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samenvatting

Dit verslag gaat over het regelen van verkeer met behulp van

verkeerslichten. Hiennee is de afgelOPen decennia al de

nodige ervaring opgErlaan. In de eerste eerste hoofd.stukken

van dit verslag wordt getracht een overzicht te geven van de

diverse verkeersregelsysteInen die zijn ontwikkeld.

In het kader van het afstudeerorrlerwap is nagErlacht over de

opzet van een real-time verkeersregeling. Daar microprocesso

ren varrlaag de dag goedkoop zijn, is er geen beletsel meer om

deze in te zetten voor zo' n systeem. Voor real-time regeling

moeten namelijk continu berekeningen uitgevoerd worden.

In de eerste instantie is een opzet gemaakt voor een systeem

voor verkeersregeling op een enkel trace. Vervolgens is dit

concept uitgebreid tot een heel netwerk.

Voor een systeem ter regeling van het verkeer in een netwerk

wordt een regelstrategie beschreven. Verder wordt van dit

systeem een globale opzet gegeven.
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Hoofdstuk 1 : Inleidinq

De afgelopen decermia is de verk.eersdrukte explosief toegeno

men. Dit heeft geleid tot het ontwerp van verkeerslichtenin

stallaties voor het regelen van het verkeer op drukkere

kruispunten en trace' s.

In de eerste instantie werden regelingen ontworpen voor de

afwikkeling van het verkeer op singuliere kruispunten. Dit

waren eerst zogenaanrle star.re regelingen. Een starre ver

keersregeling draait een vast programma af, zorxler te kijken

naar het aktuele verkeersaanbod op de toevoeJ:Wegen. Iedere

cyclus krijgen de diverse fasen van de kruising in dezelfde

volgorde green en rocxl.

Werkten de regelaars in het eerste begin neg mechanisch

(uitgevoerd met relais en schakelwalsen) , later werden

rnicrop:rocessoren toegepast. Met rnicrop:rocessoren werden

starre verkeersregelaars gemaakt. Groot voordeel hierbij is

uiteraard dat programma •s achteraf gemakkelijk verarrlerd

kunnen worden. Bij een regelaar qgebolnr.U met schakelwalsen

is het beduiderxl noeilijker an een eenmaal gemaakt afwikke

lings-progranuna later neg te verarxleren.

later werden de kruispunt-regelaars verkeersafhankelijk. In

de toevoerwegen van de kruising zijn detektoren ~ebracht,

die de verkeersregelaar infonna.tie geven over het aktuele

verk.eersaanbod. A:fhankelijk hierva.n kunnen bePaalde fasen dan

langer of korter of helernaal geen green krijgen. Wanneer er

op een zijweg geen verkeer aanwezig is, heeft het geen zin

deze richting groe.n te geven. De regelaar zal dit dan ook

niet doen. Een verkeersafhankelijke kruispuntregeling zal

over het algemeen een efficientere afwikkeling van de verkeer

op de kruising bewerkstelligen, en zo voor kortere wachttij

den zorgen.

Wanneer een aantal kruisingen in een keten is opgenomen, is

het wenselijk an voor het verkeer over deze keten een

doorstromirY:1 (sans we! "greene golf" genoenrl) te creeren.
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Tussen de diverse kruispuntregelaars wordt dan een koppeling

aangebracht, zodat de regelaars net elkaar kunnen cormnunice

reno De groentijden van de kruisingen kunnen dan zodanig op

elkaar worden afgestenrl, dat verkeer op het trace zo weIDig

mogelijk vCXJr :rood licht zal hooven stoppen. In de loop der

jaren zijn diverse nethoden bedacht am c:oOrdinatie tussen de

regelingen van kruispunten behorende bij een trace aan te

brengen.

In de eerste hCXJfdstukken van dit verslag wordt een overzicht

gegeven van de diverse verkeersregelsystemen die tot nu toe

ontwikkeld zijn.

Er is nagedacht over een systeem ter c:oOrdinatie van een

verkeersstroom over een trace. nit trace bestaat in de eerste

instantie uit een keten van kruisp.mten. Van het systeem

wordt in hCXJfdstuk 4 een beschrijving gegeven.

Microprocessoren zijn heden ten dage goedkoop. Wanneer een

gec:oOrdineerde verkeersregeling wordt opg~, is er geen

belemmering neer am de intelligentie te decentraliseren dCXJr

iedere kruising dCXJr een microprocessor te laten regelen. Op

deze manier is een regelsysteem vCXJr een trace opgezet. In

hCXJfdstuk 5 wordt uitei.n::1elijk toegewerkt naar een netwerk

van wegen en kruisingen, waarbij iedere kruising zijn

regelaar heeft, en waarbij een optimale regelstrategie vCXJr

het verkeer in het netwerk wordt toegepast.
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Hoofdstuk 2 : Sinquliere kruispunten

In dit hoofdstuk beschouwen we de afwi.kkeling van het verkeer

op een enkel kruispunt. Het verkeer op de kruising wordt

geregeld met verkeerslichten. De regeling kan star of

verkeersafhankelijk werken. Infonnatie over verkeersaanbcx:ien

kan afkomstig zijn van detektoren, of, wanneer de kruising in

een gec06rdineerde netwerkregeling is opgenomen, van arrlere

kruisingen.

2.1 Algeneen

Men kan criteria opstellen aan de ham waarvan kan worden

vastgesteld of het nodig is om een kruising te voorzien van

verkeerslichten. stel dat voor een bepaalde kruising blijkt

dat dit nodig is. Voor het ontwe:rp van de regeling kunnen we

dan een reeks van stappen omerscheiden die in een vaste

volgorde worden uitgevoerd. Ze zullen hieromer globaal

opgenoenrl worden:

* Fonnuleren van doelstellingen voor de verkeerssituatie op

het kruispunt. De grootte van de diverse verkeersstromen

IOOet hiemij in beschouwing worden genomen.

* Verzarrelen van alle kruispuntgegevens zeals

- kruispuntgeanetrie : de exacte vo:rm en afmetingen van

de kruising. Verkeer op een aanvoerweg kan op de

kruising verschillerxie kanten op, er zijn verschillerxie

fasen.

- verkeersintensiteiten op toevoerwegen.

- afrijkapaciteiten : kapaciteiten van afvoerwegen.

- strijdige fasen : fasen die nooit tegelijkertijd green

mogen VoereIl. Ook genoenrl : konfliktfasen.

- ontru.im.irgstijden : minilnale tijd die in acht IOOet

worden genanen tussen overgarg van strijdige fasen.

Deze overgan;J wordt om veiligheidsredenen even uitge

steld, ardat verkeer van strijdige fasen nooit tegelij

kertijd op het kruisingsvlak mag zijn. De minilnale tijd
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die het verkeer van de oude fase nodig heeft om de

kruisirg te ontnrimen heet de ont.ruimi.n;Jstijd.

* uit de kruisp.mtgegevens kunnen worden OWesteld

- een konfliktmatrix : hierin zijn alle konflikterende

fasen cp;JeSlagen.

- een ontruinri.rgstijdenmatrix : hierin zijn de ontrui

mingstijden tussen alle fasen op;Jeslagen.

- minimale groentijden voor de versdllllerxie fasen. Deze

kunnen worden afgeleid uit de gegevens over de drukte

(intensiteit) van de diverse verkeersstramen.

* uit bovensta.an:le gegevens kan een optimale starre kruis

pmltregelirg ontworpen worden. Zie voor rrethoden voor het

ontwe:rpen van een starre regelirg paragraaf 2.4.

* Uitgaarrle van de verkregen starre regelirg, kan eventueel

een verkeersa:fhankelijke regelirg ontworpen worden. Zie

hiervoor paragraaf 2.5.

* Eventueel kan de regelirg geschikt gemaakt worden om

opgenamen te worden in een gec06rdineerd netwerk.

* Een ontworpen regelirg kan gesimuleerd worden, zodat het

ontwerp aan de doelstelli.nJen getoetst kan worden. Het kan

vervolgens zonodig aangepast worden.

In de nu volgerxie paragrafen zullen de bovenstaande stappen

nader uitgewerkt worden.

2.2 criteria voor bet plaatseD van verkeerslichten

Voor het bepalen wanneer het noodzakelijk is om een kruisirg

te voorzien van verkeerslichten spelen een aantal criteria

een reI. Belan;p:ijke gegevens van een tot dusver niet

geregelde kruisi.nJ zijn verkeersintensiteiten en wachttijden.

Verkeersintensiteiten kunnen uiteraard gerneten worden. Voor

het V&Werken van deze rreti.ngen zijn cx::mputerprogramma 's

beschikbaar.
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Ook voor wachttijdbe.rekeningen ZlJn computerprogranuna' s

voorhanden. Deze berekenen bijvoorbeeld kapaciteit, wachttijd

en filelengte voor verkeersstromen die op een kroisin;

voorrang IOOeten verlenen.

De uit.k.cmsten van bovengenoenrle computerprogramma' s geven

meestal wel een goede indicatie of het op een bepaalde

kroisin; al dan niet gewenst is an verkeerslichten te

plaatsen.

2.3 Het verzamelen van kruispuntqegevens

* intensiteiten van het te regelen verkeer:

Deze worden bepaald door middel van tellin;en. Op straat

wordt registratie- en telapparatuur ~ebracht. De

gegevens k1.mnen vervolgens weer verwerkt worden door een

computer.

* afrijkapaciteiten:

De afrijkapaciteiten van rijstroken kunnen worden bepaald

aan de han:i van metin;en of met behulp van berekeningen.

