcelik zich exponentieel 
gedragen. Dit komt omdat de overflow queue gebruikt wordt. Na 2500 pae neemt de grafiek 
nog exponentieel toen maar dan veel sterker dan tussen 600 pae  en 2500 pae.  



 

 

Dit heeft te maken met het feit 
waarin zij nog kan worden gebruikt.
bijgevoegde cd. 
 

 
 
 
 

 

 

FIGUUR 40: GRAFIEK AKCELIK VOOR VERLIEST

VOERTUIGEN 

In principe kan de formule van Akcelik altijd gebruikt worden. Toch is het aangewezen om in 
niet-verzadigde situaties de formule van Webster te gebruiken omdat ze nauwkeuriger is. De 
formule van Akcelik daarentegen geeft een oplossing voor die situaties wa
van voertuigen, fietsers en voetgangers 
 

4.3.3. Verliestijdberekening rekening houdend met meerder
 
In de punten 4.3.1en 4.3.2 worden de 
de basisformules om de effectieve verliestijd van een volledig kr
deelconflicten te berekenen.
studie, zijn voorzien van een 
hiervoor als basis dient, wordt hieronder verder ingegaan.
 
Een voertuigafhankelijke regeling bestaat uit het al dan niet verlengen van de groentijd onder 
bepaalde voorwaarden. De voertuigafhankel
starre regeling. In de berekeningen zal eerst de starre regeling behandeld worden en daarna 
de voertuigafhankelijke. Aangezien de hiernavolgende formules over meerdere 
deelconflicten werken, zullen sommige 
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met het feit dat de formule in het grensgebied van de capaciteit 
waarin zij nog kan worden gebruikt. Voor de grafieken wordt er verwezen naar bijlage i

 

 
KCELIK VOOR VERLIESTIJD 

 

FIGUUR 41: GRAFIEK AKCELIK VOOR VERLIEST

VOETGANGERS EN FIEST

In principe kan de formule van Akcelik altijd gebruikt worden. Toch is het aangewezen om in 
verzadigde situaties de formule van Webster te gebruiken omdat ze nauwkeuriger is. De 

formule van Akcelik daarentegen geeft een oplossing voor die situaties wa
van voertuigen, fietsers en voetgangers niet in één cyclus kan worden verwerkt.

rekening houdend met meerdere deelconflicten

worden de verliestijden berekend met of zonder overflow. Zij zijn 
de basisformules om de effectieve verliestijd van een volledig kruispunt met meerdere 

. De verkeerslichten die het onderwerp uitmaken van deze 
studie, zijn voorzien van een voertuigafhankelijke regeling. Op de wiskundige formule die 
hiervoor als basis dient, wordt hieronder verder ingegaan. 

Een voertuigafhankelijke regeling bestaat uit het al dan niet verlengen van de groentijd onder 
bepaalde voorwaarden. De voertuigafhankelijke regeling zal bijgevolg gebaseerd zijn op een 
starre regeling. In de berekeningen zal eerst de starre regeling behandeld worden en daarna 
de voertuigafhankelijke. Aangezien de hiernavolgende formules over meerdere 
deelconflicten werken, zullen sommige parameters een index “i” hebben. 
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4.3.3.1.  Starre regel ing 

De starre regeling wordt gebruikt om de optimale cyclustijd en de bijhorende effectieve 
groentijden van de voertuigafhankelijke regeling te bepalen.  
 

��������	 =
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Met: Coptimaal = de optimale cyclustijd (sec) 
 Y = belasting van de maatgevende conflictgroep (sec) 
 Tv = verliestijd van de maatgevende conflictgroep (sec) 
 u = deel van de cyclus waarin groenlicht gegeven wordt 
 yi = belastingsgraad voor de ide deelstroom 
 Ii = intensiteit voor de ide deelstroom (pae/h) 
 K = afrijcapaciteit (pae/h) 
 

4.3.3.2.  Ver l ies t i jd berekening voor  een voertu igafhankel i jke regel ing 

De formule voor de berekening van de verliestijd voor de voertuigafhankelijke regeling is een 
uitbreiding op de formule betreffende de verliestijd voor de starre regeling. Deze formule 
bestaat uit twee delen een uniform en random deel. Voor beide delen zal een verschillende 
cylcustijd gebruikt worden. Deze zal in de formules voor de uniforme component aangeduid 
worden door ‘α’ en voor de random component door ‘β’. 
 
Alvorens verder te gaan, worden hieronder (Tabel 14) eerst nog eens alle parameters en 
formules met de correcte indexen herhaald. 
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TABEL 14:FORMULE VOOR DE VOERTUIGAFHANKELIJKE REGELING 
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De formule voor de overflow queue N0 is: 
 

��,� =
&� ∗ ��

4
∗ ('� +('�� + 12 ∗ �$� − $�,��&� ∗ �� ) 

 
Met: N0,i = overflow queue voor de ide deelstroom 
 Qi = prestatie (pae/h)voor de ide deelstroom 
 Tf = tijdsduur waarin de opgegeven intensiteit geldig is (uur) 
 xi = verzadigingsgraad voor de ide deelstroom 

zi = xi-1 
x0,i = verzadigingsgraad waaronder de overflow queue ongeveer 0 isvoor de ide   
deelstroom 

 
 
De random verliestijd is dus gelijk aan:  
 

"���
��,� =
$� ∗��,�%�  

 
Met: "���
��,�= gemiddelde random verliestijd  voor de ide deelstroom (sec) 
 xi = verzadigingsgraad voor de ide deelstroom 
 qi = intensiteit voor de ide deelstroom (pae/s) 
 N0,i = overflow queuevoor de ide deelstroom 
 
 
De uniforme verliestijd wordt volgens volgende formule berekend: 
 

"#$%&'(),% =
��� ∗ (1 − ���)²

2 ∗ (1 − ��)
 

 
Met: "�������,�= gemiddelde uniforme totale verliestijd  voor de ide deelstroom (sec) 
 Ciα = uniforme cyclustijd voor de ide deelstroom (sec) 

uiα = deel van de uniforme cyclus waarin groenlicht gegeven wordt voor de ide 
deelstroom 

 yi = belastingsgraad voor de ide deelstroom 
 
 
De optimale effectieve groentijd die gebruikt wordt in de formule voor de overflow queue en 
de random verliestijd zijn berekend aan de hand van de optimale cyclustijd uit punt 4.3.3.1. 
De totale verliestijd voor elke pae in het systeem zal dus berekend worden volgens: 
 

"*����	 =)"�������,� + "���
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4.4. PRAKTISCHE TOEPASSING W ISKUNDIGE FORMULES  
 
De formules van Webster en Akcelik en deze betreffende de verliestijdberekening voor een 
voertuigafhankelijke regeling worden hieronder met de gemeten data opgeladen en getest. 
Aangezien een wiskundige formule statisch is, zal elke situatie die zich kan voordoen, elke 
cyclustijd, elke intensiteit,… apart onderzocht moeten worden. 
 
Eerst zullen alle parameters ingesteld worden om de nodige berekeningen te kunnen maken. 
Daarna zal er onderzocht worden of de wiskundige formules correct zijn door de gemeten 
data in te voeren en te kijken of het resultaat ervan overeenkomt met de werkelijke situatie. 
Voor het Excel bestand wordt er verwezen naar bijlage j op de bijgevoegde cd. 

De ingestelde parameters zijn: 
 
Volgnummer Uitleg 

1 Verkeerslicht voertuigen kant Technologiepark 

2 Verkeerslicht voertuigen kant Don Bosco 

21 Verkeerslicht fietsers kant Technologiepark 

22 Verkeerslicht fietsers kant Don Bosco 

31 Verkeerslicht voetgangers kant Technologiepark 

32 Verkeerslicht voetgangers kant Don Bosco 

  
Afkorting Uitleg 

Geff Het deel van de cyclus gedurende hetwelk het licht op groen staat 

Textra Het aandeel waarmee het groenlicht verlengd wordt bij oververzadiging 

Tv De interne verliestijd is de verliestijd eigen aan het verkeerslicht en bestaat uit: de 

onbenutte geeltijd, de ontruimingstijd en het optrekverlies 

Tf De tijdsduur waarvoor de opgegeven intensiteit geldig is. 

 
Onderstaande tabel (Tabel 15) vermeldt alle ingestelde parameters die in de wiskundige 
formules ingevoerd worden, om de verliestijden te kunnen berekenen. De waarden die 
tijdens de metingen werden genoteerd, liggen hiervoor aan de basis. De cyclustijden en dus 
ook de groentijden werden berekend door een gemiddelde te nemen uit de detailmeting.  
 
Werken met gemiddelden is niet optimaal maar deze werkwijze geeft wel de nodige 
informatie om te controleren of de bekomen wachttijden in de lijn ligt van deze van de 
simulatie. 
 

Uur Intensiteit 1 Intensiteit 2 Intensiteit 21 Intensiteit 22 Intensiteit 31 Intensiteit 32 

7:00-9:00 1604 1366 38 160 38 160 

11:30-12:35 1315 1012 21 17 21 17 

16:00-16:45 1961 1663 158 158 90 90 

       

Uur Capaciteit 1 Capaciteit 2 Capaciteit 21 Capaciteit 22 Capaciteit 31 Capaciteit 32 

7:00-9:00 2500 2500 3000 3000 3000 3000 

11:30-12:35 2500 2500 3000 3000 3000 3000 

16:00-16:45 2500 2500 3000 3000 3000 3000 

       

Uur Cyclustijd 1 Cyclustijd 2 Cyclustijd 21 Cyclustijd 22 Cyclustijd 31 Cyclustijd 32 

7:00-9:00 94 94 94 94 94 94 

11:30-12:35 94 94 94 94 94 94 

16:00-16:45 111 111 111 111 111 111 
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Uur Geff 1 Geff 2 Geff 21 Geff 22 Geff 31 Geff 32 

7:00-9:00 67 67 27 27 27 27 

11:30-12:35 71 71 23 23 23 23 

16:00-16:45 87 87 24 24 24 24 

       

Uur Textra 1 Textra 2 Textra 21 Textra 22 Textra 31 Textra 32 

7:00-9:00 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

11:30-12:35 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

16:00-16:45 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

       

Uur Tv1  Tv 2 Tf 1 Tf 2 

7:00-9:00 5,0 5,0 2,0 2,0 

11:30-12:35 5,0 5,0 1,0 1,0 

16:00-16:45 5,0 5,0 0,8 0,8 

TABEL 15:  INGESTELDE PARAMETERS WISKUNDIGE FORMULES 

 
Output Webster 
 
Onderstaande tabel (Tabel 16) geeft de output weer van de verliestijd berekend volgens de 
formule van Webster. Er werd een controle uitgevoerd om na te gaan of de queue al dan niet 
verzadigd is. In het bevestigend geval vermeldt de tabel het woord FALSE en anders de 
verliestijd in seconden. 

Webster [seconden] 

Uur V1avg V2avg V21avg V22avg V31avg V32avg V1std V2std V21std V22std V31std V32std 

7:00-9:00 FALSE FALSE 43,77 47,41 43,77 47,41 6,34 2,95 14,23 15,90 14,23 15,90 

11:30-12:35 5,01 3,62 43,52 43,43 43,52 43,43 2,50 1,76 13,83 13,79 13,83 13,79 

16:00-16:45 FALSE FALSE 47,93 45,70 47,93 45,70 259,50 12,85 15,07 14,04 15,07 14,04 

TABEL 16:  OUTPUT WEBSTER 

Output Akcelik 
 
Onderstaande tabel (Tabel 17) geeft de output weer van de verliestijd berekend volgens de 
formule van Akcelik. Zoals eerder vermeld, kan deze formule, in principe, altijd gebruikt 
worden, ook als er geen overflow is. Toch is het aan te raden om, indien er geen overflow is, 
altijd de formule van Webster te gebruiken omdat deze iets nauwkeuriger is.  
 

Akcelik [seconden] 

Uur V1avg V2avg V21avg V22avg V31avg V32avg V1std V2std V21std V22std V31std V32std 

7:00-9:00 6,43 4,36 48,27 50,34 48,27 50,34 5,73 2,67 15,63 16,30 15,63 16,30 

11:30-12:35 3,99 3,17 48,16 48,10 48,16 48,10 2,25 1,74 15,27 15,25 15,27 15,25 

16:00-16:45 29,17 7,11 50,94 49,75 50,94 49,75 55,97 7,77 15,44 15,08 15,44 15,08 

TABEL 17:  OUTPUT AKCELIK 
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Output starre- en voertuigafhankelijke regelingen 
De starre- en voertuigafhankelijke regelingen gaan aan de hand van de intensiteiten van de 
verschillende takken van het kruispunt, een optimale groentijd bepalen. Dit resulteert in de 
minimale verliestijd voor alle betrokken partijen.  
 
Onderstaande tabel (Tabel 18)  geeft de optimale groentijden van de starre regeling weer 
voor de verschillende takken van het kruispunt. Hieruit kan afgeleid worden dat fietsers en 
voetgangers gedurende bepaalde delen van de dag soms slechts 1 seconde of minder 
hebben om over te steken. Dit is in de praktijk onmogelijk. Dit model zal bijgevolg niet 
kunnen worden gebruikt. Het is bovendien ook niet mogelijk de bestaande formules aan te 
passen en er dan nog 100% zeker van te zijn dat de formule nog representatief is. 
 

Groentijden [seconden] 

Uur V1avg V2avg V21avg V22avg V31avg V32avg V1std V2std V21std V22std V31std V32std 

7:00-9:00 31,00 26,00 1,47 6,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11:30-12:35 21,00 21,00 0,69 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16:00-16:45 93,00 98,00 15,04 11,00 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TABEL 18:  GROENTIJDEN STARRE REGELING 

De groentijden in bovenstaande tabel (Tabel 18)  werden volgens onderstaande formules 
berekend: 
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Met: Coptimaal = de optimale cyclustijd (sec) 
 Y = belasting van de maatgevende conflictgroep (sec) 
 Tv = verliestijd van de maatgevende conflictgroep (sec) 
 u = deel van de cyclus waarin groenlicht gegeven wordt 
 yi = belastingsgraad voor de ide deelstroom 
 Ii = intensiteit voor de ide deelstroom (pae/h) 
 K = afrijcapaciteit (pae/h) 
 
Aangezien de resultaten voor bovenvermelde groentijden rechtstreeks in formules voor de 
voertuigafhankpelijke regeling gebruikt worden, zullen de hieruit gegenereerde groentijden 
eveneens niet realistisch zijn. Er wordt geen output van de resultaten weergegeven. 
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4.5. BESLUIT W ISKUNDIGE FORMULES  
 

Het onderzoek van de formules van Webster en Akcelik en van deze van de starre-  en 
voertuigafhankelijke regelingen, heeft bijgedragen tot een groter inzicht in de materie. Door 
het opstellen van deze formules wordt duidelijk wat moet worden gemeten en waarop tijdens 
de meting moet worden gelet. Algemeen kan worden gesteld dat de resultaten uit 
voorgaande formules vooral dienen als vergelijkingsmateriaal voor de output van de 
simulaties. 
 
Verder valt op te merken dat deze formules statisch zijn en dat er een paar belangrijke 
vereenvoudigingen werden gemaakt, zoals het ontbreken aan de mogelijkheid om de 
groentijd aan te passen aan de intensiteit. De formules zijn bovendien ontworpen voor een 
vaste cyclustijd terwijl in de reële situatie een variabele cyclustijd afhankelijk van een 
aanvraag om over te steken, van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat de formules niet 
gebruikt kunnen worden om het simulatiemodel te testen. Toch werd de output in deze studie 
gebruikt om te weten of de gesimuleerde waarden in dezelfde orde van grootte liggen. Als de 
wiskundige formule een wachttijd van bijvoorbeeld  8 seconden geeft en de simulatie-output 
is 30 seconden, dan lijkt het laatste resultaat aanvaardbaar. Indien de waarde van de 
simulatie echter 250 seconden bedraagt en deze van de wiskundige formule slechts 
8 seconden, dan zou dit kunnen wijzen op een fout. 
 
De formules van de starre- en voertuigafhankelijke regelingen bleken achteraf niet bruikbaar, 
aangezien ze niet-realistische waarden genereren. Dit kan verklaard worden door het feit dat 
deze formules voor een “normaal” kruispunt met 2 of meerdere rijvakken voor voertuigen 
ontworpen zijn en niet voor de rotonde die in dit eindwerk onderzocht wordt. Het verschil in 
intensiteiten tussen de voertuigen en de overstekers is te groot. Hierdoor zal de optimale 
groentijd van het rijvak met de grootste intensiteit vele malen groter zijn dan de optimale 
groentijd van de andere gebruikers.  
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5. PROGRAMMA  

Het simulatieprogramma is geschreven in Matlab. In dit punt wordt de software Matlab heel 
beknopt ingeleid, daarna wordt er dieper op het programma zelf ingegaan, wordt ook de 
werkelijke situatie geschetst en wordt ze met de resultaten uit de metingen vergeleken.  
 

5.1. INLEIDING  
Dit hoofdstuk is gebaseerd op [5 en 12]. 
 
Matlab, dat oorspronkelijk MATrix LABoratory noemde werd in de jaren ’70 ontwikkeld door  
Jack Little en Cleve Moler, respectievelijk “President" en "Chief Mathematician” van het 
bijhorende bedrijf MathWorks.  
 
Matlab is een wiskundig softwareprogramma dat verschillende berekeningen, statistieken, 
algoritmes, ... kan verwerken. Dit programma wordt zowel in de industrie als in de 
academische wereld gebruikt voor onderzoek en optimalisatie-projecten.  
 