Voor metin;en is de hie.rl:Joven beschreven apparatuur

beschikbaar. Voor berekening van afrijkapaciteiten zijn

conp.rt:eq>rogramma 's ontwikkeld. Deze programma's houden in

hun berekeningen rekenin;J met

- fasenin:ielin; (konfliktfasen)

- type van de rijstrock (rechtdoor, afbuigerxi, .. )

- aarrleel van zwaar verkeer

- hellin; van de weg

- breedte van de rij stroken

- invloed van korte opstelvakken

2.4 Het berekenen van een optimale starre regeling

Er zijn diverse methoden ontwikkeld an uit de kruispuntgege

yens een optimale starre regelin; te ontwerpen. In verreweg

de meeste gevallen wordt een computer gebnllkt voor de

berekening. Aan het betrefferxie cornputerprogramma wordt een

verzamelin; inputgegevens over de kroisin:1 aangeboden.
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Aangezien er sprake is van een starre regelirg, werkt het

progrannna met een vaste cyclustijd. De output bestaat uit de

cyclustijd en de set groen- en roodtijden van de diverse

fasen van de kruisirg. Een voorbeeld van zo' n progrannna is

het progrannna RRAAN, dat veel toegepast is.

Een kruispuntregelirg meet het aangebcx:len verkeer redelijk

kurmen verwerken, en meet vooral vertlinderen dat strijdige

verkeersstronen met elkaar in konflikt k.omen. Wanneer op een

kruisirg een bepaalde verkeersstroom rneerdere verkeerslichten

passeert, is het wenselijk dat deze lichten een "greene golf"

vertonen, an o~ewenste vertragirgen en stuwirgen te vennij

den. Men kan een regelirg optilnaal noerren als orrler deze

voonvaarden de san van de groentijden zo groot IOOgelijk is.

2.4.1 Groen- en roodtijdsti~van de lichten

Beschouw een willekeurige kruisirg, welke voorzien is van

verkeerslichten. Ret aantal lichten is N. De regelirg kent

aan ieder verkeerslicht i van de Ja:uisirg een groentijdstip

gi en een roodtijdstip ri toe. Hierorrler wordt verstaan het

tijdstip dat het licht van rood op groen resp. van groen op

rood spri.n:Jt. Het signaal oranje zullen we beschouwen als een

deel van het signaal groen, en zo dus verder buiten beschou

wirg laten. Qrdat bier sprake is van een starre regelirg,

liggen de green- en roodtijdstippen vast ten opzichte van een

zeker tijdstip to + nCo Hierin is to een begintijdstip, n een

geheel getal en C de cyclustijd. De groentijd, de tijd dat

een licht op groen staat, is het verschil tussen het rood- en

het groentijdstip.

(1) an het ~eboden verkeer redelijk te kunnen verwerken,

mag de groentijd die aan een verkeerslicht wordt

toegewezen, met kleiner zijn dan de voor die fase

gelderrle minilllale groentijd. D..ts:

ri - 9i ~ Hi i = 1..N

waarin Hi de minilnale groentijd van verkeerslicht i

voorstelt.
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(2) uiteraard mag mag de groentijd van een verk.eerslicht

niet grater zijn dan de cyclustijd. D..1s:

ri - gi ~ C i = 1..N

oit levert dus voor iedere verk.eerslicht van de knlisin:] twee

ongelijkheden (1) en (2) ope

2.4.2 Re1aties tussen verkeers1ichten

Op de kruisin:] kan tussen ieder paar verk.eerslichten een

zekere relatie bestaan, afhankelijk van de manier waarop deze

lichten moeten samenwerken om het aangeboden verkeer te

vel:Werken.

* Wanneer, zeals hierl:xJven al genoem.:i, een verk.eersstroom

over de kru.isin:] meerd.ere verk.eerslichten passeert, is het

gewenst tussen deze lichten een "greene golf" te creeren.
De relatie tussen twee van deze lichten wordt een golfrela

tie genoem.:i, de lichten vo:rmen een golfpaar.

* Verk.eerslichten behoren:ie bij konflikteren:ie fasen moeten

verhin:1eren, dat de door hen bestuurde verkeersstromen rret

elkaar in konflikt koIren. De relatie tussen twee van deze

verk.eerslichten noemen we een konfliktrelatie, de lichten

vo:rmen een konfliktpaar.

* Tussen verk.eerslichten die niet bij eenzelfde stroom horen,

en die geen konflikteren:ie fasen besturen, bestaat geen

relatie.

golfrelaties:

Een golfrelatie tussen twee lichten i en j levert ongelijkhe

den op rret gi, ri, gj en rj als variabelen. De rijtijd van

licht i naar licht j speelt hierin een role OIrdat we willen

dat de golfrelatie voor zowel de snelste als de langzaarnste

verkeersdeelnemer geldt, voeren we de twee rijtijden in:

Tij = toevoertijd van i naar j (waarl:>ij men denkt aan de

snelste verkeersdeelnerner) .
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0ij = ont.ruimirxJstijd van i naar j (waart>ij tren :rekenirxJ
houdt met de lan;JZaamste verkeersdeelnemer).

Wanneer de snelste verkeersdee.lnener bij licht i vertrekt,

moet bij aankaost bij licht j dit op groen staan. Dit levert:

Wanneer de lan;JZaamste verkeersdee.lnener bij licht i ver

trekt, moet licht j bij aankanst IlCXJ steeds op groen staan.
D..ls:

Iedere golfrelatie tussen twee verkeerslichten levert dus

twee o~elijkheden (3) en (4) ope

konfliktrelaties:

We hebben hier te maken met relaties tussen verkeerslichten

die konfli.ktererde strcm:m besturen. Neem als voorbeeld de

kruis~ van figuur 2.1.

k
k
! Ti

I

i---~):
I

oi

)

)

OJ

T'!______________ ._ .. __.__.~l ... ... _.

Figuur 2.1 Konfliktererrle strcm:m
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We introduceren voor beicie strcm:m:

- Toevoertijden Ti en Tj' de tijd die de snelste verkeers

deelnerrer ncxlig heeft am vanaf de stopstreep naar de

kruisllg te rijden.

- Ont.I:uinri.n:Jstijden 0i en OJ, de tijd die de lan;JZaarnste

verkeersdeelnener nodig heeft am het kruisingsvlak te

ontruilren.

OIrdat de strcm:m konfli.ktererrl zijn, rroet in ieder geval

iedere groenperiode van i vallen in een roodperiode van j en

orrgekeerd. Verder m:::>et rren neg reken.ing houden met toevoer

en ontruimingstijden.

Van groat belar¥'] is de volgorcle waarin de groenperioden van i

en j optreden. we beschouwen de situatie vanaf tijdstip t=O

en orrlerscheiden nu twee gevallen:

a) Na t=O gaat de eerste groenperiode (gj' rj) van j vooraf

aan de eerste groenperiode (9i, ri) van i. De verkeers

stream die door j wordt doorgelaten in de groenperiod.e

(gj' rj) zal het kruisingsvlak bezet houden gedurende het

interval

Ret kruisingsvlak is dus vrij voor het door i bestuurde

verkeer in het intel::val

Het verkeer dat door i wordt vrlJgegeven in de groen

periode (9i' ri) bezet het kruisllgsvlak in het interval

(II)

om konflikten te voorkanen rroet het interval (II) geheel

binnen het intel::val (I) liggen, dus:
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r' + O-t ~ g' + T') -J"' 1 1

Wanneer we invoeren:

V·· - Q. - T'1) - 1 )

gaat het stelsel Oller in:

r' + V·· < g') )1 "- 1

Vij en Vji worden ook weI de veiligheidsmarges genoerrrl.

b) Na het tijdstip t=Q voIgt de eerste groenpericxie (gj, rj)

van j op de eerste groenpericxie (gi, ri) van i. De

groenpericxie (gj, rj) gaat dan echter voo:raf aan de tweede

groenpericxie (gi + C, ri + C) van j. Men vin::lt dan de

relaties:

AfhankeIijk van de fasenindeling van het verkeerslichten

systeen zullen ofwel de relaties orrler a) ofwel die orrler b)

geldig zijn. Men kan de relaties orrler a) en b) kombineren

door een grootheid bij in te voeren. Deze grootheid wordt de

konfliktdelta behorerrle bij het konfliktpaar (i, j). In geval

a) is Oij gelijk aan 0, in het geval b) is 5ij geIijk aan 1

Een paar konfli.ktererrle verkeerslichten Ievert zo uitein::le

Iijk de volgen:Je orqelijkheden op:
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2.4.3 Het total. probleElll

We hebben nu het volgen:ie prableem:

Voor een kruising met N verkeerslichten m:::leten de groentijd

stippen gl...CJN en de roodtijdstippen rl' .. rN bereken:i

worden, zodanig dat de regeling optilnaal is. In de voorgaande

twee subparagrafen zijn een aantal ongelijkheden (1) tim (6)

afgeleid waaraan deze tijdstippen m:::leten voldoen. 8amengevat:

* De ongelijkheden (1), die uitdrukken dat de groentijd van

een licht niet kleiner mag zijn dan de minimale groentijd

van dat licht. Er zijn dus N ongelijkheden (1).

* De ongelijkheden (2), die uitdrukken dat de groentijd van

een licht de cyclustijd niet mag overschrijden. Er zijn dus

ook N ongelijkheden (2).

* De golfrelaties (3) en (4). Er zijn evenveel relaties (3)

en (4) als het aantal golfparen.

* De konfliktrelaties (5) en (6). Er zijn evenveel relaties

(5) en (6) als het aantal konfliktparen.

We hebben nu een stelsel ongelijkheden die alle de gedaante

van lineaire ongelijkheden hebben. Dit stelsp.l zal over het

algemeen onderbep:tald zijn, dat wil zeggen als het stelse!

een oplossing heeft, heeft het oak meer dan een oplossing. De

vraag is nu of een van deze oplossingen de beste is, en zo ja

welk criterium men hieIVoor kan hanteren.

Het ligt voor de han:i dat men zoveel m::qelijk groen in het

verkeerslichtenprogramma zal willen zien orner de voo:rwaarde

dat aan de eisen (1) tim (6) is voldaan. De som van alle

tijdseenheden green in een cyclus is:

N

L. (ri - gi)

i=1

(7)
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Het probleem is dus nu : zoek die oplossing van het stelsel

lineaire ongelijkheden waal:Voor (7) maximaal is.

Het ontwerpen van een optimale starre regeling verloopt nu in

twee stappen. Eerst wordt voor de kroising een fasenindeling

gernaakt. oit zal in de regel ''net de harrl" geschieden.

Vel:Volgens voIgt het oplossen van een stelsel lineaire

ongelijkheden. we hebben hier te maken met een zogenaand

'lineair programmerings probleem'. IInmers de ongelijkheden

zijn I ineair, en ook de funktie (7) die gemaxbnaliseerd meet

worden. Voor het oplossen van lineaire programmerings

probleren zijn corrp.rterprogramma' s beschikbaar, welke in

staat zijn an grote stelsels ongelijkheden bi.nnen redelijke

tijd door te rek.enen. Wanneer voor een kroising een fasenin

deling is gemaakt, kan vel:Volgens de CClllplter ingeschakeld

worden voor het berekenen van alle green- en roodtijden.

2.5 Verkeersafhankelijke regeliD;

Een starre regeling kent aan elke fase iedere cyclus dezelfde

groentijd toe, ona:fhankelijk van het aktuele verkeersaanbcx:l.

Uiteraard kan dit tot een situatie leiden dat een regeling

aan zijrichtingen green geeft teJ:wijl er daar helernaal geen

verkeer aanwezig is. Verkeer op de arrlere richtingen staat

dan voor niets te wachten. Het is dus wenselijk am een

regeling te laten reageren op het verkeersaanbod. Wanneer op

bovengenoem::ie zijrichtingen detektoren geplaatst worden, weet

de regeling of er daar al of niet verkeer aanwezig is. zo

niet, dan hoeven de betreffende fasen geen green te krijgen.

uit onderzoek is gebleken dat een voertuigafhankelijke

regeling zeer geed uit een starre regeling kan voortvloeien.

Vaak wordt voor een bepaalde kruising eerst een starre

regeling ontworpen, die dan vel:Volgens verkeersafhankelijk

wordt gemaakt.

Wanneer de verkeersintensiteit fluktuaties vertoont, meet de

regeling zich zodanig aanpassen dat tech een optimale

doorstroming verkregen wordt. De stramen die op een bepaald
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moment een groot verkeersa.anbod hebben, kunnen dan een

langere groentijd dan nonnaal toegekerrl krijgen.

Met behulp van detektoren worden meti.n;Jen verricht. Bij ieder

voertuig dat passeert, ontvangt de regelaar een puls van de

detektor. IXx>r nu de tijd tussen twee pulsen te meten, krijgt

de regelirq een in:lruk van de verkeersdrukte op de toevoerwe

gen. Deze tijd wordt de intervaltijd of hiaattijd genoem:l.

Een korte hiaattijd betekent grote drukte. Bij een korte

hiaattijd kan de regelirq beslissen om aan de betrefferrle

stroom verlergirq van de groentijd toe te kennen. We spreken

van het verlergen van een stroom.

uiteraard kan niet onbePerkt verlengd worden. Er zijn inuners

nag arrlere strcmen die op green wachten. Er zijn twee

faktoren die bepalen tot wanneer er verlengd kan worden. Ten

eerste kan aan de hiaattijd een maximum waarde toegekerrl

worden (grenshiaattijd). Warmeer de tijd tussen twee pulsen

deze maximmrtijd overschrijdt, is kennelijk de drukte zover

afgenc:men dat niet verder verlengd hoeft te worden. Echter :

wanneer de grenshiaattijd het enige criterium voor het

beein:iigen van het verlergen zou zijn, zou er bij een

aanhouderrl drukke verkeersstroan OnbePerkt verlengd worden.

Da.aran wordt er voor iedere fase een maximum groentijd

i.n;Jesteld. Is deze overschreden, dan wordt een verlergirq

afgebroken, ook al is de grenshiaattijd nag niet overschre

den. Het verkeerslicht zal op rood sprirqen, uiteraard via

een fase oranje.

Een arrlere rnogelijkh.eid is progressie-verlergirq. Hierbij

wordt de grenshiaatijd kleiner naannate de verlergirq langer

dtrurt. Dus : hoe langer de verlergirq duurt, hoe kleiner de

rnaximaal toegestane hiaattijd en dus hoe strenger de eis voor

verlergirq.

Wanneer een bePaalde stroom verlergi.n;J krijgt, is het

rnogelijk em niet-strijdige strcmen (bijvoorbeeld de tegerge

stelde richtin;) ''mee te verlergen". IIramners, de strijdige

stromen voeren vaI'l\tJege het verlergen tech rood. De meever

lengde st:rocm kan hiervan profiteren, en eventueel hier

wachterrl.e voertuigen kunnen doorgelaten worden.
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Hoofdstuk 3 : Netwerkreqelinqen

Tot dusver was er sprake van een regeli.n;} voor het besturen

van een ktui.sp.mt. Vaak is een Ja:uisi.n;} in de praktijk

opgenomen in een netwerk. Een netwerk is een verzameli.n;} van

twee of meer geregelde Ja:uisi.n;}en. Een Ja:uisi.n;} behoort tot

het netwerk wanneer de verdeli.n;} van het aankome.rrle verkeer

op minstens e.en richti.n;} beinvloed wordt door de verkeers

regeli.n;} van een an:1ere Ja:uisi.n;} van het netwerk.

3.1 waaran, wanneer en hoe ooOrdinatie ?

On diverse redenen kan men besluiten am tussen de diverse

kruispuntregeli.n;}en een co6rdinatie aan te brengen (gec06rdi

neerde regeli.n;} - "groene golf"). Een aantal redenen zijn:

* Warmeer Ja:uisi.n;}en op korte afstan:1 van elkaar liggen,

kurmen bij afwezigheid van co6rdinatie de wegen tussen de

kruisi.n;}en "dichtsli.bben".

* Een gec06rdineerde regeli.n;} zorgt eJ:Voor dat het aantal

keren dat IOOet worden gestopt, wordt beperkt of voor

bepaa1de richti.n;}en zelfs nul wordt gernaakt. oit verkleint

de kans op aanrijdi.n;}en, levert tijdwinst op, en is

gunstiger voor het milieu.

* De door een ktui.sp.mt door te laten hoeveelheid verkeer kan

worden aangepast aan de capaciteit van de erachter liggerxie

kruispunten. Er kan dus dosererd worden opgetreden.

In het algemeen kan men stellen dat, am bovenstaande redenen,

co6rdinatie tussen Ja:uisi.n;}en zo mogelijk altijd Iroet worden

toegepast. De Ja:uispunten Iroeten echter zo dicht bij elkaar

gelegen zijn, en zodanig zijn gesitueerd, dat de verkeersaf

wikkeli.n;} op een kruispunt die op de an:1ere kruispunten

werkelijk belnv'loedt, an:1ers is co6rdinatie zinloos. Verder

is het belargrijk dat de verkeersstroa:n de Ja:uispunten in

praktisch orgewijzigde vonn pa.sseert, zodat er sprake is van

een constante doorgaan:le verkeersstroa:n. Warmeer er veel

verkeer het trace op en af rijdt is co6rdinatie Iroeilijker.
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Aangezien via co6rdina.tie de verkeersafwi.kkeli..rq op een

kI:uisplll1t wordt bei:nvloed door de verkeersregeli..rq op een of

meer andere kruisplll1ten, zullen er in de verkeersafwikkeli..rq

van een gec06rdineerd kruisplll1t elementen karren die een voor

die kroisi..rq cptimale afwikkeli..rq ornnogelijk kunnen maken.

Bij co6rdina.tie verkiest men de optilnale doorstroming van een

bepaalde rijrichti..rq of richti..rqen. De regeli..rq was tot nu

toe voor de kruisi..rq zelf optiInaal, nu m::>et met m:irner dan de

optilnale regeli..rq genoegen worden genanen.

Irrlien geen infonnatie wordt verzameld over de gedragi..rqen

van een verkeersstroam tussen twee gec06rdineerde kruisplll1

ten, is een gec06rdineerde regeli..rq zeer kwetsbaar. Er wordt

er dan immers van uit gegaan, dat een voertuig dat op een

kruispunt vertrekt, na een tijd gelijk aan de rijtijd ook op

het volgerrle kruispunt aankant. Wanneer een aanrijdi..rq

plaatsvirrlt, een voertuig langzaam rijdt, er halterero.e

bussen zijn, er een bezinepomp aanwezig is, is hie:rvan geen

sprake. Een gec06rdineerde regeli..rq kan zo volledig ontregeld

worden. Verzamelen van infonnatie over gedragi..rqen van

voertuigen tussen twee kruisi..rqen, bijvoomeeJ.d door het

plaatsen van meer detektoren, is dus zinvol.

Bij het creeren van een greene golf rijst de vraag of deze in

twee richti..rqen IOOgelijk is. oit wordt bepaald door de

afstarrl tussen de kruispunten, de cyclustijd op de kruispun

ten, en de rijsnelheid van het verkeer. In de prragraaf over

starre regeli..rqen zal hierop nader worden i..rqegaan.

De regeli..rqen van kruisi..rqen die tot een netwerk behoren,

zijn dus zodanig op elkaar afgesterrd, dat voertuigen die een

bepaalde route door het netwerk volgen een zo geri..rq IOOge

lijke verliestijd oooeIVinden ten gevolge van de verkeers

lichten.

Bij starre reqeli..rqen betekent dit dat de cyclustijden en de

groentijden van de kruisi..rqen zodanig zijn i..rqesteld dat er

"greene golven" ontstaan. Een oooerli..rqe koppeli..rq van de

kruispuntregelaars is hierbij nodig, onrlat de regeli..rqen

anders op den dtrur uit fase zouden gaan lopeno
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Ook verkeersafhankelijke regelin;en kunnen worden op:Jenomen

in een netwerk. Aangrenzen:ie kruisin;en worden dan zodanig

geregeld dat clusters voertuigen zo weinig oogelijk verlies

tijd ondervinden.