5.2. STRUCTUUR  
Allereerst is er in het programma een opsplitsing tussen de twee verkeerslichten 
aangemaakt. Zoals aangeduid in onderstaande figuur (Figuur 42) is het eerste verkeerlicht 
dat aan de kant van het technologiepark, verder verkeerslicht1, en is het tweede 
verkeerslicht dat aan de kant van het Don Bosco College, verder verkeerslicht2. 
 

 
FIGUUR 42: STRUCTUUR PROGRAMMA[12] 

Er zijn eveneens verschillende subprogramma’s aangemaakt om het hoofdprogramma te 
vereenvoudigen. In onderstaande figuur (Figuur 43) zijn de belangrijkste subprogramma’s  
weergegeven: 

 
FIGUUR 43:  VERSCHILLENDE SUBPROGRAMA'S 

De verschillende subprogramma’s worden hierna in detail uitgewerkt, waarna wordt uitgelegd 
hoe de resultaten gegenereerd kunnen worden. De resultaten zullen ook vergeleken worden 
met de resultaten van de uitgevoerde metingen om de correctheid van het simulatiemodel te 
bepalen. 
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5.2.1. Random generatoren 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op [5, 13,14 en 15]. 
 
Een eerste groep van subprogramma’s is deze van de randomgeneratoren. De Random 
generator zorgt ervoor dat de getallen in een willekeurige volgorde gegenereerd worden. De 
algoritmen die hiervoor gebruikt worden zijn deze uit het boek “Simulation Modeling and 
Analysis” van Averill M. Law [5]. 

5.2.1.1.  Poisson verdel ing  

Voor de aankomsten van auto’s, fietsers en voetgangers wordt er uitgegaan van een poisson 
verdeling. Deze verdeling wordt gezien als een discrete kansverdeling die vooral van 
toepassing is bij het tellen van bepaalde voorvallen in een bepaalde tijdsduur. Het 
aankomstproces (aantal auto’s per tijdseenheid) kan gezien worden als een poisson 
verdeelde variabele.  Wanneer X,  in dit voorbeeld (Figuur 44), de stochastische variabele is 
die het aantal auto’s per tijdseenheid voorstelt, dan kan men met onderstaande formule de 
kans berekenen dat er exact ‘k’ (waarbij k een element is van de verzameling natuurlijke 
getallen) aantal auto’s zijn die binnen dit tijdsinterval aankomen. De parameter lamba (λ) in 
onderstaande formule wordt gezien als het reëel getal dat het aantal aankomsten per 
tijdseenheid voorstelt.  

 
FIGUUR 44:  POISSON VERDELING [13] 

Een belangrijke toepassing van een poisson verdeling is het poisson proces, hier wordt de 
parameter lamba (λ) gedefinieerd als " het verwacht” aantal voorvallen per tijdseenheid t.   
 
Om een poisson proces in Matlab in te voeren wordt onderstaande vergelijking 
gemodelleerd:  �� = ���� − 2�+ ∗ ln�3�4  met U ~ U(0,1) [5] 

 
De variabele ti zal dus een poisson proces volgen die een aantal aankomsten, ingesteld met 
parameter λ, per uur gaat genereren. 
 

5.2.1.2.  Uniforme verdel ing 

Voor het startverlies van voertuigen bij het optrekken na stilstand en voor de tijd nodig voor 
het omschakelen van de rood-groen fase van het verkeerslicht, is er uitgegaan van een 
uniforme verdeling. Een uniforme verdeling is een verdeling waarbij de kansdichtheid 
constant blijft tussen een bepaald interval. Anders gezegd: deze verdeling heeft geen 
voorkeur voor een welbepaalde waarde, elke waarde op de x-as heeft evenveel kans om 
voor te komen. Een uniforme verdeling zoals grafisch weergegeven in onderstaande figuur 
(Figuur 46), wordt gedefinieerd als:  
 

 
FIGUUR 45:  FORMULE UNIFORME VERDELING [15] 

  
FIGUUR 46:  UNIFORME VERDELING [15] 
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De uniforme verdeling wordt in Matlab met onderstaande vergelijking gemodelleerd:  
 5 = � + �6 − �� ∗ 3	���	U~U(0,1) [5] 
 
De variabele X zal dus een uniforme verdeling volgen die een constante waarde bevat  
tussen het interval [a,b]. 
 

5.2.1.3.   Random waarde tussen 0-1 

Zoals in de formules in punt 5.2.1 vermeld, is er voor elke nodige verdeling een random 
waarde binnen het [0,1] interval nodig.  Deze random waarde moet effectief random zijn en 
mag dus geen periodes, structuren, … bevatten. Om dit de kunnen garanderen zijn in Matlab 
onderstaande formules opgesteld en getest:  

7��
���#�6��1 = 	 (�∗������)

�

	�
  [5] 

 
 

8��
 = 	 (� ∗ 8��
 + �)� 	[5] 
 
Met a = 314 159 269, c = 453 806 245 en m = 2 147 483 648, voldoet de generator aan het 
“Hull and Dobell” theorema zodat deze Linear Congruential Generator met zekerheid een 
volledige periode heeft. De begintoestand van deze generator (Seed) kan in het begin van 
het programma ingesteld worden.  
 

5.2.2. Agenda 
Een tweede belangrijk subprogramma is dat van de agenda. De agenda heeft als doel het 
eerstvolgend event te bepalen, de verschillende events zijn: 
  

• Aankomst van auto aan verkeerslicht1 
• Aankomst van fietser aan verkeerslicht1 
• Aankomst van voetganger aan verkeerslicht1 
• Aankomst van auto aan verkeerslicht2 
• Aankomst van fietser aan verkeerslicht2 
• Aankomst van voetganger aan verkeerslicht2 
• Verkeerslicht1 dat groen aanduidt voor de auto’s & rood aanduidt voor de 

voetgangers (EventServerToestandAutos) 
• Verkeerslicht1 dat rood aanduidt voor de auto’s & groen aanduidt voor de 

voetgangers (EventServerToestandVoetgangersEnFietsers) 
• Verkeerslicht2 dat groen aanduidt voor de auto’s & rood aanduidt voor de 

voetgangers (EventServerToestandAutosLicht2) 
• Verkeerslicht2 dat rood aanduidt voor de auto’s & groen aanduidt voor de 

voetgangers (EventServerToestandVoetgangersEnFietsersLicht2) 
• Vertrek auto aan verkeerslicht1 
• Vertrek auto aan verkeerslicht2 
 

Elk event heeft zijn eigen 1x3 matrix waarin volgende gegevens staan:  
 

Tijdstip waarop het event plaatsvindt  

[eenheid = simulatie-uur] 

Specifieke herkenningscode van 

het event 

Verkeerslicht waarbij het event 

zich voordoet (1 of 2) 
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Het tijdstip waarop het event plaatsvindt, wordt gegenereerd uit één van de bijpassende 
generatoren. Zo zal het event "aankomst auto" een tijdstip verkrijgen van de generator die 
werkt volgens het poisson principe.  
 
De specifieke herkenningscode is de code die verder in het programma zal aangeven welk 
event plaatsvindt. Onderstaande tabel (Tabel 19) geeft aan welke code er in Matlab gebruikt 
wordt. 
 

Type event Herkenningscode 

Event aankomst auto verkeerslicht1 1 

Aankomst van fietser aan verkeerslicht1 2 

Aankomst van voetganger aan verkeerslicht1 3 

Vertrek auto aan verkeerslicht1 4 

Verkeerslicht1 dat rood aanduidt voor de auto’s & groen 

aanduidt voor de voetgangers) 
30 

Verkeerslicht1 dat groen aanduidt voor de auto’s & rood 

aanduidt voor de voetgangers 
31 

Event aankomst auto verkeerslicht2 5 

Aankomst van fietser aan verkeerslicht2 6 

Aankomst van voetganger aan verkeerslicht2 7 

Vertrek auto aan verkeerslicht2 8 

Verkeerslicht2 dat rood aanduidt voor de auto’s & groen 

aanduidt voor de voetgangers 
32 

Verkeerslicht2 dat groen aanduidt voor de auto’s & rood 

aanduidt voor de voetgangers 
33 

TABEL 19:  HERKENNINGSCODE EVENTS 

Zoals eerder aangehaald, is de agenda een verzameling van 12 events. Bovenstaande  
1x3 matrix wordt dan uitgebreid tot een 12x3 matrix waarbij elk event een eigen 1x3 matrix 
heeft. De ontruimingstijd wordt niet beschouwd als een event op zich. Voor deze tijd wordt 
een constante waarde van 2 seconden genomen. Hierdoor zullen er bij de overschakeling 
van het verkeerslicht 2 seconden verstrijken, waarbij er geen verkeer over het kruispunt zal 
rijden. 
 
De output van het subprogramma Agenda is steeds deze van het eerstvolgende event dat  
zal plaatsvinden. Afhankelijk van het type event, zal er een gepaste actie ondernomen 
worden. Hierover wordt meer informatie gegeven in punt 0. Hieronder wordt een voorbeeld 
van de output weergegeven: 
 

 
FIGUUR 47:  VOORBEELD AGENDA2 
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5.2.3. Events 
Hieronder wordt elk gebruikt event in detail besproken. De events die gebruikt worden voor 
verkeerslicht1 zijn exact dezelfde als deze voor verkeerslicht2. Uiteraard zijn er wel 
verschillen in de naam van de bijhorende variabelen. Een welbepaald event zorgt ervoor dat 
de juiste actie op het juiste moment uitgevoerd wordt.  
De volgende events worden besproken: 

• Aankomst van auto  
• Aankomst van fietser  
• Aankomst van voetganger  
• Verkeerslicht dat groen aanduidt voor de auto’s & rood aanduidt voor de voetgangers 
• Verkeerslicht dat rood aanduidt voor de auto’s & groen aanduidt voor de voetgangers 
• Vertrek auto 

5.2.3.1.  Aankomst auto ’s  

Wanneer het eerstvolgende event uit de agenda, de "aankomst auto" is, zullen volgende 
stappen in Figuur 48 doorlopen worden:  

 
FIGUUR 48:  EVENT AANKOMST AUTO 

Zoals schematisch aangeduid is, wordt eerst bekeken of het verkeerslicht waarvoor het 
voertuig aankomt al dan niet op groen staat. Is dit het geval, dan wordt er nagegaan of er al 
dan niet voertuigen zijn die reeds eerder aankwamen en nog staan te wachten om te kunnen 
doorrijden. Indien er geen auto’s voor de aankomende auto staan, dan wordt de auto door 
het verkeerslicht verwerkt. Hierbij wordt de wachttijd berekend, dit is de tijd tussen aankomst 
en verwerking van de auto. Indien er wel auto’s stonden te wachten voor de aankomende 
auto, dan wordt de auto in de wachtrij geplaatst en zal de auto later verwerkt worden. 
Uiteraard wordt de wachttijd hier groter dan bij de voorgaande veronderstelling.  
 
Indien het verkeerslicht voor de auto’s rood aangeeft, wordt de aankomende auto in de 
wachtrij geplaatst. Afhankelijk van het aantal auto's (inclusief de laatst aangekomen auto) dat 
op dat ogenblik in de wachtrij staat, zal de detector al dan niet een signaal genereren en zal 
er dus al dan niet een aanvraag gebeuren om het verkeerslicht voor de auto’s op groen te 
plaatsen. Het aantal auto's in de queue dat bepalend is voor de aanvraag van groenlicht, 
wordt bij de aanvang van het programma ingesteld via de waarde van de parameters 
“AanvraagAutoLicht1" en " AanvraagAutoLicht2”. Volgens het V-plan dat de verkeerslichten 
in kaart brengt (zie hiervoor ook bijlage 10), detecteert de detector tot 40 meter vanaf het 
verkeerslicht. Aangezien een auto gemiddeld 5 meter lang is, moeten er daarom per rijstrook 
8 auto’s staan alvorens een aanvraag ingediend wordt. Aangezien de bestudeerde rotonde 
een rijbaan met 2 rijvakken is en er in het simulatieprogramma uitgegaan wordt van 
1 aankomststroom per verkeerslicht, krijgen de parameter "AanvraagAutoLicht1" en de 
parameter "AanvraagAutoLicht2" een waarde 16. 
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5.2.3.2.  Vertrek  auto ’s  

Dit type event is enkel nuttig op het ogenblik dat er een wachtrij voor het verkeerslicht staat.  
Aan de hand van dit subprogramma zal het startverlies gemodelleerd worden en zal de 
wachtrij afgehandeld worden. Op het ogenblik dat het event opgeroepen wordt en het 
verkeerslicht voor de auto’s op groen staat, zal de eerste auto in de wachtrij na een bepaalde 
tijdsduur, het startverlies, verwerkt worden. Het verschil tussen deze verwerkingstijd en de 
tijd vanaf dewelke de auto in de wachtrij aankomt, wordt de wachttijd genoemd. Deze tijd 
wordt bijgehouden voor latere verwerking. Wanneer er geen wachtrij is of indien het 
verkeerslicht voor de auto’s roodlicht aangeeft,  zal dit event geen enkele actie ondernemen.  
 

5.2.3.3.  Aankomst f ietser/voetganger  

Het event "aankomst van fietser" wordt samen met het event "aankomst van voetganger" 
besproken. De werking van het opgeroepen event is immers gelijk voor beide events. De 
benaming van de variabelen is voor beide events echter wel verschillend. 
 
Hieronder wordt de werking van het event voor de verschillende aankomsten van fietsers 
besproken. De volgende stappen in Figuur 49 worden doorlopen:  

 
FIGUUR 49:  EVENT AANKOMST FIETSER/VOETGANGER 

In de eerste plaats wordt nagekeken of het verkeerslicht voor de fietsers/voetgangers al dan 
niet op groen staat. Indien dit het geval is, moet de aankomende fietser niet wachten en 
wordt hij direct naar het volgende verkeerslicht gestuurd. De aankomsttijd van de fietser bij 
het tweede verkeerslicht wordt berekend aan hand van de afstand tussen beide 
verkeerslichten, zijnde 44 meter, en de gemiddelde snelheid van een fietser, zijnde 
12.5 km/u. De gemiddelde aankomsttijd van de fietser bedraagt bijgevolg 12,67 seconden 
(voor voetgangers wordt een gemiddelde snelheid van 5 km/u aangenomen, waardoor hun 
gemiddelde aankomsttijd 31.68 seconden bedraagt). De wachttijd van deze fietser aan het 
eerste verkeerslicht wordt berekend. Afhankelijk van de startpositie (verkeerslicht 1 of 2) van 
de fietser (of de voetganger) wordt bij de eerste aankomst aan het volgende verkeerslicht (2 
of 1) opnieuw een aanvraag voor groenlicht ingediend. Dit is uiteraard een vereenvoudiging 
van de realiteit omdat de eerste persoon die bij het verkeerslicht aankomt in de praktijk niet 
altijd een aanvraag indient.  
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Indien het verkeerslicht voor de voetgangers en fietsers op rood staat, wordt dit event iets 
ingewikkelder. Indien er in deze fase (roodfase voor de fietsers/voetgangers) van de cyclus 
(rood-groen cyclus van het verkeerslicht) een fietser aankomt, wordt er eerst gekeken of het 
al dan niet om de eerst aankomende fietser gaat. Is dit niet het geval dan wordt de fietser in 
een wachtrij geplaatst en wordt er geen aanvraag voor groenlicht aangemaakt.  
 
Echter, is de aankomende fietser niet voorafgegaan door een andere fietser, dan wordt nog 
nagegaan of de aankomende fietser al dan niet door een voetganger voorafgegaan is. In het 
bevestigend geval wordt de fietser gewoon in de wachtrij gezet. Er wordt geen aanvraag 
voor groenlicht aangemaakt vermits voetgangers en fietsers dezelfde drukknop gebruiken en 
de eerste persoon die aankomt, een aanvraag indient.  
 
Is er geen voetganger die de aankomende fietser voorafgaat dan wordt de fietser in de 
wachtrij gezet en wordt een aanvraag voor groenlicht aangemaakt. In tegenstelling tot het 
event "aankomst auto's" waarbij er eerst 16 auto's in de wachtrij moeten staan alvorens de 
aanvraag tot versneld groenlicht voor de auto's wordt opgeroepen, wordt er bij dit event geen 
parameter ingesteld om het aantal fietsers in de wachtrij te bepalen. Voor elke eerste fietser 
of voetganger die aankomt wordt er vanuit gegaan dat er op de drukknop geduwd wordt, 
hierdoor zal de aanvraag tot groenlicht opstarten. 
 
Hoe de wachtrij bediend wordt, eens het verkeerslicht voor fietsers en voetgangers op groen 
komt te staan, wordt in punt 5.2.3.5 verder uitgewerkt 
 

5.2.3.4.  Verkeers l icht  dat  groen aanduidt voor de auto ’s & rood aanduidt voor de 
voetgangers  

Dit event zal, zoals vermeld onder punt 5.2.3.1, het verkeerslicht voor de auto’s op groen 
zetten nadat er een aanvraag voor groenlicht is ingediend. Dit laatste gebeurt op het 
ogenblik dat het aantal auto’s in de wachtrij groter is dan of gelijk is aan de parameter 
“AanvraagAutoLicht1” of  de parameter “AanvraagAutoLicht2” die de lengte van de queue 
bepaalt. Deze parameters hebben, zoals hiervoor vermeld, een waarde 16. 
 
Door dit event zal de variabele “Licht1Groen” of de variabele “Licht2Groen” een waarde 1 
krijgen. Op die manier zal het verkeerslicht voorrang verlenen aan de auto’s en bijgevolg 
voor de fietsers en de voetgangers een rood licht geven. De initiële waarde van deze 
variabelen (“Licht1Groen” of “Licht2Groen”) bedraagt 1, wat wil zeggen dat het verkeerslicht 
bij de opstart voorrang aan de auto’s verleent.  
 

5.2.3.5.  Verkeers l icht  dat  rood aanduidt voor de auto ’s & groen aanduidt voor de 
voetgangers  

Wanneer de agenda een 1x3 matrix uitstuurt waarin dit event wordt opgeroepen, gebeurt het 
volgende. Ten eerste worden de variabelen “Licht1Groen” of “Licht2Groen” op 0 geplaatst. 
Hierdoor verleent het verkeerslicht voorrang aan de fietsers en voetgangers. Vervolgens 
verwerkt dit event de wachtrij van fietsers en voetgangers die ontstaan is ten gevolge van de 
vorige fase, waarin het verkeerslicht voorrang verleende aan de auto’s. Het 
simulatieprogramma gaat ervan uit dat alle wachtende fietsers en voetgangers op hetzelfde 
tijdstip, dus in batch, kunnen worden bediend.  
 
Eens deze batch van fietsers en voetgangers aankomt bij verkeerslicht 1 of 2, afhankelijk 
van de startpositie, moet er worden nagegaan of er al een aanvraag voor groenlicht bij het 
volgende verkeerslicht is ingediend. Dit moet getest worden omdat het simulatiemodel ervan 
uitgaat dat de eerste fietser of voetganger een aanvraag indient door op de drukknop te 
duwen. 
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5.2.3.6.  Bepalen wacht t i jd tweede verkeers l icht voor  voetgangers of  f ie tsers 

Zoals eerder gezien in Figuur 42: Structuur programma (punt 5.2), worden de fietsers en de 
voetgangers die bediend worden door verkeerslicht 1 doorgestuurd naar verkeerslicht 2 en 
omgekeerd.  
 
Om de wachttijd van een fietser of een voetganger die aankomt bij het tweede verkeerslicht 
te bepalen, is er gebruik gemaakt van volgend systeem. In de simulatie worden per 
verkeerslicht twee tijden bijgehouden, namelijk de tijd waarop het verkeerslicht groen licht 
geeft voor de fietsers en de voetgangers en de tijd waarop het verkeerslicht groen licht geeft 
voor de auto’s. Deze twee tijden worden gedurende de volledige simulatie bijgehouden. Een 
voorbeeld wordt weergegeven in Tabel 20 en Figuur 50.  
 
Beide voorbeelden zijn opgesteld met fictieve waarden en dienen enkel om de werking uit te 
leggen. Stel: onderstaande gegevens (zie Tabel 20) zijn de cyclustijden van het tweede 
verkeerslicht. Indien een fietser bij het tweede verkeerslicht aankomt nadat hij reeds het 
eerste verkeerslicht voorbij is, dan wordt zijn aankomsttijd vergeleken met onderstaande 
tabel. Is zijn aankomsttijd bijvoorbeeld kleiner dan 1, dan kan er besloten worden dat de 
fietser moet wachten en op tijdstip 1 zal worden bediend omdat bij de aankomst van de 
fietser het verkeerslicht nog steeds voorrang aan de auto’s geeft. Ligt de aankomsttijd van de 
fietser echter tussen 1 en 1,2 dan moet de fietser niet wachten en wordt hij onmiddellijk door 
het tweede verkeerslicht bediend. Op deze manier wordt elke fietser apart bekeken en wordt 
nagegaan of hij al dan niet bij het tweede verkeerslicht moet wachten.  
 

 

 
TABEL 20:  MATRIX CYCLUSTIJDEN 

. 

 
FIGUUR 50:  GRAFISCHE WEERGAVE CYCLUSTIJDEN 
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5.2.4. Hoofdprogramma 
Zoals in punt 5.2.2 beschreven zal het subprogramma Agenda het eerstvolgend event 
bepalen. Elk event heeft zijn eigen 1x3 matrix. In het hoofdprogramma, dat geopend wordt 
met ProgrammaVerkeerslicht1, zal er elke keer dat er een 1x3 matrix gegenereerd wordt een 
analyse van de unieke code van de tweede kolom van deze 1x3 matrix uitgevoerd worden. 
Door deze unieke code wordt het juiste event op het juiste tijdstip opgehaald. Tenslotte is het 
ook in het hoofdprogramma dat de verschillende variabelen, parameters, … kunnen worden 
ingesteld.  
 
Er wordt met 2 "programmeerlussen" gewerkt waarvan de ene het aantal Monte-
Carlosimulaties en de andere het aantal ingestelde events gaat uitvoeren. De teller die 
ervoor zorgt dat alle events gegenereerd worden, verhoogt enkel wanneer het de 1x3 matrix 
van een aankomst betreft (van een auto, een voetganger of een fietser). De teller zal 
bijgevolg niet stijgen als de agenda de matrix genereert waardoor de stand van het 
verkeerslicht moet worden gewijzigd. Dit laat ons toe het aantal auto’s,fietser en voetgangers 
die aankomen en verwerkt worden, in te stellen.  
 

5.3. RESULTAATVERW ERKING  
Hieronder worden alle nodige simulaties uitgevoerd om de werkelijke situatie te analyseren. 
Alvorens men de verschillende periodes van de dag kan simuleren, moet bepaald worden 
hoeveel events er nodig zijn. Dit is nodig om een representatieve steekproef voor de 
populatie te krijgen. De resultaten van de simulatie worden ten slotte vergeleken met de 
reële metingen. Hierdoor kan worden besloten of het simulatiemodel al dan niet correct is. In 
het positieve geval kan het model gebruikt worden om de verkeersituatie te optimaliseren 
door bepaalde parameters aan te passen. 
 

5.3.1. Bepaling van het aantal events  
 
Met dit eindwerk wordt getracht de wachttijd voor elke gebruiker van het verkeerslicht te 
bepalen en de totale gemiddelde wachttijd voor alle gebruikers te optimaliseren. Er wordt 
hiervoor een beroep gedaan op simulaties. Echter daar simulaties steekproeven genereren, 
is het belangrijk te weten hoe groot de steekproeven moeten zijn, om de simulaties te mogen 
gebruiken om er besluiten uit te trekken. 
 
Er wordt voor gekozen om per onderzocht onderdeel van de dag (ochtend, middag, avond 
en avond extra) 25.000 events te simuleren. Dit komt overeen met telkens 6 "simulatie-uren". 
Op die manier bevat de simulatie zeker voldoende gegevens. Immers, de werkelijke tijd die 
moet worden overbrugd, is maximaal 3 uur.  Dit besluit wordt ook door onderstaande testen 
bewezen. 

5.3.1.1.  Normali tei ts tes t  

Een eerste test die wordt uitgevoerd, is de normaliteitstest. Met deze test wordt nagegaan of 
de datapunten al dan niet normaal verdeeld zijn. De volgende hypotheses worden 
aangenomen:  

 H0: data is normaal verdeeld 
H1: data is niet normaal verdeeld 

 
Voor een alpha level van 0,05 (wat overeenkomt met een significantie niveau 95%)  geldt:  
 

• Als de p-waarde kleiner is dan 0,05 wordt de H0 hypothese verworpen: de data is niet 
normaal verdeeld 

• Als de p-waarde groter is dan 0,05 wordt de H0 hypothese aanvaard: de data is 
normaal verdeeld.  
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Onderstaande figuur (Figuur 51) toont het resultaat van de normaliteitstest die uitgevoerd 
werd op de dataset van de wachttijden van de verschillende aankomsten van voetgangers 
aan verkeerslicht 2. De X-as toont elke gegenereerde waarde van de dataset. Op de Y-as 
staat voor elke gegenereerde waarde het percentage van de waarden uit de dataset die 
kleiner of gelijk zijn aan de betrokken waarde. 
 

 
FIGUUR 51:  NORMAAL PLOT DATAPUNTEN 

De normaliteitstest resulteert in een P-value kleiner dan 0.05.  De H0 hypothese wordt 
bijgevolg verworpen: de data is niet normaal verdeeld. Echter, omwille van het groot aantal 
datapunten kan de centrale limietstelling (zie hiervoor referentie [18]) toegepast worden. 
Deze stelling zegt dat indien het aantal datapunten groot genoeg is, toch verondersteld mag 
worden dat de data normaal verdeeld is, zelfs al geeft de normaliteitstest het 
tegenovergesteld aan. Voor het verder verloop van dit eindwerk wordt dan ook verondersteld 
dat alle datasets normaal verdeeld zijn. 
Het hiervoor besproken resultaat geldt voor de dataset van alle types van 
aankomstprocessen. De resultaten ervan zijn opgenomen als bijlage 4. 

5.3.1.2.  Output  contro le 

Een tweede test bestaat erin te kijken of de output van het simulatieprogramma de juiste 
waarde weergeeft. In dit eindwerk wordt met de gemiddelde wachttijd gewerkt. Er moet dus 
worden nagegaan of de gemiddelde wachttijd die in het outputvenster van de simulatie wordt 
weergegeven, ook het werkelijk gemiddelde is. In Minitab is voor elke dataset het 
gemiddelde met zijn bijhorende standaardafwijking gegenereerd.  
 
Onderstaande tabellen (Tabel 21 en Tabel 22) tonen aan dat de outputwaarden van het 
simulatieprogramma wel degelijk overeenstemmen met de gemiddelden en de 
standaardafwijkingen van de dataset wanneer deze geanalyseerd worden in Minitab. Beide 
zijn weergegeven in seconden. Er wordt besloten dat er met de waarden uit het 
simulatieprogramma kan worden gewerkt. 
. 

 
Auto Licht1 Fietser Licht1 Voetganger Licht1 Auto Licht2 Fietser Licht2 Voetganger Licht2 

Gem. wachttijd [sec] 30,7 41,0 41.4 29,7 38,3 40,5 

Stdv [sec] 17,5 33,0 31.1 19.9 28,9 30,3 

TABEL 21:  OUTPUT VENSTER SIMULATIE 

 
TABEL 22:  OUTPUT VENSTER MINITAB [SEC] 
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5.3.1.3.  Steekproefgemiddelde, populat iegemiddelde 

Als laatste test op de datasets van de aankomstprocessen, wordt gekeken of het eerder 
vermelde gemiddelde van de steekproef ook toegepast kan/mag worden op de populatie. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een T-test.  De algemene hypothese luidt hier:  

 
H0: µ = steekproefgemiddelde  
H1: µ ≠ steekproefgemiddelde 

 
Onderstaande figuur (Figuur 52) toont het resultaat van de T-testen die uitgevoerd zijn op de 
zes verschillende datasets. Aangezien alle P-waarden, hoger zijn dan de 0.05 en aangezien 
er getest wordt met een significantieniveau van 95%, kan men de H0 hypothese aanvaarden 
en wordt aangenomen dat het steekproefgemiddelde op de populatie mag worden 
toegepast.  

 
FIGUUR 52:  OUTPUT  T-TEST 
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5.3.2. Uitvoeren van de simulaties 
Deze paragraaf is gebaseerd op [17].  
 
De parameters die in de simulatie gebruikt worden, zijn deze die actueel in de onderzochte 
verkeersinstallatie van toepassing zijn: 

• de omschakeltijden voor de verkeerslichten, afhankelijk van de periode van de dag  
• de verwerkingstijd voor voertuigen, voetgangers en fietsers, geldig voor elke periode 

van de dag 
• de ontruimingstijd : een constante waarde van 2 seconden.  

De gemeten intensiteiten voor elke onderzochte periode worden eveneens ingevoerd. 
 
Het doel van de simulatie is tweevoudig. Enerzijds wordt de output vergeleken met de reëel 
gemeten data om te zien of het simulatiemodel valabel is (zie punt 5.4) en anderzijds is de 
output nuttig om latere optimalisaties mee te vergelijken (zie hoofdstuk 6 en 7) 
 
Voor het uitvoeren van de simulaties wordt gebruik gemaakt van een Monte-Carlosimulatie. 
Door te werken met een Monte-Carlosimulatie wordt het simulatiemodel niet één keer, maar 
meerdere malen achtereenvolgens gesimuleerd. Elke Monte-Carlosimulatie wordt gestart 
met verschillende startcondities, de begin Seed van de random generatoren wordt telkens 
veranderd. Het resultaat van zo’n simulatie is een verdelingsfunctie die het hele gebied van 
de verschillende uitkomsten weergeeft.  
 
Een Monte-Carlosimulatie wordt toegepast wanneer:  

• het resultaat van éénmalige simulaties niet representatief is met de werkelijkheid. 
Voor een representatief beeld moet een simulatie vele keren worden uitgevoerd 

• de variatie of onzekerheid van de startcondities bekend is.  
 
In punt 5.3.1 werd bepaald dat er 25.000 events worden gesimuleerd. Dit zal in dit eindwerk 
100 keer herhaald worden. Het sub-programma van de Monte-Carlosimulatie zal elke keer 
dat er een nieuwe reeks van 25.000 events gesimuleerd wordt, de gemiddelde wachttijd en 
de variantie hierop bijhouden. Eens alle events 1000 keer gesimuleerd zijn, zullen de 
gemiddelden van de gemiddelden en de daarbij horende standaardafwijkingen genomen 
worden. 
 
In punt 3.2.1.2 werd de te onderzoeken data opgesplitst in 4 tijdspannes: de ochtend, de 
middag, de avond en de avond extra. Deze periodes zullen voor het simulatiemodel 
behouden blijven. De middagperiode wordt voor de fietsers en de voetgangers beschouwd 
als een verkeersluwe periode. De resultaten in dit eindwerk die voor deze periode gelden, 
zijn ook geldig voor de periode vanaf de avond tot de ochtend omdat die eveneens 
beschouwd wordt als een verkeersluwe periode voor voetgangers en fietsers.  
De Monte-Carlosimulatie zal per periode uitgevoerd worden. 

5.3.2.1.  Ochtend  

Voor de ochtendperiode worden de metingen die tussen 07:00-09:00 uitgevoerd zijn, 
gebruikt. De metingen tussen 06:00-07:00 worden verwaarloosd omdat er gedurende deze 
periode geen enkele voetganger of fietser de rotonde oversteekt. De periode wordt als een 
verkeersluwe periode behandeld.  
 
De verschillende parameters die de instellingen van het verkeerslicht bepalen worden in 
onderstaande tabel (Tabel 23) weergegeven. Hieruit blijkt enerzijds dat wanneer de eerste 
fietser of voetganger een groenaanvraag indient, het verkeerslicht hem tussen 10 en 
83 seconden later groen licht zal geven. En anderzijds, wanneer het aantal auto’s in de 
wachtrij gelijk is aan 16, zal het tussen 18 en de 35 seconden duren, alvorens het 
verkeerslicht voor deze groep van arrivals groen licht geeft..  
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Parameter Random generator Waarde Technologiepark Waarde DonBosco 

Omschakeltijd groen auto’s Uniform [sec] [a,b] = [18;35] [a,b] = [18;35] 

Omschakeltijd groen fietsers 

& voetgangers 
Uniform [sec] [a,b] = [10;83] [a,b] = [10;83] 

TABEL 23:  INSTELPARAMETERS OCHTEND 

De parameters voor de verwerkingstijden van auto’s, voetgangers en fietsers worden in 
onderstaande tabel (Tabel 24) weergegeven. Ze zijn dezelfde voor alle periodes van de dag. 
Zo zal het bijvoorbeeld voor een voetganger tussen de 7 en de 9,7 seconden duren, alvorens 
hij de overkant van het eerste of tweede verkeerslicht bereikt, afhankelijk van zijn 
startpositie.  
 

Parameter Random generator Waarde Technologiepark Waarde DonBosco 

Startverlies auto’s Uniform [sec] [a,b] = [1;11] [a,b] = [1;11] 

Verwerkingstijd voetganger Uniform [sec] [a,b] =[7;9,7] [a,b] =[7;9,7] 

Verwerkingstijd fietser
1
 Uniform [sec] [a,b] = [5;7] [a,b] = [5;7] 

TABEL 24:  INSTELPARAMETERS2  OCHTEND 

De laatste parameter die ingegeven wordt, is deze van de gemeten intensiteiten.  
In punt 3.2.2 worden deze voor de ochtendperiode als volgt weergegeven: 1.341 auto’s voor 
verkeerslicht 1, 1.584 auto’s voor verkeerslicht 2 en 286 voetgangers en/of fietsers. 
 
De resultaten van de Monte-Carlosimulatie (de gemiddelde wachttijden met de bijhorende 
standaardafwijkingen van alle gebruikers) zijn in onderstaande tabel (Tabel 25) 
weergegeven: 
 

 
Auto Licht1 Fietser Licht1 Voetganger Licht1 Auto Licht2 Fietser Licht2 Voetganger Licht2 

Gem. wachttijd [sec] 28,4 39,4 40,6 29,1 38,4 38,9 

Stdv [sec] 20,4 31,9 31,2 22,8 31,8 30,3 

TABEL 25:  GEMIDDELDE WACHTTIJDEN &  STDV  SIMULATIE OCHTEND 

De gemiddelde wachttijd aan het eerste verkeerslicht voor auto’s, fietsers en voetgangers 
bedraagt respectievelijk 28,4 seconden, 39,4 seconden en 40,6 seconden. De wachttijden 
voor het tweede verkeerslicht zijn vergelijkbaar: 29,1 seconden, 38,4 seconden en 
38,9 seconden. 
 
Er moet opgemerkt worden dat de wachttijd voor fietsers en voetgangers een grote 
standaardafwijking heeft. Dit komt doordat alle aankomsten per groep samen genomen 
worden en door het verkeerslicht in batch verwerkt worden. Hierdoor zal het gemiddelde en 
de standaardafwijking (stdv) van bijvoorbeeld fiets1 (= alle fietsers die aankomen aan het 
eerste verkeerslicht) berekend zijn op de aankomsten van zowel fietsers die lang moeten 
wachten omdat zij als eerste aan het verkeerslicht aankomen, als van fietsers die 
onmiddellijk door het verkeerslicht kunnen worden verwerkt en waarvoor de wachttijd 
praktisch gelijk is aan 0. Voor de auto’s is dit niet het geval: de auto's in de wachtrij worden 
één voor één verwerkt. 
 