Met behulp van ''verkeersa:fhankelijke programmaselektie" kan

uit een aantal regelin;en (zowel star als voertuigafhanke

lijk), autanatisch de meest optirnale regelin; worden gekozen.

Welke regelin; de meest optirnale is, hangt af van het

tijdstip van de dag. Het verkeerspatroon is i.mmers op geen

enkel Il1CJ1OOI1t van de dag hetzelfde.

De meest recente vonn van netwerkregelin; is real-time

regelin;. Bij deze vonn van regelen worden de verkeerslich

tenregelin;en voortdurend aan de han:l van aktuele verkeersin

fonnatie geoptirnaliseerd.

Geco6rdi.neerde regelin; van een netwerk zou uitgevoerd kunnen

worden door een centrale computer. De afzorrlerlijke regelaars

op de diverse kruispunten zouden dan vervallen, teJ:wijl in

plaats hiervan een centrale CCllfP,1'ter het hele netwerk regelt.

Groot nadeel hiervan is, dat wanneer een storin; in de

centrale computer zou optreden, de hele keten van kruispunten

buiten werkin; is. IBaram worden in de praktijd bijna altijd

de kruisin;en door eigen regelaars geregeld. Tussen deze

regelaars is dan neg een koppelnetwerk aangebracht, zodat de

regelaars kunnen communiceren. Zou er in het koppelnetwerk

een storin; ontstaan, dan kunnen de kruispuntregelaars neg

"starrlalone" werken. Alleen de co6rdinatie van de keten is

dan verdwenen, het verkeer op de kruisin;en wordt echter neg

wel afgehandeld.

Voor het ontweq:len van netwerkregelin;en is veel gebruik

gemaakt van speciaal dacuvoor ontworpen conputerprogranuna' s.

Daamaast verrolde de CCllfP,1'ter sans een belangrijke plaats

bij het realiseren van de netwerkregelin;en.
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3.2 starre netwerkreqeliD;Jen

( d )

I I I I
K1 K2

I I
(

I I)
v

Figuur 3. 1 : '!Wee opeenvolgerrle kruisin;Jen in een netwerk

Neem de situatie van figuur 3. 1. we hebben hier twee opeen

volgerrle krui~ten K1 en K2 cp een orrlerlin;Je afstarrl d.

Deze krui.spmten ZlJn cp;Jen<m:m in een gec:06rclineerde

regelin;J. Beide kruisin;Jen zijn star geregeld.

COOrdinatie 'WOrdt hier bereikt door te zorgen dat het

verschil tussen de greentijdstippen van beide kruisin;Jen

gelijk is aan de benodigde rijtijd. Een voertuig dat bij de

ene kruisin;J green krijgt en wegrijdt, zal bij de volgerrle

kruisin;J op het juiste rranent green krijgen. Deze CX)ntinue

offset tussen de greentijden IOOet voor iedere cyclus het

zelfde blijven, er is inuners sprake van starre regelin;Jen.

oit houdt in, dat de cyclustijden van beide kruisin;Jen even

groat meeten zijn, ardat de regelin;Jen arrlers uit fase gaan

lopeno Algemeen geldt dat voor een gec:06rdi.neerd netwerk van

starre regelin;Jen geldt dat alle kruisin;Jen hiervan dezelfde

cyclustijd C hebben, of eventueel de helft hiervan.

Het liefst willen we een greene golf in twee richtin;Jen

hebben. De offset van de greentijden tussen de kruisin;Jen

meet dus voor beide richtin;Jen gelijk zijn aan de rijtijd

tussen de kruisin;Jen. Wanneer we er vanuit gaan dat de

rijsnelheid v cp beide richtin;Jen gelijk is, is de rijtijd

voor beide richtin;Jen dus ook gelijk. Deze rijtijd is gelijk

aan d / v, en is uit symmetrie-overwegin;Jen ook gelijk aan

de halve cyclustijd. we kanen zo uiteirrlelijk op de fonnule
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d = j c.v

Wanneer een tweezijdige greene golf gewenst is, bestaat er

dus bovenstaarn verlJan:i tussen de afstarxi tussen de kruisin

gen, de cyclustijd op de kruis:iI¥1en en de rijsnelheid op de

wegen tussen de kruis:iI¥1en. De rijsnelheid ligt rneestal vast.

Ook de cyclustijd kan maar binnen zeer bePerkte grenzen

gevarieerd worden, onrlat het verkeer op alle richt:iI¥1en van

een kruispunt goed verwerkt IOOet kunnen worden. stel dat de

rijsnelheid 50 knVu is (binnen de bebouwde kam). Een accepta

bele waarde voor de cyclustijd is 60 sekorrlen. Dit betekent

dan dat de afstarxi tussen de kruis:iI¥1en 400 rreter IOOet

bedragen voor het realiseren van een tweezijdige greene golf.

uiteraard zal het in de praktijd zelden voorkamen dat de

afstarrl tussen kruis:iI¥1en 400 rreter bedraagt. Meesta.l zullen

de afstarrlen tussen de kruispunten ook zeker niet gelijk

zijn, maar een zeer grate variatie vertonen. Wanneer tach een

tweezijdige greene golf gewenst is, is het dus nodig om

tussen de diverse kruispunten verschillerrle rijsnelheden aan

te geven. De cyclustijden IOOeten :inmers allemaal gelijk zijn.

In de praktijk blijkt dit echter geen onverdeeld succes te

zijn. In het buitenlarrl, waar snelheid.saaniui.d:iI¥1en werden

toegepast, is gebleken dat een groat gedeelte van de wegge

bruikers zich niet houdt aan de aangegeven snelheden, zodat

tach weer voor kruis:iI¥1en IOOet worden gestopt en weer IOOet

worden opgetrokken, zodat de doorstrcmin:.:J nadelig beInvloed

wordt en de greene golf teniet gedaan wordt. Vooral wanneer

een lagere snelheid wordt aanJegeven dan de bij het wegtrace

passerrle snelheid, zal rren zeker geneigd zijn de snelheids

aandui<iirq te negeren. In zo' n geval is het vaak beter om

voor een richt:iI¥1 (en weI de zwaarst belaste) een greene golf

te creeren, tel:wi.jl rren in de tegenovergestelde richt:iI¥1

eventueel voor een verkeerslicht zal IOOeten stoppen. Welke

richt:iI¥1 de zwaarst belast is,~ vaak af van het tijdstip

van de dag, en IOOet dus variabel blijven.
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Er zijn COIt'pltel:programma' s geschreven waannee starre

netwerkregelingen geoptilnaliseerd kunnen worden. Ret pro

granuna TRANSYT is hier een voorbeeld van. Aan het programma

worden gegevens van een star te regelen netwerk aangeboden.

Voorwaarde is dat alle kruisingen dezeIfde cyclustijd hebben,

of een cyclustijd die de helft is van de cyclustijd van de

averige kruisingen. Het programma berekent dan een optilnale

starre regeling. Als criterimn voor optimaal zijn wordt vaak

de zogeheten "Perfonnance Irrlex" gebroikt. Deze ziet er als

voIgt uit:

n

P.I. = r (W*Ai*Vi + O.Ol*K*Bi*Si)

i=l

Hierin is: Vi

S'1
W

K

gemiddelde verliestijd op richting i

aantal stops op richting i

totale kosten Per gemiddeld verliesuur

totale kosten Per 100 voertuigstops

gewichtsfaktoren

Optirnaal is een regeling wacu:van de Perfonnance Irrlex zo

klein rrogelijk is.

3.3 Verkeersafhankelijke prograJl1Uase1ektie

Een stap in de richting van een verkeersa:fhankelijke netwerk

regeling is de verkeersafhankeIijke programmaselektie.

Hierbij wordt uit een aantal starre regelingen (of regelingen

waarvan de kruispuntregelingen bePerkt verkeersa:fhankelijk

werken) steeds de meest geschikte geselekteerd. De verkeers

situatie verarrlert voorduren:l met de tijd (ochterrl-, avorrl

spits, dag, nacht), zodat sans een arrlere regeling zal worden

ingeschakeld.

Dit wisselen van regeling kan gebeuren op vaste tijdstippen

van het etIraal.. De begin- en eirrltijdstippen van bepaalde

verkeerssituaties kunnen echter ten gevolge van bijvoorbeeld

evenementen of weersinvloeden veranderen. Een betere methcxle

is daaran het gebnllk van verkeersafhankeIijke programma

selektie. Er wordt hierbij getracht bepaalde verkeerssitua-
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ties te herkennen, en de daarbij passerrle regeling in te

schakelen. oit herkennen gebeurt aan de hard van tellingen en

bezettingsgraa<:irretingen met behulp van detektoren.

Het zal duidelijk zijn dat op deze roamer niet "echt"

verkeersafhankelijk geregeld wordt. Er wordt gek.ozen uit een

beperkt aantal programma's, teJ:wijl verder een nieuwe

regeling eigenlijk steeds net iets te laat wordt ingescha

keld.

3.4 verkeersafhankel.ijk gereqe1de netwerken

Wanneer een netwerk niet star, maar verkee.rsafhankelijk

geregeld wordt, zal het vaak toc:h gewenst zijn om co6rdina

ties tussen de geregelde kruisingen tot starn te brengen.

Bij kruisingen die vlakbij elkaar liggen, kunnen er golfrela

ties opgesteld worden als beschreven in hoofdstuk 2. Wanneer

de afstarxl tussen de kruisingen wat grater is, zal er tussen

de twee verkeersafhankelijke regelingen infonnatie uitgewis

seld worden, zodanig dat zoveel ncqelijk een doorstrarnirg

bewerkstelligd wordt.