                                                                 
1
   De fietser en de  voetganger hebben een bepaalde tijd nodig om het kruispunt te kunnen oversteken, ook  

indien ze niet moeten wachten voor een roodlicht.  
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Naast het berekenen van de totale gemiddelde wachttijd is het ook interessant om de 
wachtrij van de auto's en deze van de fietsers en de voetgangers in detail te bekijken. 
Hiervoor wordt één Monte-Carlosimulatie geanalyseerd. 
 
Hieronder in Figuur 53 en Figuur 54 wordt de wachtrij getoond van respectievelijk de auto’s 
die voor het eerste verkeerslicht staan en deze die voor het tweede verkeerslicht staan.  

 
FIGUUR 53:  WACHTRIJ AUTO'S LICHT 1 

 

 
FIGUUR 54:  WACHTRIJ AUTO'S LICHT 2 

Uit deze twee figuren kan besloten worden dat, wanneer bijvoorbeeld de 81ste auto aan het 
eerste verkeerslicht aankomt, het verkeerslicht deze auto nog kan verwerken. Nadien echter 
zal het verkeerslicht voor de voetgangers en de fietsers groen licht geven en voor de auto’s 
rood. Hierdoor zal de 82ste auto een grotere wachttijd hebben. Deze wachttijd zal ongeveer 
59 seconden duren. Dit alles situeert zich rond de zwarte ellips. Doordat de voetgangers en 
de fietsers die aan het eerste verkeerslicht stonden te wachten, doorgestuurd worden naar 
het tweede verkeerslicht, zal ook hier na verloop van tijd voorrang aan fietsers en 
voetgangers verleend worden (rode cirkel). Op dat ogenblik worden alle voetgangers die van 
het eerste verkeerslicht komen verwerkt en uit het systeem genomen, terwijl de voetgangers 
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die bij het tweede verkeerslicht aankwamen, verwerkt worden door hen door te sturen naar 
het eerste verkeerslicht. Door dit laatste gegeven zal er zich dus later in de cyclus van het 
eerste verkeerslicht opnieuw een situatie voordoen die ervoor gaat zorgen dat het 
verkeerslicht groen geeft voor fietsers en voetgangers. Dit is aangeduid met de oranje cirkel. 
Het is ook duidelijk dat er aan fietsers en voetgangers voorrang verleend wordt, zelfs al is de 
wachtrij van de auto's nog niet volledig verwerkt.  
 
Wanneer de resultaten van één Monte-Carlosimulatie geanalyseerd worden vanuit het 
oogpunt van de voetgangers en de fietsers, resulteert dit in onderstaande grafiek (Figuur 55). 
Wat hier opvalt, is dat wachttijden van ongeveer 160 seconden (voor voetgangers) en 
105 seconden (voor fietsers) al binnen de eerste 24 aankomsten voorkomen, wat uiteraard 
veel is. Deze simulatie wordt hieronder niet weergegeven voor het tweede verkeerslicht 
omdat de grafiek die eruit zou resulteren, dezelfde vorm zou aannemen. Immers, alle fietsers 
en voetgangers van het eerste verkeerslicht worden bij het tweede verkeerslicht in batch 
weggeschreven en omgekeerd.  
 

 
FIGUUR 55:  WACHTTIJD FIETSERS,  VOETGANGERS 

 

De totale gemiddelde wachttijd voor de ochtend van alle weggebruikers samen is 
weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 26). De waarden zullen als startwaarden dienen 
bij de latere optimalisaties (zie hiervoor hoofdstuk 6 en 7). 
 

 
Totale gemiddelde wachttijd STDV 

[sec] 30,3 22,7 

[min] 0,5 0,4 

TABEL 26:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD OCHTEND 

Voor het programma en de instelparameters wordt verwezen naar bijlage k op de 
bijgevoegde cd. 
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5.3.2.2.  Middag 

De periode tussen 11:00 tot 15:00 wordt als middag beschouwd. Aangezien voor de Monte-
Carlosimulaties dezelfde simulaties en analyses als voor de ochtend worden gerealiseerd, 
wordt hier verder niet meer uitgebreid op ingegaan. Alle details zijn te vinden in bijlage l van 
de cd. De ingestelde parameters die voor deze periode gelden, zijn wel belangrijk. 
 
De omschakeltijden voor het verkeerslicht zijn in onderstaande tabel (Tabel 27) 
weergegeven.  
 

Parameter Random generator Waarde Technologiepark Waarde DonBosco 

Omschakeltijd groen auto’s Uniform [sec] [a,b] = [18;25,2] [a,b] = [18;25,2] 

Omschakeltijd groen fietsers & 

voetgangers 
Uniform [sec] [a,b] = [21,6;36] [a,b] = [21,6;36] 

TABEL 27:  INSTELPARAMETERS MIDDAG 

De instelparameters voor de verwerkingstijd van auto’s, fietsers en voetgangers zijn voor alle 
periodes van de dag gelijk. Voor de ontruimingstijd geldt de aangenomen constante van 
2 seconden. 
 
De parameters voor de gemeten intensiteiten zijn: 1.012 auto’s voor verkeerslicht 1, 
1.315 auto’s voor verkeerslicht 2 en 38 voetgangers en/of fietsers. 
 
De resultaten van de Monte-Carlosimulatie (de gemiddelde wachttijden met de bijhorende 
standaardafwijkingen van alle gebruikers) zijn in onderstaande tabel (Tabel 25) 
weergegeven: 

 
Auto Licht1 Fietser Licht1 Voetganger Licht1 Auto Licht2 Fietser Licht2 Voetganger Licht2 

Gem. wachttijd [sec] 19,3 80,7 83,4 22,3 82,3 88,6 

Stdv [sec] 23,1 76,9 77,7 27,2 82,0 85,5 

TABEL 28:  GEMIDDELDE WACHTTIJDEN &  STDV  MIDDAG 

De gemiddelde wachttijd aan het eerste verkeerslicht voor auto’s, fietsers en voetgangers 
bedraagt respectievelijk 19,3 seconden, 80,7 seconden en 83,4 seconden. De wachttijden 
voor het tweede verkeerslicht zijn vergelijkbaar: 22,3 seconden, 82,3 seconden en 
88,6 seconden. 
 
Ten opzichte van de ochtend daalt de wachttijd voor de auto’s, de wachttijd voor de fietsers 
en de voetgangers daarentegen is enorm gestegen. Dit komt doordat het hier gemiddelden 
betreft en er tijdens de middag veel minder fietsers en voetgangers zijn, waardoor de grote 
wachttijden veel minder “uitgemiddeld” worden. Er is ook opnieuw een grote 
standaardafwijking voor fietsers en voetgangers. 
 
Echter, de sterke stijging van de gemiddelde wachttijd voor fietsers en voetgangers gaat 
verloren, als de totale gemiddelde wachttijd wordt berekend. Immers, het aantal voertuigen 
die gedurende deze periode van een kleinere wachttijd kunnen profiteren is veel groter dan 
het aantal fietsers en voetgangers die in die periode een grotere wachttijd hebben. 
 
De totale gemiddelde wachttijd van alle weggebruikers samen is weergegeven in 
onderstaande tabel (Tabel 29). De waarden zullen als startwaarden dienen bij de latere 
optimalisaties (zie hiervoor hoofdstuk 6 en 7). 
 

 
Totale gemiddelde wachttijd STDV 

[sec] 22,8 28,8 

[min] 0,4 0,5 

TABEL 29:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD MIDDAG 



84 

 

  

Na vergelijking van bovenstaand resultaat met dat van de ochtend, kan worden besloten dat 
de totale gemiddelde wachttijd tijdens de middag daalt.  
 
Uit de analyse van één Monte-Carlosimulatie bleek verder dat de wachtrij van auto’s tijdens 
de middagperiode altijd kan worden verwerkt. Dit is te verklaren doordat er onder de middag 
veel minder overstekers zijn (38 ten opzichte van 286 tijdens de ochtend), die een 
groenaanvraag kunnen doen. 
 

5.3.2.3.  Avond 

De periode tussen 15:45 tot 19:00 wordt als avond beschouwd. Voor de details van de 
Monte-Carlosimulaties wordt verwezen naar de bijlage m op de cd. 
 
De omschakeltijden voor het verkeerslicht zijn in onderstaande tabel (Tabel 27) 
weergegeven. Voor de auto’s zijn de parameters gelijk aan deze van de ochtend. Voor de 
fietsers en de voetgangers is de omschakeltijd fors gestegen. Dit kan verklaard worden 
doordat in deze periode meerdere voetgangers/fietsers oversteken.  
 

Parameter Random generator Waarde Technologiepark Waarde DonBosco 

Omschakeltijd groen auto’s Uniform [sec] [a,b] = [18;35] [a,b] = [18;35] 

Omschakeltijd groen fietsers & 

voetgangers 
Uniform [sec] [a,b] = [23;87] [a,b] = [23;87] 

TABEL 30:  INSTELPARAMETERS AVOND 

De instelparameters voor de verwerkingstijd van auto’s, fietsers en voetgangers zijn voor alle 
periodes van de dag gelijk. Voor de ontruimingstijd geldt de aangenomen constante van 
2 seconden. 
 
De parameters voor de gemeten intensiteiten zijn: 1.663 auto’s voor verkeerslicht 1, 
1.961 auto’s voor verkeerslicht 2 en 307 voetgangers en/of fietsers. 
 
De resultaten van de Monte-Carlosimulatie (de gemiddelde wachttijden met de bijhorende 
standaardafwijkingen van alle gebruikers) zijn in onderstaande tabel (Tabel 25) 
weergegeven: 

 
Auto Licht1 Fietser Licht1 Voetganger Licht1 Auto Licht2 Fietser Licht2 Voetganger Licht2 

Gem. wachttijd [sec] 31,4 35,9 31,1 30,6 34,3 35,4 

Stdv [sec] 16,9 27,5 21,5 19,3 29,9 26,5 

TABEL 31:  GEMIDDELDE WACHTTIJD &  STDV  AVOND 

 
De totale gemiddelde wachttijd van alle weggebruikers samen is weergegeven in 
onderstaande tabel (Tabel 32). De waarden zullen als startwaarden dienen bij de latere 
optimalisaties (zie hiervoor hoofdstuk 6 en 7). 
 

 
Totale gemiddelde wachttijd STDV 

[sec] 31,5 19,4 

[min] 0,5 0,3 

TABEL 32:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND 

Alle besluiten voor de ochtend gelden ook voor de avond. 

 

  



85 

 

  

5.3.2.4.  Avond extra 

Uit de metingen is gebleken dat de aankomstpatronen tussen 16:00 en 16:30 verschillen van 
de aankomstpatronen voor de rest van de avondspits. Dit komt doordat de lessen in de 
naburige school, Don Bosco, op dat ogenblik afgelopen zijn en de studenten huiswaarts 
keren. Hierdoor zijn er meer voetgangers en fietsers die de rotonde willen oversteken. Dit 
gegeven speelt geen rol bij de ochtendspits omdat de lessen op dat ogenblik nog niet 
begonnen zijn en de studenten meer verspreid toekomen. Voor de avondspits werd daarom 
een extra simulatieprogramma geschreven. Voor het programma en de instelparameters 
wordt verwezen naar bijlage n op de cd. 
 
De omschakeltijden voor het verkeerslicht zijn in onderstaande tabel (Tabel 27) 
weergegeven.  
 

Parameter Random generator Waarde Technologiepark Waarde DonBosco 

Omschakeltijd groen auto’s Uniform [sec] [a,b] = [18;35] [a,b] = [18;35] 

Omschakeltijd groen fietsers & 

voetgangers 
Uniform [sec] [a,b] = [28,8;72] [a,b] = [28,8;72] 

TABEL 33:  INSTELPARAMETERS AVOND EXTRA 

De instelparameters voor de verwerkingstijd van auto’s, fietsers en voetgangers zijn voor alle 
periodes van de dag gelijk. Voor de ontruimingstijd geldt de aangenomen constante van 
2 seconden. 
 
De parameters voor de gemeten intensiteiten zijn: 1.600 auto’s voor verkeerslicht 1, 
1.932 auto’s voor verkeerslicht 2 en 515 voetgangers en/of fietsers. 
 
De resultaten van de Monte-Carlosimulatie (de gemiddelde wachttijden met de bijhorende 
standaard afwijkingen van alle gebruikers) zijn in onderstaande tabel (Tabel 25) 
weergegeven: 
 

 
Auto Licht1 Fietser Licht1 Voetganger Licht1 Auto Licht2 Fietser Licht2 Voetganger Licht2 

Gem. wachttijd [sec] 29,3 40,6 41,9 28,5 38,6 40,6 

Stdv [sec] 17,9 31,8 32,1 20,5 31,0 31,4 

TABEL 34:  WACHTTIJDEN AVOND EXTRA 

Wanneer deze resultaten vergeleken wordt met de resultaten van de avond periode kan er 
besloten worden dat de gemiddelde wachttijd van fietsers en voetgangers tijdens de “avond 
extra” periode groter is dan tijdens de avondperiode. Dit kan verklaard worden door het feit 
dat de intensiteit van de voetgangers en de fietsers veel groter is. Hierdoor zal er 
onmiddellijk na een periode van voorrang voor fietsers en voetgangers opnieuw een 
groenaanvraag ingediend worden. Omwille van het feit dat er in dat geval geen tijd verloopt 
tussen de verschillende groenaanvragen, zal het verkeerslicht volgens het V-plan een extra 
wachttijd van 25 seconden genereren. Op die manier wordt de wachtrij van de auto’s niet al 
te groot. 
 
De totale gemiddelde wachttijd van alle weggebruikers samen is weergegeven in 
onderstaande tabel (Tabel 35). De waarden zullen als startwaarden dienen bij de latere 
optimalisaties (zie hiervoor hoofdstuk 6 en 7). 
 

 
Totale gemiddelde wachttijd STDV 

[sec] 31,6 22,6 

[min] 0,5 0,4 

TABEL 35:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND EXTRA  



 

 

Op het eerste zicht lijkt de totale 
avondspits. Het verschil tussen beide bedraagt slechts 
worden dat beide gemiddelden gelijk zijn. Hiervoor zijn verdere statistische testen vereist.
Het betreft de F- en de T-test. De hypothesen van beide testen worden samen met hun 
output in Minitab in onderstaande 
 

F-test 

H0: σ1
 2 = σ2

 2   
H1: σ1

 2 ≠ σ2
 2 

 

FIGUUR 56:  F-TEST 

 

Aangezien de P-waarde, voor de F
worden. De varianties zijn niet gelijk. 
Hierdoor moet de H0 hypothese aa
kunnen als "gelijk" beschouwd worden. T
gemaakt worden tussen "de avond
voorgaande testen, die ook terug te vinden zijn als bijlage 5, 
te besluiten dat er wel effectief sprake is van een significant verschil tussen beide periodes
(zie ook punt 3.2.1.2). 
 

5.3.2.5.  Beslu it  

Hieronder in Tabel 36 wordt de totale 
periode van de dag in de huidige situatie
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verkeerslicht moeten wachten. 
gemiddelde wachttijd nagenoe
 
De grafiek in onderstaande figuur (
tijdsperiodes van de dag uiteraard nog duidel

totale gemiddelde wachttijd nagenoeg dezelfde is als deze van de 
avondspits. Het verschil tussen beide bedraagt slechts 0,4%. Toch kan niet zo maar besloten 

en dat beide gemiddelden gelijk zijn. Hiervoor zijn verdere statistische testen vereist.
test. De hypothesen van beide testen worden samen met hun 

output in Minitab in onderstaande Figuur 56 en Figuur 57 weergegeven. 

T-test 
 

H0: µ1 = µ2  
H1: µ1 ≠µ2 

 

 
FIGUUR 57:  T-TEST 

 
, voor de F-test, gelijk is aan 0,00 moet de H0 hypothese verworpen 

worden. De varianties zijn niet gelijk. De T-test geeft een P-waarde gelijk aan 0,018
hypothese aanvaard worden. De gemiddelden van beide steekproeven 

" beschouwd worden. Toch zal verder in dit eindwerk altijd een onderscheid 
avond" en "de avond extra" omdat de uitgevoerde metingen 

voorgaande testen, die ook terug te vinden zijn als bijlage 5, voldoende bewijs leverde
dat er wel effectief sprake is van een significant verschil tussen beide periodes

de totale gemiddelde wachttijd van alle weggebruikers voor elke 
in de huidige situatie weegegeven.  

 
Totale gemiddelde wachttijd STDV

[sec] 30,3 22,7

[sec] 22,8 28,8

[sec] 31,5 19,4

[sec] 31,6 22,6

TABEL 36:WACHTTIJDEN OVER DE HELE DAG  

op dat de totale gemiddelde wachttijd het kleinst is tijdens de 
5.3.2.2, ligt de verklaring vooral in het feit dat er 

fietsers en voetgangers aankomen. Deze periode heeft 
Dit wil zeggen dat er personen zijn die onmiddellijk door het 

verkeerslicht kunnen worden verwerkt, maar dat er ook personen zijn die erg lang voor het 
verkeerslicht moeten wachten. Tijdens de ochtend, de avond en de avond extra 

nagenoeg identiek.  