Voor de koppeli.n;J tussen verkee.rsafhankelijke regelaars zlJn

verschillen.::ie methoden ontwikkeld. Deze methoden realiseren

allemaal een zekere venn van co6rdinatie, echter geen van

alle realiseren een absolute co6rdinatie. Ofwel : de door

stroming van het verkeer over de diverse kruisingen zal

verlJeterd worden, maar de ideale situatie dat een voertuig

dat bij de eerste kruisi.n;J vertrekt, op alle volgen.::ie

kruisingen kan doorrijden, wordt niet bereikt.

Een koppelirgsllIethode die toegepast wordt is bijvoorlJeel.d het

aanpassen van de groentijden van een verkee.rsafhankelijke

kruispuntregelaar aan de hard van infonnatie komerrl van de

vorige kruisi.n;J. Ook worden soms ''wachten:le installaties"

toegepast, waamij een kruispuntregelaar op bepaalde nanenten

van zijn cyclus gaat staan wachten op synchronisatiesignalen

van arrlere regelaars. Soms wordt door een kruispuntregelaar
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ook gebruik gemaakt van detektorinfortrnatie van het vorige

kruispunt. De regelaar kan hier zijn groentijden alvast aan

aanpassen.

Zoals gezegd zijn bovenstaame methoden niet optirnaal. Zij

creeren een beperkte vo:rm van co6rdinatie, maar garanjeren

geen volledige doorstroming van het verkeer over het trace.
Wanneer we dit willen realiseren, kanen we terecht bij de

"real-time" netwerkregelirgen.

3.5 Real-time netwerkregelm;ren

Real-time netwerlregelirgen zijn regelirgen die voort:durerrl

aan de ham van aktuele verkeersinfonnatie aarqepast worden

aan de toestarrl in het netwerk. In het buitenlarxi is hieraan

enig omerzoek verricht, en zijn enke1e systemen ontwi.kkeld.

Bij een real-time regelirg zijn in het algemeen veel detekto

ren aanwezig. Er is bijvoorbeeld een systeem, genaanrl scror,
ontwikkeld waamij alle geregelde wegvlakken voorzien zijn

van detektoren. Deze liggen op een zo groat rrogelijke afstam

van de stopstreep. Aan de ham van de verzarnelde verkeersge

gevens wordt voorspeld hoe het verkeer bij de stopstreep zal

aankanen. ~ ieder m:ment is er voor de kruisirg een bePaalde

regelirg geplarxi. Enkele sekon:len voordat een verkeerslicht

volgens die regelirg green zou worden, gaat een optirnalisa

tieprogramma na of een wijzigirg van de geplarxie groentijd

tot een verlagirg leidt van de grootste verzadigingsgraad van

de geregelde richtirgen op de betreffero.e kruisirg. Irxtien

een wijzigirg tot een verl:leterirg van de regelirg leidt,

wordt die wijzigirg aarqebracht. De offset tussen de kruisin

gen wordt iedere cyclus aan de ham van de voorspelde

verkeerspatronen m.b.v. een Perfonnance :rn::.ex geoptirnali

seem.

In het bovenst.aarxie voorbeeld is sprake van een systeem

waamij min of meer vasta regelirgen steeds, aan de ham van

aktuele verkeersinfonnatie, "on line" aarqepast worden. De in

het volgero.e hoofdstuk besproken netwerkregelirg is ontworpen
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om "clusters" voertuigen over een trace van het begin naar

het eirrle te geleiden. Er is hiemij geen sprake meer van

vaste regel:in;Jen of cyclustijden.

3.6 Huidiqe status

Tot nu toe bestorxi het ontwerpen van netwerkre;elingen

rneestal uit het aanbieden van de specifieke netwerkgegevens

aan een corrputerprogramma. Deze programma's berekerxien dan

een zo optilnaal ItK:lgelijke netwerkre;eling. Het betrof dan

rneestal starre regel:in;Jen. Zoals al in de inleiding werd

opgemerkt, zijn microprocessoren heden ten dage zo goedkoop,

dat hiermee zon:ier meer real-time netwerkre;elingen kunnen

worden ontworpen. In de volgen:ie hoofdstukken volgen be

schrijv:in;Jen van zulke regel:in;Jen.
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Hoofdstuk 4 : Real-time verkeersregeling op een trace

Beschouv.ti wordt een verkeersstroam over een trace met hierop

een aantal door verkeerslichten geregelde kruispunten. We

willen voor d.eze verkeersstroan een zo geed. mogelijke

doorstromi.n:J creeren. Hiervoor is een verkeersregeling

opgezet, die in dit hoofdstuk beschreven wordt.

4.1 Algemene beschrijvinq

Er is sprake van een event-driven systeem. Hiennee wordt

bedoeld, dat een willekeurige regelaar reageert op gebeurte

nissen. Zo I n gebeurtenis is in dit geval een naderend

voertuig, of een cluster naderencie voertuigen, die hun kornst

melden, en die verzoeken om doorgelaten te worden. Treden er

op een bepaald moment geen gebeurtenissen op, dan is het

systeem in rust : het wacht op een melding. Zoln event-driven

systeem staat tegenover de systemen beschreven in de vorige

hoofdstukken, waamij steeds met (meer of mirrler vaste)

cyclustijden werd gewerkt. De regelingen werken hierl:Jij een

cyclus af, ook als er geen gebeurtenis optreedt.

Het systeem bestaat uit een centrale intelligente regelaar,

en voor ieder kruispunt een lokale regelaar. Deze zijn door

middel van een datanet orrlerling doorverborrlen. Iedere lokale

regelaar heeft een aclres, zodat via dit datanet iedere

regelaar geadressee:rd kan worden. Zie figuur 4.1.

De regeling kan in een richting een vOlledige doorstromi.n:J op

de hoofdrichting realiseren. Deze richting wordt de voor

keursrichting genoem:l. Voor deze richting is gegararrleerd dat

iedere auto die het trace oprijdt, in een keer door kan

rijden naar bet eirrle van het trace. Voor de tegenoverge

stelde richting wordt de meest optilnale doorstroming gereali

seerd. sans, bij een bepaalde <JI'OO'tte van het verkeersaanbod,

kan in twee ridltingen een vOlledige doorstroming gereali

seerd worden. Wanneer de ene richting duidelijk veel zwaarder

belast is dan de arrlere, bijvoortJeeld in de spits, wordt deze

zwaarst belaste richting uiteraard als voorkeursrichting
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gekozen. Is er geen duidelijk zwaarst belaste richtin;J, dan

kan een willekeurige richtin;J voorkeursrichtin;J worden

gemaakt.

KRUISPUNT

REGELAARS

1 2 3 _._.

'" :>. " :>. " :-.

'" '7 '" '7 " ;,.

- - _.- N

'" :>.

"

HOOFD
REGELAAR

Figuur 4.1 : Regelsysteem voor een trace

4. 2 ~zet van de reqelin;J

De regelin;J werkt op een wegtrace met door verkeerslichten

geregelde kruispunten op onregelmatige afstamen. Deze

afstaOOen, de rijsneTheden, de verkeersdichtheden, kortan

alle verkeer'sgegevens van het trace zijn parameters voor het

systeem.

Het eerste Jo:uispmt van elke rijrichtin;J wordt de fOOrt van

de betreffeme richtin;J genoeI1rl. De beide poorten gaan

fungeren als sturende kruisplU1ten. De poort van een rijrich

tin;J vervult een belargrijke taak, ardat deze het verkeer dat

het trace oprijdt doseert. De regelaar van het als poort
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fungererxie kruispunt krijgt steeds gegevens binnen omtrent

het aantal door te laten voertuigen. Dit cluster voertuigen,

dat nu het trace oprijdt, meet goed verwerkt kunnen worden.

Dat wi! zeggen : in de voork.eursrichting meet het cluster in

een k.eer het trace over, terwij1 in de tegen;restelde richting

geen opstc:lwingen IIrXJen ontstaan.

De kruispunten met het grootste verkeersaanbod op de dwarsfa

sen worden de bottle-necks genoem::l. Zij vonnen de flessehal

zen van het trace, die in feite de capaciteit van het hele

trace bepalen. De doorlaatcapaciteit van de bottlenecks

bepaalt hoeveel verk.eer er per keer door het sturende

kruispmt (de poort) kan worden doo~elaten.

N.B. In dit hoofdstuk zullen we voortaan elk.e "k.eer" dat een

poort een cluster voertuigen doorlaat een cyclus noemen. Deze

cyclus moet niet veJ:Ward worden met de cyclus uit de vorige

hoofdstukk.en. Hierbij was sprak.e van cyclustijden op de

diverse kruispunten. Bij het hier beschreven systeem hoort er

bij iedere cyclus een cluster voertuigen, dat alle kruispun

ten passeert, of ~ens van het trace afbuigt. De "cyclustij

den" op de diverse kruisingen zijn dus iedere k.eer verschil

lerrl, en worden bepaald door het sturende kruispunt.

Voor iedere cyclus bekijkt de hoofdregelaar hoeveel voertui

gen het trace op IIrXJen rijden. HieJ:Voor wordt het verk.eers

aanbod op de diverse dwarsfasen, vooral die van de bottle

necks, in ogenschouw genamen. Afhankelijk van deze verk.eers

aanboden, worden meer of mi.rrler voertuigen toegelaten. De

hoofdregelaar beschikt voor het nemen van deze beslissingen

over de nodige infonnatie van zuiver verk.eerstechnische aard,

alsmede over detektorinfonnatie betrefferrle het aktuele

verkeersaanbod op de diverse zijwegen. Deze detektorinfonna

tie kan de hoof~elaar inwinnen bij de diverse lokale

regelaars.

Wanneer de hoofdregelaar voor een cyclus bepaald heeft,

hoeveel voertuigen er doo~elaten worden, verleent het

sturende kruispunt (de poort) het cluster voertuigen toegang

tot het trace. Het idee van het systeem is nu, dat dit
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cluster op de rijrichti.ng' die gekozen is als voorkeursrich

ti.ng', in een keer het trace over gaat, zon:ler ergens voor een

verkeerslicht te hoeven stoppen (uiteraard zolang de hoofd

richti.ng' gevolgd wordt) .

oit gaat als voIgt in zijn werk. Het st.ureme kIuispunt

geeft, an het cluster voertuigen door te laten, een bepaalde

groentijd aan de hoofdrichti.ng'. Vervolgens wordt deze groen

tijd doorgeseirxi naar het volgerrle kIuispunt, en wanneer het

cluster voertuigen daar arriveert, aan het verkeer op de

hoofdrichti.ng' gegeven. Vervolgens wordt op dit kruispunt door

detektie vastgesteld of er verkeer het trace verlaat, of

hoeveel verkeer zich van de dwarsrichti.ng' bij de hoofdstroarn

voegt. Op grom van deze gegevens wordt weer een groentijd

doorgeseirxi naar het volgerrle kIuispunt, waarna op dit kruis

punt en het daarop volgen::ie weer hetzelfde wordt gedaan.

Zeals verderop zal blijken, worden, an zo adequaat IOOgelijk

op situaties te kunnen reageren, uiteirxielijk geen groentij

den doorgeseirxi, maar aantallen voertuigen.

De cyclustijden op alle kIuisi.ng'en worden, zeals reeds opge

merkt, door de grootte van het begincluster bepaald en zijn

steeds wi.sse1en::i. Een greene golf in twee richti.ng'en is

daaran bij dit systeem met IOOgelijk. Bovenstaarrle methodiek

wordt toegepast ~ de voorkeursrichti.ng', en wordt op de

tegeI'X1estelde richti.ng' zo geed als IOOgelijk is gevolgd.

4.3 De lokale reqelaar

Ieder kruispunt heeft zijn eigen regelaar. Deze handelt de

volledige gang van zaken ~ het kIuispunt af. Van an::iere

lokale regelaars, van detektoren ~ de kIuisi.ng', of van de

hoofdregelaar, kaJIt infonnatie binnen over verkeersdichthe

den, nadererm clusters, enzovoort. De regelaar gaat deze

infonnatie vezwerken, zodanig dat het nadererxie verkeer zo

efficient IOOge1ijk wordt afgehan:ield. Nadererxie clusters

voertuigen ~ de voorkeursrichti.ng' IOOeten geheel worden

doorgelaten, voor an::iere richti.ng'en IOOeten de wachttijden zo

klein IOOgelijk zijn.
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4.4 Interakti.e tussen lokale regelaars

Wanneer een an:iere lokale regelaar infonnatie over een nade

ren::l cluster doorseint, wordt ook het ad.res van deze regelaar

meegegeven, zodat bekerrl is van welke kant de voertuigen

komen. De infonnatie bestaat uit het aantal auto's waanrit

het cluster bestaat, en een tijdsoffset in sekorxien. Wanneer

een tijdsoffset van T sekorxien binnenkant, betekent dit dat

op het nanent van bi.nnenkomst van deze infonnatie, over T

sekorxien het cluster de stopstreep van de kruising genaderd

zal zijn.

Zeals verderop nag zal worden besproken, mJet de regelaar de

infonnatie een bepaalde tijd Td eerder krijgen dan het tijd

stip waarop de op de infonnatie volgerne aktie mJet worden

uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld infonnatie binnenkomt over

nadererrle voertuigen op de voorkeursrichting, mJet aan deze

richting over T sekorxien green gegeven worden. De regelaar

mJet hiervoor echter eventuele green voererrle dwarsfasen op

rood zetten, een ontruimingstijd in acht nemen, en eventueel

voorstartgroen aan de hoofdrichting geven in het geval hier

voertuigen staan te wachten. De tijd die de regelaar hiervoor

ncxlig heeft is hier Td. Dit betekent dat de tijdsoffset T in

ieder geval grater mJet zijn dan Td.

4.5 Nadere beschouwi.nq van de clusterafhandeling

In deze paragraaf zal wat gedetailleerder worden ingegaan op

enkele aspecten van het systeem.

4.5.1 Gedraq van clusters

We hebben gezien dat, wanneer een cluster auto's een kruis

punt gePaSSeerd is, de betreffen::le regelaar naar het volgen1e

kruispunt doorseint hoeveel auto's er aan kc:m:m, en wanneer.

Bij het volgerxie kruispunt wordt de doorgeseinde greentijd

aan het cluster gegeven zodra het daar arriveert. In het

ideale geval vertrekt er dus op tijdstip t een cluster voer-
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tuigen bij een kruis~, en komt op tijdstip t + T als een
blok bij de volgerrle kruis~ aan. Van deze ideale situatie

zal in de praktijk geen sprake zijn am de volgenie redenen:

(1) De voe.rtuigen van het cluster zullen verschillerrle

optrektijden hebben, en zullen ook niet allernaal even

snel rijden, vooral niet als er Per rijricht~ meer

dere rijstroken zijn. Er zal dan ook een zekere sprei

~ zijn in de tijdstippen waarop de verschillerrle

voertuigen van een cluster bij het volgenie kruispmt

aankanen. Men noemt dit verschijnsel felotondiffusie :

het cluster voertuigen wordt ''verstrooid'' . Sornmige

voertuigen zullen dus op een tijdstip bij het volgenie

kruispmt aankamen dat iets afwijkt van t + T. Wanneer

als doorgeseinde tijdsoffset T gehanteerd wordt de tijd

die het snelste voertuig ncx:tig heeft am de afstarrl

tussen de kruis~en af te leggen, dan zal de aankcmst

tijd van sarmnige voertuigen alleen later liggen dan t +
T, niet eerder.

(2) Het kan ook voorkonen dat sarmnige voertuigen van een

cluster niet een klein beetje later aankamen, zoals

orrler (1), maar een relatief veel grotere tijd later.

oit kan kcmen door zaken als haltererrl.e bussen op het

trace, of een bezi.nestation dat tussen twee kruis~en

gelegen is, en waardoor voertuigen oponthoud kunnen

oplopen.

(3) Een heel cluster kan veel later dan het tijdstip t + T

bij het volgenie kruisptmt arriveren. oit kan kanen

door bijvoorbeeld een ~eluk op het trace.

In vet:barrl met bovenst:aan:ie ~ten, wordt er bij dit systeem

niet zon::ler meer vanuit gegaan dat een cluster inderdaad een

lcruispunt bereikt op het door het vorige kruispunt doorge

seinde tijdstip. Het arriveren van de voertuigen op het

betreffenie knlispmt wordt met behulp van detektoren vast

gesteld.
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4.5.2 Voorstart:groen

Het kan voorkanen dat er op de hoofdrichting van een kruising

voertuigen voor :rcxxl licht staan te wachten. Komt er een

cluster aan, dan zou de kruispuntregelaar in principe green

geven op het naoent dat dit cluster de kruising bijna bereikt

heeft. De voor de kruising wachterrle voertuigen gooien dan

roet in het eten, onrlat die nu rroeten gaan optrekken, zodat

de aanko.men:ie voertuigen toch rroeten afremmen. om deze reden

geeft een lokale regelaar, wanneer er voertuigen staan te

wachten op de hoofdrichting, bij een nadererxi cluster een

hoeveelheid voorstartgroen am de wachte.rrle voertuigen te

laten optrekken. De nadererrle voertuigen kunnen de kruising

dan orqe.hi.rrlerd passeren. De situatie dat er op de voorkeurs

richting voertuigen voor :rcxxl staan te wachten lijkt in

tegenspraak met het feit dat op deze richting ieder voertuig

orqe.hi.rrlerd het trace over kan. Het kant echter voor in de

volgerrle twee gevallen:

* Een voertuig is atkanstig van de dwarsfase van de vorige

kruising, en is dus op die kruising doorgelaten op een

tijdstip liggerrl tussen twee groenpericrlen van de hoofd

richting. Het wacht dus bij de volgerrle kruising voor

:rcxxl.

* Een voertuig van een door de vorige kruising doorgelaten

cluster heeft oponthoud gehad, of te langzaam gereden.

Het kant te laat aan bij de volgerrle kruising, zodat de

hoofdrichting hier inmiddels alweer :rcxxl is.

In het geval een voertuig bij een kruising op de hoofdrich

ting voor :rcxxl staat te wachten, is dit de kruispuntregelaar

beken:1 (zie verderop). Bij een volgerrl nadererxi cluster wordt

voorstartgroen gegeven, en worden de wachterrle voertuigen

aldus bij het nadererrle cluster gevoegd. oit cluster wordt

dus grater, en hiermee dient bij het doorseinen naar de

volgerrle kruising rekening gehouden te worden.

32



4.5.3 Passeren van een cluster

Algemeen geld dat het aantal voertuigen van een cluster bij

ieder krui~ dat het passeert zal verarrleren. Inuners, er

kunnen op de hoofdrichti.rq wachterrle voertuigen bij gevoegd

worden, er kunnen voertuigen van het cluster te langzaam zijn

zodat ze de groenperioo.e niet meer halen, en er kunnen voer

tuigen van het trace afbuigen. Op dit moment zal men mis

schien geneigd zijn an ook de van de dwarsfase van het kruis

punt afkamstige voertuigen erl:lij te tellen. Deze voertuigen

worden echter niet bij het huidige cluster gevoegd, c::ardat de

dwarsfasen pas green krijgen als het cluster gepasseerd is en

de hoofdrichti.rq dus weer :rood heeft. Ze zullen dus bij de

volgerxle kruisi.rq voor rood mJeten wachten en aldus bij het

volgende passererrle cluster gevoegd worden.