De grafiek in onderstaande figuur (Figuur 58)) toont de verhouding tussen de verschillende 
uiteraard nog duidelijker. 
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FIGUUR 58:  TOTAAL GEMIDDELDE WACHTTIJD OVER DE HELE DAG GRAFISCH 

Aangezien het doel van dit eindwerk eruit bestaat de totale gemiddelde wachttijd te 
optimaliseren, is het interessant om te weten welke persoon (bestuurder, fietser of 
voetganger) er nu het grootste deel van de totale gemiddelde wachttijd voor zijn rekening 
neemt. In onderstaande tabel (Tabel 37) en in onderstaande figuur (Figuur 59) wordt de 
wachttijd per aankomstgroep opgesplitst.  
 

 
TABEL 37:  SAMENVATTENDE GEGEVEN ACTUELE SITUATIE 

 
FIGUUR 59:  WACHTTIJDEN PER AANKOMSTGROEP 

Het is duidelijk dat de fietsers en de voetgangers voor elke periode van de dag de grootste 
wachttijden hebben. Dit resultaat was te verwachten omdat dit eindwerk onder andere zijn 
oorsprong vindt in de door de fietsers en voetgangers aangehaalde ergernissen aangaande 
de wachttijd aan het dubbel verkeerslicht van het technologiepark in Zwijnaarde.  
 
De uitschieters onder de middag moeten genuanceerder bekeken worden. Aangezien er op 
dat ogenblik slechts weinig voetgangers en fietsers zijn die een groenlicht aanvragen, wordt  
de wachttijd veel minder “uitgemiddeld” dan bij de andere periodes van de dag. Uiteraard zijn 
er onder de middag ook minder auto’s maar als er geen groenaanvragen van overstekers 
zijn, staat het licht voor de auto’s altijd op groen. Dit verklaart de lage gemiddelde wachttijd 
voor auto’s tijdens de middag.  
 
In hoofdstuk 6: “Optimalisaties” en hoofdstuk 7:  “Verkeerslichten koppelen“  wordt getracht 
de wachttijd van de fietsers en de voetgangers te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau.  
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5.4. CONTROLE SIMULATIEMODEL  
Aangezien de resultaten uit de simulaties als startwaarden voor de optimalisaties gebruikt 
worden, is het belangrijk zeker te zijn van de juistheid van het simulatiemodel. Om dit te 
controleren worden de resultaten van het simulatieprogramma vergeleken met reëel 
opgemeten data. Deze data werd verkregen via een bijkomende meting uitgevoerd tussen 
11:00 en 15:00 waarbij de verliestijd voor voertuigen, voetgangers en fietsers extra 
nauwkeurig werd opgemeten. De tijdsspanne is zo gekozen omdat het verkeer tijdens die 
periode kalmer is en de metingen bijgevolg nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd. 
 
Als de resultaten van het simulatieprogramma en de gemeten data binnen bepaalde grenzen 
overeenstemmen, wordt besloten dat het simulatiemodel correct is en voor de optimalisaties 
kan worden gebruikt. 
 

5.4.1. De gegevens 

5.4.1.1.  De gegevens van het s imulat iemodel  

De instelparameters waarmee het simulatieprogramma getest wordt, zijn deze van de 
middag zoals besproken in punt 5.3.2.2. De gemiddelde wachttijd voor alle gebruikers wordt 
in onderstaande tabel (Tabel 38) weergegeven:  
 

Verliestijd 
Voertuigen Fietsers Voetgangers 

Techn. Park Don Bosco Techn. Park Don Bosco Techn. Park Don Bosco 

Gemiddelde [sec]  19,3 22,3 80,7 82,3 83,4 88,6 

StDev [sec] 23,1 27,2 76,9 82,0 77,7 85,5 

TABEL 38:  GEGEVENS NA DE SIMULATIE 

5.4.1.2.  De gegevens u it  de reële data 

De reële, gemiddelde waarden worden in onderstaande tabel (Tabel 39) weergegeven. De 
gemiddelde verliestijden van de fietsers en de voetgangers werden verdubbeld omdat ze in 
de realiteit slechts voor één verkeerslicht werden opgemeten en het simulatiemodel de totale 
verliestijd van deze groep aankomsten over beide verkeerslichten berekent. 
 

Verliestijd 
Voertuigen Fietsers Voetgangers 

Techn. Park Don Bosco Techn. Park Don Bosco Techn. Park Don Bosco 

Gemiddelde [sec]  18,43 22,57 78.90 76.84 78.90 76.84 

StDev [sec] 8,32 5,82 13.36 10.96 13.36 10.96 

TABEL 39:  GEMETEN GEGEVENS 
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5.4.2. De statische testen 
Op het eerste zicht lijken deze waarden zeer goed overeen te komen. Om na te gaan of dit 
ook statische het geval is, moet er in eerste instantie een F-test uitgevoerd worden. De 
resultaten hiervan zijn terug te vinden in onderstaande tabel (Tabel 40): 
 

Voertuigen F-waarde (0,025) F-waarde (0,975) H0/H1 

Technologie Park 7,70 1,38 H1 

Don Bosco 21,79 1,64 H1 

Fietsers F-waarde (0,025) F-waarde (0,975) H0/H1 

Technologie Park 33,16 2,13 H1 

DonBosco 55,97 2,13 H1 

Voetgangers F-waarde (0,025) F-waarde (0,975) H0/H1 

Technologie Park 33,78 2,88 H1 

DonBosco 60,85 2,88 H1 

TABEL 40:  F-TEST OP VARIANTIES 

Hieruit blijkt dat er voor geen enkele variantie voldoende bewijs is om de nulhypothese te 
aanvaarden en dat de varianties bijgevolg statistisch gezien niet aan elkaar gelijk zijn.  
 
De T-test (met significantieniveau 95%) waarvan de resultaten in onderstaande tabel (Tabel 
41) zijn weergegeven, wijst uit dat de gemiddelde waarden van zowel de metingen als deze 
van de simulaties binnen het vooropgestelde significantieniveau aan elkaar gelijk zijn. Echter 
voor de voetgangers aan de kant van Don Bosco moet besloten worden dat deze 
gemiddelde waarden juist niet significant aan elkaar gelijk zijn. Dit komt doordat er maar een 
beperkt aantal metingen zijn uitgevoerd. Indien er meer metingen uitgevoerd werden, zou 
ook hier blijken dat de gemiddelde waarden significant gelijk zijn aan elkaar.  
 

Voertuigen T-value P-value DF 

Technologie Park 0,91 0,363 88 

Don Bosco -0,32 0,747 55 

Fietsers T-value P-value DF 

Technologie Park 0,61 0,552 19 

Don Bosco 1,71 0,116 11 

Voetgangers T-value P-value DF 

Technologie Park 1,5 0,15 19 

Don Bosco 3,71 0,03 11 

TABEL 41:  VERGELIJKING S IMULATIEMODEL EN METINGEN 

Algemeen kan dus aangenomen worden dat het simulatieprogramma significante waarden 
genereert ten opzichte van de uitgevoerde metingen.  
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6. OPTIMALISATIES  

In dit punt worden optimalisaties uitgevoerd met betrekking tot de instellingen van elk 
verkeerslicht apart met als doel de totale gemiddelde wachttijd over de beide verkeerslichten 
te minimaliseren. Enkele relevante optimalisaties worden in detail uitgewerkt.  
 

6.1. OPTIMALISATIE AANVRAAG AUTO  
Indien het verkeerslicht voor de auto’s rood aangeeft, wordt de aankomende auto in de 
wachtrij geplaatst. Afhankelijk van het aantal auto's (inclusief de laatst aangekomen auto) dat 
op dat ogenblik in de wachtrij staat, zal de detector al dan niet een signaal genereren en zal 
er dus al dan niet een aanvraag gebeuren om het verkeerslicht voor de auto’s op groen te 
plaatsten. In punt 5.2.3.1 wordt uitgelegd waarom de parameter "AanvraagAutoLicht1" en de 
parameter "AanvraagAutoLicht2" een waarde 16 heeft. 
 
Bij deze optimalisatie wordt er nagegaan of beide parameters niet beter kunnen worden 
ingesteld om de totaal gemiddelde wachttijd te minimaliseren. Immers, wanneer deze 
parameters slecht ingesteld zijn, kan de groenfase voor de voetgangers en de fietsers ofwel 
te lang ofwel te kort zijn.  
 
Deze optimalisatie wordt in 2 fasen opgedeeld. In de eerste fase wordt er een programma 
opgesteld dat 30 keer 15.000 events zal simuleren. Telkens als er 15.000 events 
gesimuleerd zijn, worden de parameter "AanvraagAutoLicht1" en de parameter 
"AanvraagAutoLicht2" daarna met een waarde 1 verhoogd (de parameters variëren op die 
manier tussen 0-29). Het verwachte resultaat van deze fase zal een grafiek zijn die 
gelijkaardig is van vorm aan onderstaand voorbeeldfiguur (Figuur 60). Uit een dergelijke 
grafiek kan daarna worden besloten, welke waarde de beide parameters het best hebben om 
de kleinste totale gemiddelde wachttijd te genereren.  
 

 
FIGUUR 60:  VOORBEELD OPTIMALISATIE 

Aangezien in fase 1 voor elke nieuwe set van parameters geen 100 keer 25.000 events 
gesimuleerd worden maar per scenario (in totaal 30) 15.000 events, is het resultaat van 
fase 1 niet 100% representatief voor de volledige populatie. In punt 5.3.1 werd besloten dat 
een simulatie van 100 keer 25.000 events wel representatief is. Daarom wordt deze simulatie 
nog eens uitgevoerd met de in fase 1 verkregen optimale waarde van beide parameters. Uit 
deze laatste simulatie zal blijken met hoeveel tijd de totale gemiddelde wachttijd al dan niet is 
afgenomen.  
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6.1.1. Fase 1: Bepalen ideale waarde parameters 
In dit punt wordt onderzocht welke waarde de parameter "AanvraagAutoLicht1" en de 
parameter "AanvraagAutoLicht2" moeten hebben om de totale gemiddelde wachttijd van alle 
betrokkenen zo minimaal mogelijk te houden. Er wordt opnieuw een onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende periodes van de dag: ochtend, middag, avond en avond extra. 
Hieronder worden enkel de resultaten weergegeven. Voor de volledige grafieken van fase 1 
wordt naar bijlage 6 verwezen. Voor elke periode worden enkel de eerste cyclussen van de 
grafiek weergegeven omdat de grafiek anders te ingewikkeld wordt. De volledige data kan 
worden nagekeken in de bijlage o (ochtend), p (middag), q (avond) en r (avond extra) op de 
bijgevoegde cd. 

6.1.1.1.  Ochtend  

Uit deze data is de combinatie van beide parameters gekozen die de kleinste totale 
gemiddelde wachttijd genereert, zijnde de combinatie [0;1] voor [AanvraagAutoLicht1; 
AanvraagAutoLicht2]. Met deze waarden voor de wachtrij van de auto’s zullen de 
automobilisten gedurende de hele ochtend altijd voorrang krijgen. Immers de groenaanvraag 
voor auto’s wordt voor verkeerslicht 1 continu uitgevoerd vermits er geen auto’s in de 
wachtrij moeten staan. Voor verkeerslicht 2 moet er slechts 1 auto in de wachtrij staan. 
Hierdoor wordt er een totale gemiddelde wachttijd van 9,5 ± 0,04 seconden gegenereerd. Dit 
is veel beter dan de actuele, totale gemiddelde wachttijd van 30,3 seconden (zie 
punt 5.3.2.1) maar niet wenselijk. Immers, doordat er continue voorrang wordt verleend aan 
de automobilisten, zullen de voetgangers en de fietsers na op de drukknop te hebben 
geduwd, maar een heel beperkte groentijd krijgen waardoor bijna elke aankomende fietser of 
voetganger een groenaanvraag zal moeten uitvoeren. Omdat het praktisch beter zou zijn dat 
de groenfase voor de voetganger en de fietser ‘iets’ langer duurt, wordt er gewerkt met het 
tweede optimale punt.  
 
Dit optimale punt wordt bereikt op [3;2]. De wachtrij van de auto’s bij verkeerslicht 1 heeft 
een waarde 3, deze bij verkeerslicht 2 een waarde 2. Hierdoor zal de groenperiode iets 
langer duren voor de voetgangers en fietsers. De totale gemiddelde wachttijd voor alle 
gebruikers wordt op die manier 13,5 ± 0,05 seconden. Dit betekent een stijging van 41,5% 
maar dit verlies weegt zeker niet op tegen de ongemakken van de fietsers en de 
voetgangers in de vorige situatie. 

6.1.1.2.  Middag 

Voor de middag is de combinatie van beide parameters die de kleinste totale gemiddelde 
wachttijd genereert, [1;2] voor [AanvraagAutoLicht1; AanvraagAutoLicht2]. Door voor deze 
parameters te kiezen, wordt een totale gemiddelde wachttijd van 7,5 ± 0,07 seconden 
bekomen. Ook hier wordt er, zoals in de ochtend periode, weer gestreefd naar een betere 
oplossing. Immers, indien voormelde parameters gebruikt worden, zal verkeerslicht 1 
nagenoeg altijd voorrang verlenen aan de automobilisten. Hierdoor zullen de voetgangers en 
de fietsers die hier aankomen bijna altijd een groenaanvraag moeten indienen en zullen zij 
slechts een heel kleine groenfase krijgen. Om die reden wordt er verder in dit eindwerk met 
combinatie [4;3] gewerkt. De gegenereerde totale gemiddelde wachttijd wordt op die manier  
9,4 ± 0,07 seconden tegenover 22,8 seconden in de huidige situatie.  

6.1.1.3.  Avond 

Voor de avond is de combinatie van beide parameters die de kleinste totale gemiddelde 
wachttijd genereert, [3;1] voor [AanvraagAutoLicht1; AanvraagAutoLicht2]. Door voor deze 
parameters te kiezen, wordt een totale gemiddelde wachttijd van 15,5 ± 0,05 seconden 
bekomen. Ook hier wordt er weer gestreefd naar een betere oplossing. Immers, indien 
voormelde parameters gebruikt worden, zal verkeerslicht 2 nagenoeg altijd voorrang 
verlenen aan de automobilisten. Hierdoor zullen de voetgangers en de fietsers die hier 
aankomen bijna altijd een groenaanvraag moeten indienen en zullen zij slechts een heel 
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kleine groenfase krijgen. Om die reden wordt er verder gewerkt met de combinatie [4;3].  
De gegenereerde totale gemiddelde wachttijd wordt nu 17,1 ± 0,06 seconden tegenover  
31,5 seconden in de huidige situatie.  

6.1.1.4.   Avond extra 

Voor de avond extra is de combinatie van beide parameters die de kleinste totale 
gemiddelde wachttijd genereert, [0;2] voor [AanvraagAutoLicht1; AanvraagAutoLicht2]. De 
totale gemiddelde wachttijd voor alle gebruikers bedraagt 16,2 ± 0,05 seconden. Om 
dezelfde reden als voor de ochtend en de avond, is het ook hier niet wenselijk om voor deze 
combinatie van parameters te kiezen te meer daar het juist in deze periode is dat de meeste 
fietsers en voetgangers aankomen. De tweede beste combinatie is [2;3]. De bijhorende 
totale gemiddelde wachttijd is 18,04 ± 0,05 seconden tegenover 31,6 seconden in de huidige 
situatie. Bij deze laatste combinatie valt ook op dat de standaardafwijking enorm daalt, wat te 
verklaren valt doordat niet meer alle voetgangers en fietsers een aanvraag moeten indienen. 
Sommigen onder hen kunnen na aankomst rechtsreeks verwerkt worden.  

6.1.1.5.  Beslu it  fase 1 

Wanneer deze optimalisatie uitgevoerd wordt, moet de radar zo geconfigureerd worden dat 
het detectieveld aangepast wordt in functie van de periode van de dag. Hierdoor varieert de 
aanvraagprocedure van de auto’s in functie van de tijd. Het aantal auto's in de wachtrij nodig 
voor de aanvraag van groenlicht, wordt hieronder voor de 4 periodes van de dag 
weergegeven (Tabel 42): 
 

 Licht1 Licht2 

Ochtend 3 2 

Middag 4 3 

Avond 4 3 

Avond extra 2 3 

TABEL 42:  BESLUIT OPTIMALISATIE1 

 

6.1.1.6. Onderzoek naar  de mogel i jkheid van één opt imale inste lparameter voor  
de radar   

In de hiervoor onderzochte optimalisatie1, is er vanuit gegaan dat de detector tijdsafhankelijk 
kan worden ingesteld. Op die manier werd besloten dat er voor elke periode van de dag een 
optimale parameter is voor elk verkeerslicht. In dit punt wordt onderzocht of één parameter 
per verkeerslicht niet kan volstaan. Hiervoor werden de vier instelparameters 
[AanvraagAuto1;AanvraagAutoLicht2] die in optimalistie1 werden gevonden, in het 
simulatiemodel voor elke periode van de dag ingevoerd. Voor het programma en de 
instelparameters wordt verwezen naar bijlage z op de cd. 
 
Onderstaande tabel (Tabel 43) toont het effect hiervan op de totale gemiddelde wachttijd. 
Het is duidelijk dat de eerder gevonden optimale oplossing voor elke periode van de dag nog 
steeds de beste configuratie is.  
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TABEL 43:  ACTUELE SITUATIE MET ALLE MOGELIJKE RADARCONFIGURATIES 

Indien er toch voor een “gestandaardiseerde” combinatie van instelparameters wordt 
gekozen, zal de combinatie [4;3] voorgesteld worden. Hiervoor zijn meerdere argumenten te 
bedenken. Ten eerste is voormelde combinatie de optimale instelparameter voor de middag 
en de avond. Volgens de resultaten in bovenstaande Tabel 43 geeft elke andere combinatie 
een hogere totale gemiddelde wachttijd. Ten tweede genereert de combinatie [4;3] voor de 
ochtend een stijging die verwaarloosbaar is. Voor deze periode zal deze combinatie leiden 
tot een totale gemiddelde wachttijd die 0,44% of 0,1 seconde hoger ligt dan de optimale 
waarde die men bekomt met de combinatie [3;2]. Ten slotte, geeft combinatie [4;3] voor de 
avond extra een totaal gemiddelde wachttijd die 8,21% hoger ligt dan de optimale waarde. 
Uiteindelijk komt ook die stijging neer op een extra wachttijd van “maar” 1,6 seconden. 
 