Wanneer een cluster een kruispunt gepasseerd is, kan de

kruispuntregelaar dus de nieuwe grootte el:Va.I1 bepalen. Deze

grootte wordt bepaald door het aantal voertuigen te tellen

dat de detektor op de hoofdrichtin:J, die net iets na de

kruisi.rq ligt, passeert. Deze nieuwe grootte kan verrolgens

doorgesei.rrl worden naar de volgerxle kruisin:J. De regelaar is

vervolgens in staat an het aantal voertuigen te berekenen dat

nu voor de kruisi.rq staat te wachten. Dit aantal is gelijk

aan het door de vorige kruisin:J doorgesein:)e aantal, minus

het aantal voertuigen dat op deze kruisin:J afgebogen is

(detektoren op de afbuigerxle voorsorteervakken), minus het

aantal getelde op de hoofdrichtin:J passererrle voertuigen. Dit

aantal wachterrle voertuigen kan in het tijdsinterval tussen

twee passererrle clusters neg groter worden, onrlat de vorige

kruisin:J dan zijn dwarsfasen naar de hoofdrichti.rq doorlaat.

Dit zal deze kruisi.rq dan doorgeven (nadererrl cluster afkom

stig van dwarsfase), en dit kan eventueel neg net een voor de

kruisi.rq gelegen detektor gecontroleerd worden. De regelaar

weet nu hoevee1 voertuigen er op de hoofdrichtirg staan te

wachten wanneer het volgerxle cluster nadert, zodat een even

redige hoeveelheid voorstartgroen gegeven kan worden.
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4.5.4 O'IIIIImi catie

Tot nu toe is er steeds van uit gegaan dat de informatie over

nadererxie clusters steeds ~ tijd birmenkant. Wanneer krui

si.r¥;Jen dicht bij e1kaar gelegen zijn, hoeft dit echter met

het geval te zijn. Immers, wanneer de afstarrl tussen twee

kruispunten klein is, ){an de door te seinen tijdsoffset T

kleiner zijn dan de 'I'd van de volgen::le regelaar. 'I'd is de

mi.nilnale tijd die de regelaar de informatie van te voren m:Jet

hehbhen (zie paragraaf 4.4).

Neem de situatie van figuur 4.2.

K4K3K2----7) Kl

l 1,-------1 II 1 ..·····1

Figuur 4.2 : Een stukje van een trace

De afstarrl tussen de kruisi.r¥;Jen K2 en K3 is zo klein, dat er

problemen q;1trerlen. De tijdsoffset T die K2 naar K3 seint, en

die gelijk is aan de tijd die een voertuig nodig heeft an van

K2 naar K3 te rijden, is hier kleiner dan de minimale tijd 'I'd

die de regelaar van K3 nodig heeft an, na het ontvangen van

de meldi.n;J dat er een cluster nadert, de hoofdrichti.r¥;J green

te geven.

Conclusie : wanneer K2 aan K3 meldt dat er een cluster na

dert, is dit te laat. De regelaar van K3 heeft met voldoerrle

tijd meer an ~ een veilige manier de dwarsfasen op rood te

zetten. Daaran m:Jet deze melding eerder gebeuren, voordat

het cluster bij K2 is. Op dit moment is echter nog met

bekerrl hoeveel voertuigen er bij K2 bij het cluster gevoegd
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worden of er vanaf gehaald worden. Wanneer aan 1<3 gemeld

wordt dat er een cluster nadert, zal dus een schatting van de

grootte hiervan doorgesein:i l'OC:leten worden. 1<3 weet dan alvast

dat het er aan kallt, alleen de grootte is niet exact bekend.

Deze kan na het passeren van K2 als correctie doorgesein:i

worden. Qn te~ welke correctie bij welk cluster hoort,

wordt een clusternummer meegezomen. oit nurmner wordt bij

ieder volgerrl cluster cyclisch op;Jehoogd, met een cyclus van

bijvoorbeeld 10.

uit het voorgaarrle blijkt dat er maatregelen l'OC:leten worden

genomen am lokale regelaars steeds tijdig van infonnatie te

voorzien. Dat wil zeggen : in sornmige gevallen deze regelaars

alvast doo:rseinen dat er een cluster nadert, waamij de

grootte van dit cluster neg kan veran:leren onrlat er neg

kruisingen tussen liggen.

In het systeem is dit als volgt geregeld. Iedere lokale

regelaar weet van zijn beide buren of deze al dan niet te

dicht bij liggen. In bovenstaarrl voorbeeld weet de regelaar

van K2 dat 1<3 te dicht bij ligt. Wanneer K2 nu een melding

bi.nnenkrijgt dat er varnrlt IQ. een cluster nadert, zal deze

dit ook meteen naar K2 doo:rseinen, met een geschatte grootte

en tijdsoffset van dit cluster. Nadat het cluster K2 gepas

seerd is, zerrlt K2 een correctie op de grootte en offset naar

1<3.

In het algemeen geldt dus : iedere regelaar geeft een clus

tel:'I'cwalding door naar de volgerrle regelaar irxlien de afstarrl

tot deze Ja:ui.sing te klein is. "Te klein" wil zeggen : de

tijdsoffset T tussen de kruisingen is kleiner dan de 'I'd van

de volgen:le kruising. Zou er na 1<3 neg een kruising K4 volgen

met ook een klei.ne afstarrl tot 1<3, dan wordt de melding als

een "emmertje" doorgegeven. IQ. seint naar K2, deze seint

meteen door naar 1<3, en deze seint weer meteen door naar K4.

Wanneer een cluster IQ. gepa.sseerd is, zijn K2, 1<3 en K4 zijn

dus meteen c:p de hoogte van het feit dat er een cluster

nadert.
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Bij de bovenstaarrle "recursieve" methode kan opgemerkt wor

den, dat cornrmmicatie alleen plaats virrlt tussen naast elkaar

gelegen Jcruispunten. Verder hoeft iedere regelaar alleen van

zijn beide buren te weten of zij op een te kleine afstarrl

liggen.

4.6 Handeli.ngen bij een passerend cluster

Laten we nu de gang van zaken eens op een rijtje zetten

wanneer een cluster voertuigen een Jcruisi..rg passeert op de

voorkeursridlti..rg•

Stel: een cluster nadert kruisi..rg Ki. oit cluster is op

tijdstip t1 bij kruisi..rg Ki-1 vertrokken. Kruisi..rg Ki-1 heeft

teen aan Jcruisi..rg Ki doorgeseirrl dat er op tijdstip t2 = t1 +

T een cluster voertuigen ter grootte G aankomt. Wanneer

Jcruisi..rg Ki+1 didlt bij ligt, seint Ki meteen aan deze Jcrui

si..rg door dat er voertuigen naderen, met een geschat aantal.

De regelaar van kruisi..rg Ki doorloopt nu de hierna volgen::ie

sequence.

N. B. In het orrlerstaarrle wordt gebruik gemaakt van een aantal

gegevens, zeals het te geven voorstartgroen, gegevens over

verkeersaanbod op dwarsfasen en tegen:Jestelde ridlti..rg, enz.

Deze gegevens worden uit het geheugen van de regelaar ge

haald. Ze worden door arrlere routines in het geheugen ge

schreven. Hoe dit gebeurt wordt verderop beschreven.

[1] Tref maatregelen an het cluster op het tijdstip t2 door

te laten. Ofwel : zorg et:Voor dat de hoofdrichti..rg op

tijdstip t2 green kan worden. Irxlien de dwarsfasen nCXJ

verkeersaanbod hebben kunnen deze nCXJ zo lang green

blijven voeren als verantwoord is in verban:i met de

ont.rui.min;Jstijden. Tevens rroet het te geven voorstart

green worden meegenanen.

[2] Wadlt tot het tijdstip t2 minus het te geven voorstart

green. ~ dit tijdstip voeren alle met de hoofdrichti..rg

strijdige fasen rood. In:lien er voorstartgroen gegeven
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rroet worden : geef groen aan de hoofdrichting, zodat de

wachteme voertuigen kunnen wegrijden.

[3] Wacht q;> de detektonnelcii..rq van het nadererrle cluster

(het gaat hier om de detektor die vlak voor het kruis

punt gelegen is). In het geval van voorstartgroen was

de hoofdrichting al groen, geef arrlers nu green. Indien

op het wegvak tussen de kruisingen detektoren geplaatst

zijn, kan het doorgesei.nie aantal voertuigen gecorri

geerd worden, wanneer bijvoort:leeeld een aantal voertui

gen oponthoud heeft. Tel vel:Volgens het aantal af'bui

gerrle voertuigen (detektoren) en venni.nier het aantal

hiennee. Iaat het cluster over de hoofdrichting passe

ren, en tel de voertuigen.

[4] Bekijk de situatie op de dwarsfasen en op de teg~e

stelde richting. Wanneer alle voertuigen gepasseerd

zijn, kan bij veel verkeer op de dwarsfasen de hoofd

richting op rood gezet worden, of bij vee! verkeer op

de teg~estelde richting kan deze nog even green

blijven. Wanneer nog met alle voertuigen van het

cluster gePaSSeerd zijn, en de dwarsfasen hebben een

hoog verkeersa.anbod, kan besloten worden om de hoofd

fase naar rood te laten gaan. De resteren::le voertuigen

van het cluster waren dan te langzaam en blijven wach

ten, zij worden zo bij het volgerrle cluster gevoegd.

[5] sein het aantal naderen:ie voertuigen door naar de

volgerrle kruising.

[6] Bereken het aantal nu op de hoofdrichting wachteme

voertuigen. oit is gelijk aan:

# door vorige kruising doorgesei.ni 

- # afge.bogen -

- # gepasseerde (geteld)

Haal uit een tabel het hiert:>ij behorende voorstart

groen, schrijf die op de betrefferrle plaats in het
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geheugen. oit aantal wachten:ie voertuigen kan neg

groter worden in:li.en de voorliggerrle kruising voertui

gen van de dwarsfase naar de hoofdrichting doorlaat.

Wanneer dit gebeurt, zal die kruising dat ook neg

doorseinen (zie het volgerrle punt).

[7] HaIrlel de dwarsfasen af. Sein naar de volgerrle kruising

door hoeveel voertuigen afkcrnstig van de dwarsfasen via

de hoofdrichting de volgerrle kruising naderen.