Er kan dus besloten worden dat de totale gemiddelde wachttijden geminimaliseerd worden 
wanneer de radar tijdsafhankelijk wordt ingesteld en wanneer het detectorveld van de radar 
verkleind wordt. Dit kan praktisch uitgevoerd te worden door een detector met een 
detectorveld van 0-25 meter te plaatsen in plaats van de actuele radar die een detectorveld 
van 15-75 meter heeft. Indien er toch gekozen moet worden voor een gestandaardiseerde 
combinatie van instelparameters voor de radar, wordt de combinatie [4;3] voorgesteld. 
Hierdoor zal de totale gemiddelde wachttijd voor de ochtend en avond lichtjes stijgen. 
  
In dit eindwerk zal verder gewerkt worden met de veronderstelling dat de radar 
tijdsafhankelijk kan worden ingesteld.  
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6.1.2. Fase 2: Monte-Carlosimulatie 
De parameters voor de radar betreffende het detectieveld van de auto’s die in fase 1 werden 
besloten, worden eerst in het programma ingevoerd samen met de eerder vermelde 
instelparameters uit punt 0. Daarna zal het programma een Monte-Carlosimulatie uitvoeren 
waarbij de totale gemiddelde wachttijd per periode berekend wordt. In dit punt zullen de 
oplossingen niet gedetailleerd beschreven worden zoals dat hiervoor wel het geval was. 
Enkel het belangrijkste resultaat, namelijk de totale gemiddelde wachttijd (zie Tabel 44) 
wordt behandeld.  
 
De resultaten van de optimalisatie in fase 1 komen niet noodzakelijk overeen met de 
resultaten van de Monte-Carlosimulatie omdat, zoals in punt 6.1 vermeld, de waarden in 
fase 1 met minder iteraties bepaald werden.  De Monte-Carlosimuatie genereert de 
volgende, mogelijke (mits aanpassing radar) totale gemiddelde wachttijden. Deze worden in 
onderstaande tabel vergeleken met de actuele, totale gemiddelde wachttijden 
 

 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 17,0 ± 14,8 -43,8 

Middag 22,8 ± 28,8 10,6 ± 19,6 -53,3 

Avond 31,5 ± 19,4 17,6 ± 15,0 -44,0 

Avond extra 31,6 ± 22,6 19,6 ± 18,2 -38,0 

TABEL 44:  T IJDSWINST OPTIMALISATIE1 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de resultaten uit de Monte-Carlosimulatie betreffende de 
totale gemiddelde wachttijd na optimalisatie 1 voor elke periode van de dag beter zijn dan de 
actuele wachttijden. De totale gemiddelde wachttijd daalt voor de ochtend, de middag, de 
avond en de avond extra respectievelijk met 43,8%, 53,5%, 44,0% en 38,0%. Hoe en waar 
de winsten gegenereerd worden, zal in punt 6.4 aangekaart worden. Ook de 
standaardafwijkingen van de voormelde tijdsperiodes worden kleiner wat erop wijst dat de 
individuele wachttijden van alle gebruikers minder variëren.  
 
Voor het programma en de instelparameters wordt er verwezen naar bijlage s op de cd. 
 

6.2. OPTIMALISATIE AANVRAAG VOORRANG FIETSERS VOETGANGERS  
Een tweede optimalisatie is deze waarbij getracht wordt de aanvraagtijd voor fietsers en 
voetgangers (de uniforme verdeling) te optimaliseren, met als doel de totale wachttijd voor 
alle verkeersstromen te minimaliseren. Actueel is de totale wachttijd van fietsers en 
voetgangers volgens Figuur 59 in punt 5.3.2.5 het grootst tijdens de middag. Deze 
optimalisatie wordt bijgevolg in eerste instantie enkel uitgewerkt voor de middag. In een 
latere fase kan onderzocht worden wat het effect van deze optimalisatie zou zijn, indien ze 
ook zou toegepast worden op de andere periodes (ochtend, avond en avond extra). 
 
Uit de metingen in Tabel 12 in punt 3.2.5 is gebleken dat de aanvraagtijd voor fietsers en 
voetgangers om groenlicht te krijgen onder de middag tussen 10 en 54 seconden bedraagt. 
 
Om optimalisatie 2 te kunnen realiseren, werd een programma geschreven, dat beide 
grenzen van de uniforme verdeling laat variëren om zo de optimale grenzen voor de 
uniforme verdeling te bepalen.  
 
De optimalisatie wordt opnieuw in 2 fasen opgedeeld. In de eerste fase wordt een 
programma opgesteld dat, zoals hiervoor aangehaald wordt, de twee parameters van de 
uniforme verdeling laat variëren. Dit programma zal 44 keer 15.000 events genereren. Per 
keer dat deze events gegenereerd worden, worden de parameters van de uniforme verdeling 
aangepast zoals aangegeven in onderstaande figuur (Figuur 61): 
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FIGUUR 61:  VOORBEELD OPTIMALISATIE 2 

 
Eens alles is gesimuleerd wordt een grafiek bekomen zoals deze in punt 6.1 Figuur 60: 
Voorbeeld optimalisatie.  
 
In de tweede fase wordt opnieuw een Monte-Carlosimulatie uitgevoerd waarbij de optimale 
waarde voor de uniforme verdeling ingevoerd wordt. Dit is nodig omdat ook hier de eerste 
fase gebeurt met een steekproef die niet 100% representatief is. Uit de Monte-Carlosimulatie 
zal dan blijken met hoeveel tijd de totale gemiddelde wachttijd al dan niet is afgenomen.  
 

6.2.1. Fase 1: Bepalen van de ideale grenzen van de uniforme verdeling 
In dit punt wordt onderzocht welke waar de uniforme verdeling moet hebben om de 
gemiddelde wachttijd zo minimaal mogelijk te houden. De instellingen betreffende  de  
intensiteiten, de verwerkingstijden, …  zijn al eerder aangehaald in punt 5.3.2.2. 
 
Het simulatieprogramma geeft in deze fase onderstaande tabel (Tabel 45) weer. In de eerste 
twee kolommen worden de grenzen [a,b] van de uniforme verdeling in [uur] weergegeven. 
Verder wordt ook het aantal gesimuleerde events (15.000) per analyse vermeld en worden 
de gemiddelde wachttijden van de voetgangers, de fietsers en de auto’s voor beide 
verkeerslichten weergegeven. Onderstaande figuur toont slechts een gedeelte van de 
oplossing. Voor de volledige Excel-sheet wordt naar bijlage t op de cd verwezen.  
 

 
TABEL 45:  FASE1  OPTIMALISATIE2 

Wanneer de gegevens uit de simulatie grafisch worden weergegeven, wordt onderstaande 
grafiek (Figuur 62) verkregen. Hierin wordt de totale gemiddelde wachttijd over de 
verschillende scenario's weergegeven in functie van het type scenario. Uit de data wordt 
besloten dat scenario 4 de kleinste totale gemiddelde wachttijd zal genereren, waarbij de 
uniforme verdeling ingesteld wordt op [8;10] seconden. Dit betekent dat de eerste 
voetganger of fietser die een groenaanvraag indient, tussen de 8 en de 10 seconden moet 
wachten alvorens het verkeerslicht hem voorrang verleent.  
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FIGUUR 62:  BEPALING UNIFORME VERDELING 

6.2.2. Fase 2: Monte-Carlosimulatie  
In dit punt wordt het optimum dat in fase1 voor de uniforme verdeling werd verkregen 
[8;10] seconden in een Monte-Carlosimulatie geïntegreerd samen met de nodige instellingen 
die eerder aangehaald zijn in punt 5.3.2.2. Het resultaat ervan zal aantonen of de totale 
gemiddelde wachttijd al dan niet vermindert.  
 
Hoewel deze optimalisatie in eerste instantie op de middagperiode wordt onderzocht, wordt 
toch ook gekeken naar het effect ervan op de andere periodes van de dag. Onderstaande 
tabel (Tabel 46) geeft het effect van deze optimalisatie op alle tijdsperiodes weer:  
 

 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 42,5 ± 20,5 +40,4 

Middag 22,8 ± 28,8 25,9 ± 30,4 +13,4 

Avond 31,5 ± 19,4 40,5 ± 16,0 +28,7 

Avond extra 31,6 ± 22,6 41,0 ± 14,5 +29,8 

TABEL 46:  VERGELIJKING OPTIMALISATIE2 

Er wordt opgemerkt dat optimalisatie2 voor de totale gemiddelde wachttijd op elke periode 
van de dag een negatief effect heeft. Echter, indien het effect van optimalisatie2 over de 
verschillende verkeersstromen uitgesplitst wordt, zoals in Figuur 63, blijkt dat de gemiddelde 
wachttijd van de voertuigen sterkt toeneemt terwijl deze van de fietsers en de voetgangers 
enorm daalt. Dit resultaat was te verwachten vermits optimalisatie2 zich voornamelijk toelegt 
op de verbetering van de uniforme verdeling. Deze verdeling heeft een directe invloed op de 
wachttijd van de fietsers en de voetgangers. Dat de totale gemiddelde wachttijd toch stijgt, is 
te wijten aan het relatief klein aantal fietsers en voetgangers die van deze optimalisatie 
kunnen genieten ten opzichte van het groot aantal voertuigen die eronder lijden. 

 
FIGUUR 63:  GEMIDDELDE WACHTTIJD MIDDAG OPTIMALISATIE2 

Voor het programma en de instelparameters wordt er verwezen naar bijlage u op de cd. 
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6.3. COMBINATIE OPTIMALISATIE1&2 
 
In dit punt wordt onderzocht hoe de totale gemiddelde wachttijd evolueert wanneer de 
instellingen van optimalisatie1 en optimalisatie2 gecombineerd worden (zie ook punt 6.4.5). 
Voor de verschillende perioden van de dag worden de totale gemiddelde wachttijd en de 
standaardafwijking in onderstaande tabel (Tabel 47) weergegeven.  
 

 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 20,2 ± 12,9 -33,3 

Middag 22,8 ± 28,8 10,2 ± 19,6 -55,5 

Avond 31,5 ± 19,4 22,4 ± 13,9 -28,8 

Avond extra 31,6 ± 22,6 21,0 ± 12,6 -33,6 

TABEL 47:  OPTIMALISATIE 1&2 

Er wordt opgemerkt dat de combinatie van optimalisatie1&2 voor elke periode van de dag 
een positieve invloed heeft op de totale gemiddelde wachttijd. Er zijn zelfs reducties mogelijk 
van om en bij de 55%. Hoe en waar deze winsten geboekt worden, wordt in punt 6.4. 
besproken.  
 
Voor de programma’s en de instelparameters van optimalisatie1&2 wordt er verwezen naar 
bijlage v. 
 
 

6.4. BESLUIT OPTIMALISATIES  
Hieronder worden alle bevindingen van dit hoofdstuk samengevat en wordt duidelijk 
aangegeven welke gebruiker welke tijdswinsten (-verliezen) zal hebben. Uiteindelijk wordt 
een voorstel gedaan om de totale gemiddelde wachttijd over de rotonde te verminderen. Hier 
worden de verschillende periodes van de dag apart beschouwd.  
Het cijfermateriaal en de grafische weergaven hiervan zijn ook terug te vinden als bijlage 7. 

6.4.1. Ochtend  
Onderstaande figuur (Figuur 64) toont de totale gemiddelde wachttijd voor de actuele 
situatie, voor beide optimalisaties apart en voor de combinatie van beide optimalisaties. 
Het besluit is duidelijk: optimalisatie1 en optimalisatie1&2 hebben een positieve invloed op 
de totale gemiddelde wachttijd, terwijl optimalisatie2 heel negatief is.  
 

 

FIGUUR 64:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD OCHTEND 
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Om bovenstaande vergelijkingen te mogen maken moeten uiteraard ook de statistische 
testen uitgevoerd worden, zodat met zekerheid gezegd kan worden dat bovenstaande  
gemiddelde waarden uit Figuur 64 verschillend zijn van elkaar. Op basis van de reeds 
besproken statistische testen mag men aannemen dat de verschillen tussen de 
optimalisaties statistisch significant zijn.  
 
Hoewel optimalisatie1 de kleinste, totale gemiddelde wachttijd genereert, wordt er toch best 
geopteerd voor optimalisatie1&2. De totale gemiddelde wachttijd is dan gelijk aan 
20,2 seconden. De actuele totale gemiddelde wachttijd bedraagt 30,3 seconden. De totale 
gemiddelde wachttijd kan bijgevolg met 33,3% dalen. 
 
Waarom voor optimalisatie1&2 gekozen wordt, wordt duidelijk aan de hand van 
onderstaande Figuur 65 die, per weggebruiker, het effect van alle optimalisaties ten opzichte 
van de actuele situatie toont. Het valt onmiddellijk op, dat het uitvoeren van optimalisatie1 
uitsluitend positief is voor de auto's en negatief is voor de fietsers en de voetgangers, terwijl 
optimalisatie2 dan weer een uiterst negatief effect heeft op de gemiddelde wachttijd van de 
auto's maar wel heel positief is voor de fietsers en de voetgangers. Zoals te verwachten was, 
zal de combinatie van beide optimalisaties de gemiddelde wachttijd van elke gebruiker 
verkleinen ten opzichte van de actuele situatie.  
 
 

 
FIGUUR 65:  WACHTTIJD PER GEBRUIKER OCHTEND SAMENVATTING  

 

Onderstaande figuren Figuur 66 en Figuur 68Figuur 67 tonen het effect van optimalisatie1&2 
op de wachtrij van auto’s en op de wachttijden van de fietsers en de voetgangers 
 
Wanneer beide optimalisaties gecombineerd worden, zal de aanvraagperiode van de auto’s 
verkleind worden en zullen tegelijkertijd de instelparameters die de aanvraag regelen van de 
voetgangers en de fietsers veranderd worden. Door beide optimalisaties zal de wachttijd van 
een wachtrij van auto’s verkleinen maar zullen er zich meer “driehoeken” (zie onderstaande 
figuur: Figuur 66) voordoen dan in de actuele situatie (zie Figuur 53 in punt 5.3.2.1). Dit 
betekent dat niet alle voertuigen in de wachtrij bij de groenfase kunnen worden verwerkt. Er 
zijn nu wel veel meer wachtrijen ten opzichte van de actuele situatie maar de maximale 
wachttijd is toch van 70 naar 48 seconden gedaald.  
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FIGUUR 66:  WACHTTIJD WACHTRIJ OPTIMALISATIE 1&2  OCHTEND 

 
Ook de wachttijd van de voetgangers en fietsers wordt drastisch naar beneden gehaald. Bij 
de actuele situatie kon er zich nog een wachttijd voordoen van 160 seconden, terwijl in deze 
nieuwe situatie de maximale wachttijd 58 seconden bedraagt.  
Dit is eveneens grafisch te vergelijken wanneer onderstaande figuur (Figuur 67) vergeleken 
wordt met deze van de actuele situatie in Figuur 55 in punt 5.3.2.1. 
 

 
FIGUUR 67:  WACHTTIJD VOETGANGERS/FIETSERS OPTIMALISATIE 1&2  OCHTEND 

 

6.4.2. Middag  
Onderstaande figuur (Figuur 68) toont de totale gemiddelde wachttijd voor de actuele 
situatie, voor beide optimalisaties apart en voor de combinatie van beide optimalisaties. 
De totale gemiddelde wachttijd is voor optimalisatie 2 hoger dan de actuele wachttijd. 
Optimalisatie1&2 geeft duidelijk de beste waarde gevolgd door de lichtjes hogere waarde bij 
optimalisatie1. Bij de keuze van beide optimalisaties samen zal de totale gemiddelde 
wachttijd dalen tot 10,2 seconden tegenover 22,8 seconden in de actuele situatie. Dit is een 
winst van 55,5 %. 
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FIGUUR 68:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD MIDDAG SAMENVATTING 

Als de totale gemiddelde wachttijd in onderstaande Figuur 69 over de verschillende 
verkeersstromen uitgesplitst wordt, is het eveneens duidelijk dat optimalistatie1&2 de beste 
keuze is. Alleen de combinatie van beide optimalisaties heeft voor alle verkeersstromen een 
positief effect op de gemiddelde wachttijd ten opzichte van de actuele wachttijd. 
Optimalisatie1 daarentegen is uitsluitend positief  voor de auto's en uiterst negatief is voor de 
fietsers en de voetgangers, terwijl optimalisatie2 dan weer een negatief effect heeft op de 
gemiddelde wachttijd van de auto's maar heel positief is voor de fietsers en de voetgangers. 
  

  
FIGUUR 69:  WACHTTIJD PER GEBRUIKER MIDDAG SAMENVATTING  

Omdat er tijdens de middag slechts weinig fietsers of voetgangers zijn, zullen hun 
groenaanvragen ook veel verspreider worden ingediend dan tijdens de andere periodes van 
de dag. Omdat door optimalisatie 2 de omschakeltijd voor deze arrivals verkleind wordt, zal 
de voetganger of de fietser sneller groen krijgen en zullen er dus meer wachtrijen voor de 
auto’s gevormd worden, waardoor de wachttijd van deze groep van weggebruikers sterk zal 
stijgen. Echter als beide optimalisaties samen uitgevoerd worden, wordt het aanvraagproces 
voor auto’s eveneens versneld en zal hun wachttijd dalen. De wachttijd voor de fietsers en 
de voetgangers zal hierdoor dan weer licht stijgen maar ver beneden de actuele wachttijd 
blijven. 
 
De combinatie van beide optimalisaties is dus te verkiezen omdat elke weggebruiker op die 
manier ten opzichte van de actuele situatie winst boekt en omdat de totale gemiddelde 
wachttijd eveneens de kleinste is. 
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6.4.3. Avond  
Onderstaande figuur (Figuur 70) toont de totale gemiddelde wachttijd voor de actuele 
situatie, voor beide optimalisaties apart en voor de combinatie van beide optimalisaties. 
Zoals bij de ochtendperiode hebben optimalisatie1 en optimalisatie1&2 een positieve invloed 
op de totale gemiddelde wachttijd, terwijl optimalisatie2 een totale gemiddelde wachttijd 
genereert die veel hoger is dan de actuele, totale gemiddelde wachttijd.  
 

 
FIGUUR 70:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND SAMENVATTING  

Onderstaande figuur (Figuur 71) toont duidelijk dat enkel de combinatie van beide 
optimalisaties zowel de totale gemiddelde wachttijd als de gemiddelde wachttijd per 
gebruiker sterk reduceert ten opzichte van de actuele waarden. Om die reden moet deze 
optie als de beste keuze naar voor geschoven worden. De totale gemiddelde wachttijd is dan 
22,4 seconden. De actuele totale gemiddelde wachttijd bedraagt 31,5 seconden. De totale 
gemiddelde wachttijd kan bijgevolg met 28,8 % dalen. 
Het is bovendien duidelijk waarom niet voor optimalisatie1 gekozen wordt, hoewel deze 
optimalisatie toch de beste totale gemiddelde wachttijd genereert. Immers deze optimalisatie 
genereert ten opzichte van de actuele waarden alleen winsten voor de voertuigen en enkel 
verliezen voor de fietsers en de voetgangers. 
 

 
FIGUUR 71:  WACHTTIJD PER GEBRUIKER AVOND SAMENVATTING  
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6.4.4. Avond extra 
Onderstaande figuur (Figuur 72) toont de totale gemiddelde wachttijd voor de actuele 
situatie, voor beide optimalisaties apart en voor de combinatie van beide optimalisaties. 
Zoals bij de ochtend en de avond geven optimalisatie1 en optimalisatie1&2 een verbetering 
van de totale gemiddelde wachttijd. Om dezelfde reden als voor voornoemde periodes, zal 
ook hier voor optimalisatie1&2 gekozen worden. De totale gemiddelde wachttijd bedraagt 
dan 21 seconden. De actuele totale gemiddelde wachttijd bedraagt 31,6 seconden. De totale 
gemiddelde wachttijd kan bijgevolg met 33,6% dalen. 
 

.  
FIGUUR 72:  OPTIMALISATIES AVOND EXTRA GRAFISCH 

Het effect van alle optimalisaties ten opzichte van de actuele situatie wordt duidelijk 
weergegeven in onderstaande figuur (Figuur 73).  

 
FIGUUR 73:  SAMENVATTING AVOND EXTRA  

6.4.5. Algemeen besluit 
Algemeen kan besloten worden dat het toepassen van beide optimalisaties samen een 
positief effect heeft op de totale gemiddelde wachttijd van alle arrivals ten opzichte van de 
actuele situatie. Hetzelfde kan gezegd worden over de gemiddelde wachttijd per arrival over 
elke periode.  
 
Indien enkel optimalisatie1 zou worden uitgevoerd, zal de totale gemiddelde wachttijd over 
elke periode dalen. Toch zal de voorkeur niet naar deze optimalisatie uitgaan omdat de 
gemiddelde wachttijd van de fietsers en de voetgangers hierdoor in elke periode van de dag 
sterk stijgt. Aangezien dit eindwerk tot stand gekomen is omwille van de frustraties van deze 
doelgroep, is het niet zinvol de totaal gemiddelde wachttijd te reduceren door middel van 
optimalisatie1.  
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Indien enkel optimalisatie2 zou worden uitgevoerd, zal dit voor elke periode een negatieve 
invloed hebben op de totale gemiddelde wachttijd. Deze negatieve invloed wordt vooral 
veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde wachttijd van de voertuigen boven de 
actuele wachttijd. Toch zal deze optimalisatie goede (en onder de middag zelfs de beste) 
gemiddelde wachttijden voor fietsers en voetgangers generen. Ook hier wordt er gekozen 
om deze optimalisatie niet toe te passen omdat het doel van dit eindwerk het minimaliseren 
van de totale gemiddelde wachttijd is. 
 
Om beide optimalisaties samen te kunnen toepassen, moeten de instellingen van de 
verkeerslichten als volgt gewijzigd worden: 

• eerst moet men de detectoren zo plaatsen dat de wachtrij op een kortere afstand kan 
worden bekeken, ook moeten ze tijdsafhankelijk gemaakt worden  

• ten slotte moet men ook de gebruikte PLC anders configureren. De tijd gedurende 
dewelke voetgangers en fietsers moeten wachten alvorens ze groen licht krijgen, 
moet worden verkleind.  
 
 

Bovenstaande aanbevelingen zijn nogmaals weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 48).  
 

Periode 
Combinatie aantal auto’s 

[Licht1;Licht2] 

Verdeling aanvraag 

voetgangers/fietsers [sec] 

Ochtend [3;2] [8;10] 

Middag [4;3] [8;10] 

Avond [4;3] [8;10] 

Avond extra [2;3] [8;10] 

TABEL 48:  IN TE STELLEN PARAMETERS BESLUIT 

Wanneer een fietser of een voetganger een groenaanvraag doet door op de drukknop te 
duwen, zal hij voor alle periodes van de dag 8 tot 10 seconden moeten wachten alvorens hij 
groen licht krijgt. Voor auto’s wordt het detectieveld van de radar tijdsafhankelijk ingesteld en 
zal de groenaanvraag afhangen van de periode van de dag. Zo zal een auto tijdens de 
ochtend een groenaanvraag krijgen vanaf het ogenblik dat er voor verkeerslicht1 een 
wachtrij van 3 auto’s staat. Verkeerslicht2 zal voor diezelfde periode een groenaanvraag 
voor auto’s indienen op het ogenblik dat de wachtrij 2 auto’s telt. 
Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat de middagperiode als een verkeersluwe periode 
wordt beschouwd en dat bovenvermelde instellingen voor de middag ook geldig zijn voor de 
periode tussen de avond en de ochtend (tussen 19:00 en 07:00).  
 
De totale gemiddelde wachttijden per periode worden dan:  
 

 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 20,2 ± 12,9 -33,3 

Middag 22,8 ± 28,8 10,2 ± 19,6 -55,5 

Avond 31,5 ± 19,4 22,4 ± 13,9 -28,8 

Avond extra 31,6 ± 22,6 21,0 ± 12,6 -33,6 

FIGUUR 74:  ALGEMEEN BESLUIT 
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7. VERKEERSLICHTEN KOPPELEN  

Een andere mogelijkheid die ervoor kan zorgen dat de totale gemiddelde wachttijd 
gereduceerd wordt, is deze waarbij de 2 verkeerslichten van de rotonde met elkaar 
gekoppeld worden. Immers uit het V-plan dat als bijlage 10 opgenomen is, blijkt dat beide 
verkeerslichten in de actuele situatie onafhankelijk van elkaar werken zodat overstekers bij 
elk verkeerslicht afzonderlijk een groenaanvraag moeten indienen. De koppeling gebeurt 
zoals hieronder beschreven. 
 
Wanneer de eerste voetganger of fietser bij het eerste verkeerslicht aankomt, zal hij een 
aanvraag voor groen indienen door op de drukknop te duwen. Eens de aanvraag verwerkt 
wordt, kunnen de verschillende personen die stonden te wachten, oversteken en naar het 
tweede verkeerslicht gaan. Op het ogenblik waarop de voetgangers en fietsers bij het eerste 
verkeerslicht bediend worden, wordt gekeken of er bij het tweede verkeerslicht al dan niet al 
een aanvraag is ingediend.  
 
Is dit niet het geval, dan zal er berekend worden wanneer de fietsers en de voetgangers die 
vanuit het eerste verkeerslicht vertrekken, bij het tweede verkeerslicht zullen aankomen. 
Hierdoor kan er onmiddellijk een aanvraag voor groen naar het tweede verkeerslicht 
gestuurd worden, zodat dit laatste sneller zal reageren.  
 
Indien er wel al een aanvraag is ingediend, wordt er gekeken of de fietsers en de 
voetgangers bij aankomst aan het tweede verkeerslicht nog door de reeds aangevraagde 
groenfase zullen kunnen worden bediend. Indien dit niet het geval is, wordt vorige paragraaf 
toegepast.  
 

7.1.1. De koppeling wordt toegepast op de actuele situatie 
De koppeling van beide verkeerslichten wordt op de actuele situatie toegepast. De 
instellingen van de verkeerslichten zijn deze vermeld onder punt 5.3.2. De periodes waarin 
de dag wordt opgedeeld voor de eerdere optimalisaties, blijven bewaard.  
Alle cijfers en grafische weergaven zijn terug te vinden als bijlage 8 en als bijlage x op de cd.  

7.1.1.1.  Ochtend 

In onderstaande grafiek (Figuur 75) wordt de totale gemiddelde wachttijd van de actuele 
situatie voor de ochtend vergeleken met deze waarbij de actuele situatie wordt uitgebreid 
met de koppeling van de verkeerslichten en met deze waarbij de actuele situatie wordt 
uitgebreid met de optimalisatie1&2 (zie punt 6.3). De koppeling genereert een verhoging van 
de totale gemiddelde wachttijd van ongeveer 6% ten opzichte van de totale gemiddelde 
wachttijd van de actuele situatie. 
Er is bovendien een groot verschil met de gerealiseerde daling van ongeveer 33% bij de 
eerder besproken optimalisatie 1&2.  

 
FIGUUR 75:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD OCHTEND PERIODE 
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Doordat de fietsers en de voetgangers geen tweede groenaanvraag moeten uitvoeren bij het 
tweede of het eerste verkeerslicht, afhankelijk van hun vertrekpositie, zal de groenaanvraag 
bij het eerste of het tweede verkeerslicht automatisch geregeld worden. De totale 
gemiddelde wachttijd van de fietsers en de voetgangers zal hierdoor gevoelig dalen ten 
opzichte van de actuele waarden. Dit zal een weerslag hebben op de wachttijd van de 
auto’s, die sterk zal stijgen doordat er meer wachtrijen zullen worden gevormd. De winst die 
gecreëerd wordt voor de fietsers en de voetgangers , weegt niet op tegen het gerealiseerde 
verlies voor de voertuigen omwille van het grote verschil in intensiteiten tussen deze twee 
groepen van arrivals en zal uitmonden in een stijging van de totale gemiddelde wachttijd 
met 6%. 
 
Onderstaande figuur (Figuur 76) toont het effect van de koppeling van beide verkeerslichten 
ten opzichte van de actuele situatie, en de optimalisatie1&2. De tijdswinsten worden in de 
oranje kaders weergegeven, de verliezen in de paarse. Wanneer het resultaat van de 
koppeling van de verkeerslichten vergeleken wordt met dat van de optimalisatie1&2, kan er 
besloten worden dat de optimalisatie1&2 een positieve invloed heeft op alle gemiddelde 
wachttijden, terwijl de koppeling enkel voor fietsers en voetgangers voordelig is.  

 
FIGUUR 76:  VERGELIJKING GEMIDDELDE WACHTTIJDEN OCHTEND 

7.1.1.2.  Over ige per iodes 

Voor de middag, de avond en de avond extra kunnen dezelfde besluiten worden getrokken. 
Hieronder worden enkel de grafieken (Figuur 77, Figuur 78 en Figuur 79) van de totale 
gemiddelde wachttijd voor de verschillende periodes weergegeven. 

 
FIGUUR 77:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD MIDDAG  
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FIGUUR 78:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND  

 
FIGUUR 79:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND EXTRA  

 
7.1.2. De koppeling wordt toegepast bovenop op de gekozen optimalisatie1&2 
Hieronder wordt onderzocht wat het effect is van de koppeling van de verkeerslichten 
wanneer deze tezamen met de optimalisatie1&2 wordt toegepast. De instellingen voor de 
verkeerslichten zijn uitgebreid besproken in punt 5.3.2. Alle cijfers en grafische weergaven 
zijn terug te vinden als bijlage 9 en in bijlage y op de cd.  

7.1.2.1.  Ochtend 

Onderstaande grafiek (Figuur 80) geeft voor de ochtend de totale gemiddelde wachttijd weer 
voor de actuele situatie, voor de situatie waarbij de optimalisatie1&2 wordt toegepast en voor 
de situatie waarbij bovenop de optimalisatie1&2 ook nog eens de koppeling van beide 
verkeerslichten wordt uitgevoerd.  

 
FIGUUR 80:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD OCHTEND  
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Ten opzichte van de totale gemiddelde wachttijd voor de actuele situatie zijn de wachttijden 
voor beide types van optimalisatie drastisch gedaald. De totale gemiddelde wachttijd van de 
koppeling van de verkeerslichten bovenop de optimalisatie1&2 is lichtjes hoger dan deze van 
de optimalisatie1&2 alleen. Wanneer onderstaande figuur (Figuur 81) geanalyseerd wordt, is 
duidelijk dat de totale gemiddelde wachttijd voor de auto’s voor beide optimalisaties ten 
opzichte van de gerealiseerde waarden bij optimalisatie1&2 ofwel lichtjes daalt (aan 
verkeerslicht 1)  ofwel gelijk blijft (aan verkeerslicht 2). Diezelfde wachttijden zullen voor de 
fietsers en de voetgangers overal lichtjes stijgen, behalve voor de gemiddelde wachttijden 
van de fietsers aan verkeerslicht 1 waar de totale gemiddelde wachttijd lichtjes lager ligt. De 
combinatie van de koppeling en de optimalisatie1&2 lijkt dus geen relevant beter effect te 
genereren. De optimalisatie1&2  zal het voordeel dat de koppeling op gemiddelde wachttijd 
van de fietsers en de voetgangers heeft (zie Figuur 80), teniet doen. Dit kan verklaard 
worden doordat optimalisatie1 in de gebruikte optimalisatie1&2 ervoor zal zorgen dat de 
gedwongen groentijd, voor fietsers en voetgangers, beperkt wordt door de versnelde 
groentijd van de voertuigen.  

 
FIGUUR 81:  WACHTTIJD PER GEBRUIKER OCHTEND  

 
7.1.2.2.  Middag en avond 

Voor de middag en de avond kunnen dezelfde besluiten worden getrokken. Hieronder 
worden enkel de grafieken (Figuur 82 en Figuur 83) van de totale gemiddelde wachttijd voor 
de verschillende periodes weergegeven. Er wordt opgemerkt dat de totaal gemiddelde 
wachttijd onder de middag toch veel hoger is dan deze van optimalisatie1&2. Dit komt door 
het grote verschil in intensiteiten bij de verschillende arrivals voor deze periode. 
 

 
FIGUUR 82:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD MIDDAG 
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FIGUUR 83:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND 

7.1.2.3. Avond extra  

De avond extra periode, is de periode waarin de lessen van het Don Bosco college 
afgelopen zijn. Hierdoor zullen veel meer voetgangers en fietsers het kruispunt willen 
oversteken, waardoor er meerdere groenaanvragen zullen gebeuren. Het is echter ook de 
periode waarin veel auto’s geteld worden. 
Voor deze periode toont onderstaande grafiek (Figuur 84) dat de totale gemiddelde wachttijd 
het kleinst is, als enkel de optimalisatie1&2 wordt uitgevoerd. Als ook de koppeling van de 
verkeerslichten wordt uitgevoerd, is de totale gemiddelde wachttijd zelfs groter dan in de 
actuele situatie.  

 
FIGUUR 84:  TOTALE GEMIDDELDE WACHTTIJD AVOND EXTRA PERIODE  

Onderstaande grafiek (Figuur 85) betreffende de wachttijd per gebruiker toont aan dat alle 
gebruikers verlies maken ten opzichte van de optimalisatie1&2. De verliestijd is het grootst 
voor de voertuigen. Dit is te wijten aan het grote aantal aanvragen van voetgangers en 
fietsers bij beide verkeerslichten. Het grote aantal aanvragen van fietsers en voetgangers zal 
ervoor zorgen dat het effect van optimalisatie1 op de wachttijd van de voertuigen veel minder 
zal zijn dan in de andere periodes van de dag. Toch zal dit effect groot genoeg zijn om een 
negatieve invloed op de verliestijd van de fietsers en voetgangers te genereren. Dit wordt 
duidelijk in onderstaande figuur (Figuur 85). 

 
FIGUUR 85:  WACHTTIJD PER GEBRUIKER AVOND EXTRA PERIODE  
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7.1.3. Besluit 
Wanneer er aan de instellingen van beide verkeerslichten niets veranderd wordt en beide 
verkeerslichten met elkaar gekoppeld zijn, dan zal deze koppeling een negatieve invloed 
hebben op de totale gemiddelde wachttijd ten opzichte van de actuele waarde. Echter, als de 
wachttijd per gebruiker geanalyseerd wordt, blijkt dat fietsers en voetgangers flink voordeel 
halen bij een koppeling van de verkeerslichten. De wachttijd voor auto’s ligt echter altijd 
hoger dan bij de actuele situatie. Omwille van grote verschillen in intensiteiten tussen de 
verschillende arrivals zullen de verliezen voor de auto’s voor de berekening van de totale 
gemiddelde wachttijd veel meer doorwegen dan de winsten voor de fietsers en de 
voetgangers, zodat voor alle weggebruikers samen verlies geboekt wordt. Om die reden kan 
er niet voor de koppeling van beide verkeerslichten gekozen worden, te meer daar de totale 
gemiddelde wachttijd bij de toepassing van optimalisatie1&2 alleen voor elke periode van de 
dag duidelijk de laagste is. 
 
Als de koppeling van beide verkeerslichten wordt uitgevoerd tezamen met de 
optimalisatie1&2, blijkt dat de totale gemiddelde wachttijd voor alle tijdsperiodes, behalve 
voor de avond extra,  kleiner is dan de actuele totale gemiddelde wachttijd maar groter dan 
de totale gemiddelde wachttijd bij optimalisatie1&2 alleen. Voor de avond extra stijgt de 
totale gemiddelde wachttijd bij de koppeling bovenop de optimalisaties1&2 zelfs ver boven 
de totale gemiddelde wachttijd in de actuele situatie.  
 
Uiteindelijk wordt de koppeling van beide verkeerslichten omwille van diverse redenen niet 
als oplossing voorgesteld. Ten eerste is de realisatie van de koppeling een dure 
onderneming. Immers, het koppelen van verkeerslichten is een arbeidsintensieve opdracht 
met een groot financieel plaatje. Immers, om de drukknoppen, de PLC’s, … van beide 
verkeerslichten met elkaar te koppelen moeten deze met kabels met elkaar verbonden 
worden. Hiervoor moet men het “tussenstuk” waarover voetgangers en fietsers van 
verkeerslicht 1 naar 2 stappen of fietsen, openbreken. De vereiste wijzigingen voor het 
realiseren van optimalisatie1&2 kunnen op een eenvoudige manier en tegen een lage 
kostprijs worden gerealiseerd. Hiervoor moeten voor beide verkeerslichten en per 
beschouwde periode het detectieveld van de radar en de omschakeltijden van de PLC voor 
fietsers en voetgangers ingesteld worden.  
 
Ten tweede is de winst die de koppeling in sommige gevallen veroorzaakt bij de 
verschillende gebruikers zo miniem dat deze niet opweegt t.o.v. het verlies van de andere 
gebruikers of de kost voor de implementatie ervan. 
 
Algemeen kan besloten worden dat de totale gemiddelde wachttijd voor elke periode van de 
dag het best kan worden geoptimaliseerd door het toepassen van optimalisatie1&2. 
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8. ALGEMEEN BESLUIT  

 
Dit eindwerk is tot stand gekomen op vraag van de Universiteit Gent naar aanleiding van de 
volgende situatie. Studenten en professoren die dagelijks met de fiets of te voet naar de 
campus Technologiepark te Zwijnaarde komen, moeten hiervoor ter hoogte van het 
onderzochte verkeerslicht de rijbaan oversteken. Hiervoor moeten zij vaak heel lang wachten 
alvorens het verkeerslicht hen groen licht geeft. De ergernissen zijn de laatste tijd zodanig 
opgelopen, dat velen zich niet meer aan de verkeersregels houden en bij rood licht 
oversteken. Hierdoor verliest het verkeerslicht zijn primaire functie van veiligheid. De 
Universiteit Gent stelde daarom een grondige studie van de betrokken verkeerssituatie voor 
met de bedoeling de totale gemiddelde wachttijd te verbeteren.  
 
Elk wetenschappelijk onderzoek start uiteraard met een theoretische studie van de te 
onderzoeken situatie. In dit geval moet het betrokken verkeersplatform geometrisch in kaart 
gebracht worden en moet ook nagegaan worden op welke manier een verkeerslichtensituatie 
geregeld wordt. Het is al snel duidelijk dat de verkeersregeling een omvangrijke wetenschap 
is. Niet alleen zijn er verschillende types van regelingen en detectoren, er zijn ook vele 
parameters die bij de verwerking van de verkeersstroom een rol spelen. De theoretische 
kennis wordt uitgebreid met de studie van de reeds gekende simulatiemodellen. Ten slotte is  
er ook nog de specifieke situatie van de te bestuderen verkeerslichteninstallatie.  
 
Het toepassen van de verworven theoretische kennis op de reële situatie is niet echt evident. 
Immers, de verkeerslichten aan het technologiepark te Zwijnaarde zijn niet opgesteld aan 
een “normaal” kruispunt maar aan een rotonde. Er zijn verschillende invalswegen (zone 2, 
zone 1, zone 3 en zone 6) en het kruispunt moet in twee keer worden overgestoken.  Met 
zone 2 wordt in deze studie geen rekening gehouden omdat de intensiteit voor deze zone te 
verwaarlozen is. Nadat diverse metingen betreffende de actuele wachttijden, de groentijden, 
de cyclustijden, de bedieningstijden, de intensiteiten en de capaciteiten voor voetgangers, 
auto’s en fietsers in kaart gebracht zijn, worden een aantal assumpties gemaakt. Zo wordt 
aangenomen dat het aankomstproces van alle weggebruikers poisson-verdeeld. Echter, dit 
is niet bewezen voor de voetgangers en de fietsers die aankomen bij het verkeerslicht, 
vermits voor hen vooral het verwerkingsproces werd gemeten en niet het aankomstproces. 
Verder wordt ook geen rekening gehouden met de invloed van de aameldingslus voor 
bussen. Bij de verwerking van de data wordt ook besloten de dag op te delen in 
verschillende periodes: de ochtend, de middag, de avond en de avond extra.  
 
Het verkeerslichtensysteem wordt hierna aan een wiskundig onderzoek onderworpen om de 
verkeerssituatie kwantitatief te kunnen benaderen en vervolgens te optimaliseren. De 
aangewende werkwijzen zijn gebaseerd op bestaande wiskundige formules van Webster en 
Akcelik en op de formules betreffende de verliestijdberekening. De bedoeling van de 
wiskundige benadering is het genereren van enerzijds formules die de verliestijd voor een 
bepaalde situatie schatten en anderzijds formules die dienen om een optimale regeling te 
verkrijgen en die daarvoor de verliestijd berekenen. Aanvankelijk lijkt dit onderzoek een 
haalbare kaart, maar al gauw blijkt dat deze formules enkel voor “normale” kruispunten 100% 
betrouwbaar zijn. Toch worden ze in deze studie gebruikt om een inzicht te krijgen in de 
wachttijden die de verschillende weggebruikers kunnen hebben. 
 
Naast de wiskundige benadering die voor de bestudeerde rotonde geen echte oplossing 
biedt, wordt de onderzoeksvraag ook via simulaties onderzocht. Er wordt een programma 
geschreven in Matlab dat de verkeerssituatie zo goed mogelijk in kaart brengt. Voormelde 
assumpties worden uiteraard ook hier aangenomen. Uit de resultaten van het 
simulatieprogramma blijkt dat de ergernissen van fietsers en voetgangers gegrond zijn.  
Hun wachttijden zijn immers voor elke periode van de dag heel hoog ten opzichte van deze 
voor de voertuigen. 
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Alvorens te starten met het schrijven van de optimalisatie programma’s, wordt het 
simulatieprogramma getest. Hiervoor worden de resultaten van het model  vergeleken met 
reëel opgemeten data en onderworpen aan statistische testen (F-test en T-test). Na de 
testen wordt aangenomen dat het simulatieprogramma significante waarden genereert ten 
opzichte van de uitgevoerde metingen en dat het bijgevolg voor de optimalisaties kan 
worden gebruikt.  
 
Om aan de vraag van de Universiteit Gent om de totale gemiddelde wachttijd te 
minimaliseren tegemoet te komen, worden diverse optimalisaties overwogen. Er zal op 
verschillende manieren op het verwerkingsproces van het verkeer ingegrepen worden.  
 
Enerzijds wordt de lengte van het detectieveld van de radar aangepast zodat voertuigen 
sneller groen krijgen (optimalisatie1). Dit gebeurt door het plaatsen van een tijdsafhankelijke 
radar die ervoor zorgt dat er een versnelde aanvraag tot groenlicht voor voertuigen gebeurt 
in functie van de gemeten intensiteit voor de betrokken periode van de dag. Hierdoor daalt 
de totale gemiddelde wachttijd voor elke periode, wat duidelijk te zien is in onderstaande 
tabel (Tabel 49).  

 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 17,0 ± 14,8 -43,8 

Middag 22,8 ± 28,8 10,6 ± 19,6 -53,3 

Avond 31,5 ± 19,4 17,6 ± 15,0 -44,0 

Avond extra 31,6 ± 22,6 19,6 ± 18,2 -38,0 

TABEL 49:  RESULTATEN OPTIMALISATIE 1 

Echter, als de totale gemiddelde wachttijd per gebruiker uitgesplitst wordt, wordt deze 
vermindering enkel voor de voertuigen waargenomen. De gemiddelde wachttijd van de 
voetgangers en de fietsers steeg zelfs tot boven de gemiddelde wachttijd van de actuele 
situatie. 
 
Anderzijds wordt onderzocht wat het effect is op de totale gemiddelde wachttijd, als de 
aanvraagtijd gewijzigd wordt nadat fietsers of voetgangers op de drukknop hebben geduwd 
en op die manier een groenaanvraag hebben ingediend (optimalisatie2). Deze optimalisatie 
werd uitgevoerd door aan de huidige uniforme verdeling van de aanvraagtijd te sleutelen. 
Het resultaat hiervan zijn twee nieuwe grenswaarden namelijk [8;10] seconden. Dit betekent 
dat de aanvraagtijd van de fietsers en/of voetgangers varieert tussen de 8 en 10 seconden 
terwijl dit voor de actuele situatie tussen de 10 en 54 seconden was. Het resultaat hiervan is 
een toename van de totale gemiddelde wachttijd voor elke periode van de dag (zie hiervoor 
Tabel 50). Deze negatieve invloed wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de 
gemiddelde wachttijd van de voertuigen. Desondanks zal er een daling voor de gemiddelde 
wachttijd voor fietsers en voetgangers vastgesteld worden. Door het groot verschil in 
intensiteiten van auto’s enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds, zal de winst van de 
fietsers en de voetgangers door het verlies van de voertuigen teniet gedaan worden. 
 

 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 42,5 ± 20,5 +40,4 

Middag 22,8 ± 28,8 25,9 ± 30,4 +13,4 

Avond 31,5 ± 19,4 40,5 ± 16,0 +28,7 

Avond extra 31,6 ± 22,6 41,0 ± 14,5 +29,8 

TABEL 50:  RESULTATEN OPTIMALISATIE 2 

Verder wordt onderzocht op welke wijze de totale gemiddelde wachttijd varieert, indien 
optimalisatie1 en optimalisatie2 tezamen worden toegepast. Dit blijkt de beste oplossing te 
zijn. De totale gemiddelde wachttijden voor de ochtend, de middag, de avond en de avond 
extra zijn weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 51):  
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 Actuele [sec] Voorgestelde [sec] Winst/verlies (%) 

Ochtend 30,3 ± 22,7 20,2 ± 12,9 -33,3 

Middag 22,8 ± 28,8 10,2 ± 19,6 -55,5 

Avond 31,5 ± 19,4 22,4 ± 13,9 -28,8 

Avond extra 31,6 ± 22,6 21,0 ± 12,6 -33,6 

TABEL 51:  RESULTATEN OPTIMALISATIE1&2 

Als de totale gemiddelde wachttijd per gebruiker uitgesplitst wordt, blijkt dat deze oplossing 
ook voor alle gebruikers en voor elke periode van de dag positief is.  
 
En ten slotte wordt onderzocht of het nuttig kan zijn om de beide verkeerslichten die nu 
onafhankelijk van elkaar werken, te koppelen. Om de drukknoppen, de PLC’s, … van beide 
verkeerslichten met elkaar te koppelen moeten deze met kabels met elkaar verbonden 
worden. Hiervoor moet men het “tussenstuk” waarover voetgangers en fietsers van 
verkeerslicht 1 naar 2 stappen of fietsen, openbreken.  
 
De resultaten van de koppeling op de totale gemiddelde wachttijd blijkt voor alle periodes 
van de dag ten opzichte van de actuele waarden negatief te zijn. Als de wachttijd per 
gebruiker geanalyseerd wordt, blijkt dat fietsers en voetgangers flink voordeel halen bij een 
koppeling van de verkeerslichten. De wachttijd voor auto’s ligt echter altijd hoger dan bij de 
actuele situatie. 
 
Als laatste onderzoek wordt het effect van de optimalisatie waarbij de drie parameters samen 
worden aangepast, eveneens onderzocht. Als de koppeling van beide verkeerslichten wordt 
uitgevoerd tezamen met de optimalisatie1&2, blijkt dat de totale gemiddelde wachttijd voor 
alle tijdsperiodes, behalve voor de avond extra,  kleiner is dan de actuele totale gemiddelde 
wachttijd maar groter dan de totale gemiddelde wachttijd bij optimalisatie1&2 alleen. Voor de 
avond extra stijgt de totale gemiddelde wachttijd bij de koppeling bovenop de 
optimalisaties1&2 zelfs ver boven de totale gemiddelde wachttijd in de actuele situatie  
(zie Tabel 52). Deze oplossing is bijgevolg niet opportuun. Ten eerste is de koppeling niet te 
verkiezen omwille van het kostenplaatje en de uitvoeringsmodaliteiten. Ten tweede kan er 
een beter resultaat bekomen worden wanneer enkel optimalisatie1&2 uitgevoerd wordt. Als 
laatste argument wordt er aangehaald dat de totale gemiddelde wachttijd tijdens de avond 
extra ten opzichte van de actuele waarde enorm stijgt.  
 

 Actuele [sec] Koppeling + opt1&2 ²[sec] Optimalisatie1&2 

Ochtend 30,3 ± 22,7 20,3 ± 12,8 20,2 ± 12,9 

Middag 22,8 ± 28,8 14,9 ± 21,5 10,2 ± 19,6 

Avond 31,5 ± 19,4 22,5 ± 14,3 22,4 ± 13,9 

Avond extra 31,6 ± 22,6 42,0 ± 16,3 21,0 ± 12,6 

TABEL 52:  VERGELIJKING KOPPELING OP OPTIMALISATIE1&2  MET ACTUELE EN OPTIMALISATIE1&2 

 
Wanneer er slechts één parameter kan/mag worden gerealiseerd dan vallen optimalisatie2 
en optimalisatie1&2 al onmiddellijk uit de boot. De eerste omdat de gemiddelde wachttijden 
voor voertuigen hierbij sterk stijgen en dit directe gevolgen heeft op de totale gemiddelde 
wachttijd omwille van het grote verschil in intensiteiten tussen auto’s en fietsers en 
voetgangers. Bovendien stijgt de totale gemiddelde wachttijd tijdens alle perioden ten 
opzichte van de actuele situatie. Er kan evenmin gekozen worden voor optimalisatie1&2 
omdat er hiervoor 2 parameters moeten worden gewijzigd. Blijven dus nog de koppeling van 
de beide verkeerslichten en optimalisatie1 over.  
De koppeling wordt niet toegepast omdat deze enkel maar positieve invloeden zal creëren, 
wanneer deze wordt uitgevoerd in combinatie met optimalisatie1&2. Zij is bovendien niet zo 
gemakkelijk uit te voeren en heeft een hoog kostenplaatje. 
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Optimalisatie1 is vooral positief voor de wachttijden van de voertuigen en genereert voor alle 
periodes een daling van de totale gemiddelde wachttijd. Echter, als de totale gemiddelde 
wachttijd per gebruiker uitgesplitst wordt, blijkt optimalisatie1 de grootste winst voor de 
voertuigen te realiseren maar wel erg negatief te zijn voor de voetgangers en fietsers. Deze 
arrivals zien hun wachttijden voor elke periode van de dag stijgen ten opzichte van de 
actuele situatie. Dit kan niet de bedoeling zijn van deze studie.  
 
Er kan besloten worden dat het probleem van de onderzochte verkeerssituatie niet verholpen 
wordt door slechts één parameter te wijzigen. Alles wijst erop dat de combinatie van 
optimalisatie1&2 de beste oplossing biedt. 
 
Het onderzoek van het dubbel verkeerslicht aan het technologiepark te Zwijnaarde is met dit 
eindwerk zeker niet afgerond. Er blijven nog een aantal punten die het onderzoeken waard 
zijn, over. Zo kan de aanmeldingslus voor bussen mee in rekening worden gebracht. Ook 
kan er nagegaan worden of er een optimalisatie mogelijk is, waarbij eveneens rekening 
wordt gehouden met de omliggende verkeersinstallaties. Verder kunnen de metingen nog 
uitgevoerd worden op andere tijdstippen en bij andere weersomstandigheden.  
 
Dit eindwerk is vooral nuttig omdat het in de eerste plaats een bevestiging is van het 
waargenomen probleem: de wachttijden van de voetgangers en de fietsers zijn op dit 
ogenblik zeer hoog. Het eindwerk levert ook een simulatieprogramma op dat significante 
waarden genereert. Bovendien wordt weergegeven op welke manier er verbeteringen aan 
het verwerkingsproces van de verkeersstromen kunnen worden aangebracht. Echter, indien 
besloten wordt dat de wijzigingen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, is het 
raadzaam de metingen uit te breiden en in het simulatieprogramma de assumpties weg te 
werken. Ten slotte kan ook de wiskundige benadering nog beter uitgewerkt worden. 
 
Dit eindwerk werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid 
voorgelegd. Na het bekijken van de powerpoint presentatie en het beantwoorden van diverse 
vragen, werd besloten dat het in dit eindwerk geformuleerde voorstel mag worden ingediend. 
Het Agentschap zal de resultaten voor verder onderzoek gebruiken. 
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