[8] Zerrl een correctie op een eerder gezon::ien clustergroot

te wanneer de volgerrle krui.sing op een kleine afstan::i

gelegen is.

4.7 P:rocesstructuur van de lokale reqelaar

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de lokale regelaar

opgebouwd is. oit wordt voornamelijk gedaan in termen van

interrupts en processen.

De regelaar werkt op interrupt-basis. Deze interrupts treden

allemaal volkamen onafhankelijk van elkaar op, en kunnen in

principe zelfs tegelijkertijd optreden. Er is daarorn een

interruptcontroller aanwezig die al deze interrupts afhan

delt.

Iedere regelaar heeft een interne (lokale) lopen::ie tijdvaria

bele. Deze is dus onafhankelijk van de an::iere regelaars.

Er is een hoofdprogranma dat continu wordt afgelOPen, en een

aantal Interrupt service Routines, die aaIX]eroePel'l worden

door binnenkanerx:le interrupts.

De volgerrle interrupts kunnen optreden:

(1) error (van lampbewaking of strijdigheidsmatrix)

(2) detektonneldin}

(3) bi.nne.nkanerxle data van an::iere regelaar

(4) bi.nne.nkanerxle data van hoofdregelaar
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Interrupt (l) geeft altijd meteen een sprong naar een ncx:xi

progranuna. De door de interrupts (2), (3) en (4) gestarte

processen zullen verderop nader besproken worden. Sommige van

deze processen schrijven data in bepaalde geheugen1ocaties,

die door an:1ere prcx::essen weer gebruikt wordt.

4.7.1 Ret hoofdprograuma

Het hoofdprogramma wordt continu door de regelaar doorlOPen.

Het kan steeds worden orrlerbroken door optrederrle interrupts.

Een van die interrupts is de errormelding die wordt gegene

reerd door de controle-hardware. Deze controleert continu of

geen strijdige fasen tegelijk green voeren, en of er geen

lampen kapot zijn. Wanneer deze interrupt optreedt, wordt

meteen naar een noodprogramrna gesprongen, dat de taak van het

hoofdprogramma volledig overneernt. Op wat dit noodprogramma

verder doet wordt hierop niet verder ingegaan. Meestal zal

een star noodprogramma worden afgedraaid, of, in geva.l dit

niet meer nrqe.l.ijk is, oranje knipperlicht worden ingescha

keld.

De regelaar is zodanig opgel::lc:Juwd, dat het hoofdprogramma de

sturing van de lichten verzorgt. Het is te vergelijken met de

schakelwals uit vroegere tijden. Het hoofdprogramma leest

continu geheugenplaatsen uit waarin de stamen van de lichten

zijn opgeslagen. Deze geheugenplaatsen worden gevuld door de

diverse Interrupt Service Routines. In plaats van rechtsreeks

de lichtstarrlen in het geheugen te schrijven, kunnen sommige

routines ook toekamstige lichtstarrlen in het geheugen plaat

sen. Er wordt dan een tijdstip meegegeven waarop deze licht

starn ingaat. oit tijdstip ligt ten opzichte van de 10Perrle

lokale tijvariabele.

Wanneer geen verkeer op de dwarsfasen aanwezig is, staat het

systeem in de ''wachtstarrl green". De hoofdrichting voert dan

continu green. Er treden in dit geva.l ook geen gebeurtenis

sen, dus ook geen interrupts ope De geheugenplaatsen vertoneJ1
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de "wachtstan:i green", het hoofdprogramma geeft zodoen::ie

continu green aan de hoofdrichting.

4.7.2 Detektonael.ding

Detektoren zijn geplaatst op de dwarsfasen, en op de hoofd

richting. Detektonneldingen hiervan veroorzaken sprongen naar

verschillen:le Interrupt service Routines (dit wordt afgehan

deld door de interuptcontroller).

Wanneer een detektonnelding van een dwarsfase optreedt,

schrij ft de bijbehorerrle routine de nodige relevante waarden

in het geheugen. Deze geheugenplaatsen worden door andere

routines (zie veroerop) weer geb:ruikt.

Detektoren op de hoofdrichting kunnen geplaatst zijn:

Dl (eventueel) op het weggedeelte tussen twee Jauisingen

D2 op de voorsorteervakken voor afbuigen:l verkeer

D3 op de hoofdrichting vlak voor de Jauising

D4 op de hoofdrichting vlak na de Jauising

Melding Dl geeft infonnatie aver het gedrag van de voertuigen

van clusters tussen twee Jauisingen. Deze infonnatie wordt in

het geheugen geschreven.

Melding D2 schrij ft aantallen afbuigen:le voertuigen in het

geheugen.

Melding D3 start routine [3] van paragraaf 4.6 op : de afhan

deling van het passererrle cluster wordt gestart.

Melding D4 schrij ft aantallen passererrle voertuigen op de

hoofdrichting in het geheugen.

Een en ander is te zien in de flowchart van figuur 4.3.

4.7.3 Bericht van andere lokale reqelaar

De volgen:le beridlten kurmen door een andere lokale :regelaar

gestuurd worden:
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(B1) aantal voertuigen van nadere.rrl cluster + T

(B2) correctie op eerdere 1) transmissie + T

(B3) aantal nadere.rrle voertuigen komen:l van dwarsfase

De T bij scmnige berichten is de reeds eerder beschreven

tijdsoffset.

Wanneer bericht B1 binnenkomt, wordt routine [1] van parag

raaf 4.6 gestart : de voorbereidingen voor het laten passeren

van het cluster worden genoman. Afhankelijk van het feit of

het cluster op de voorkeursrichtin;J nadert of niet, wordt het

cluster op het juiste nanent doorgelaten, of kan nag even

gewacht worden.

De door bericht B2 opgestarte routine corrigeert enige gege

yens in het geheugen.

Wanneer B3 binnenkomt, rroet het aantal door [6] berekerrle,

voor de kruisin;J wachten::le voertuigen met het doorgeseirrle

aantal worden opgehOCXJd. Deze waarde in het geheugen wordt

vernielnfrl.

We krijgen zo de flowchart van figuur 4.4.

4.7.4 Bericbt van / Mar hoofdreqelaar

De hoofdregelaar kan de volgerxie berichten sturen / ontvan

gen:

(B4) vraag naar aantal voertuigen op hoofd- of dwarsfase

(B5) antwoord : aantal voertuigen op hoofd- of dwarsfase

(B6) te verlenen groentijd aan fase + T

(B7) grootte van door te laten cluster + T

(88) voorkeursrichtin;J

Wanneer bericht B4 binnenkomt, worden de geheugenlokaties

uitgelezen de gevuld worden bij optredern.e detektonneldingen.

vervolgens worden de gevraagde aantallen door middel van

bericht B5 naar de hoofdregelaar gezorrlen.

Bericht B6 heeft tot gevolg dat de nodige geheugenlokaties

met groentijdstippen overschreven worden. De oude waarde

wordt weggegooid, de van de hoofdregelaar afkanstige waarden

komen hiervoor in de plaats.
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Bericht B7 komt binnen bij de beide p:x>rtregelaars. nit heeft

vCXJr de rest hetzelfde effekt als bericht Bl.

Bericht B8 wij zigt de in de regelaar opgeslagen vCXJrkeurs

richting. De nieuwe vCXJrkeursrichting komt in het geheugen te

staan. Deze geheugenplaats wordt gebroikt dCXJr routine [4]

van paragraaf 4.6.

Zie CXJk de flovdlart van figuur 4.5.
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Detektor
melding:

§I-->~-I ~~::::en!-->--'3>----1( RETURN J

#afbuigend
D2 }----7---I voertu i gen 1-----'7------1

naar geh.

RETURN

geef sein
hoofdr. 1---7---1 volgende
rood kruisin

hoofd corrigee
#----..?-I richtingl--~-?-fmet info

groen van Dl

pass.
voert.

tel #tel #
afbuig.
voert.

[ 4 ]

wacht op
1----3>---1 detektor f---7-~

melding

zend
event.

correcti

bepaal handel
1---7'-.... voorstrtf-------::;;>-j dwarsfa-~;;...-....

groen sen af

bereken
#wacht.
voert.

[6 ]

#passerend
1----*---1 voertu igen I----~--_____i

naar geh.
RETURN CRETURN )J

Figuur 4.3 Processen die worden opgestart door detektor

neldingen
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Binnenkomend

bericht:

geef dwars
1----*--1 fa s en t i j -1----.:::::.--------;

dig rood

[2 ] geef
voorstart ~~--";>-l

groen

RETURN

~--->~-t'g~~::::n jl--~>----~c RETURN)

ermeerder
1-----7'-----. #wacht . v rt"---"7---~

in geheug.

RETURN

Figuur 4.4 Processen die worden opgestart. door binnenko

mende data van andere lokale regelaars
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Binnenkomend

bericht:

lees

geheugen

zend B5
...--7"--.... naa r h 00 f d """'-';;>---J

regelaar

RETURN

innenkom.
}---7---broenti j den f----7--------i

naar geh.

RETURN

B 7 }-----7-----.

idem als

bij be

richt Bl

RETURN

B 8 )---------,7---1

richting 0

RETURN

Figuur 4.5 Processen die worden op;Jestart door binnenko

rnerrle data van de hoofdregelaar
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4.8 De hoofdreqelaar

De hoofdregelaar (centrale regelaar) heeft een overzicht over

het aktuele verkeersverloop op het trace. Bij iedere lokale

regelaar Jean de hoofdregelaar infonnatie opvragen over de

situatie op de betrefferrle kruisirg. Hiertoe kunnen alle

lokale regelaars geadresseerd worden. De lokale regelaar

krijgt deze infonnatie weer binnen door middel van de op de

diverse wegvlakken geplaatste detektoren.

In principe regelen de lokale regelaars in orrlerlirge samen

werking het verkeer over het trace. De hoofdregelaar heeft

tot taak om als een overall-controller het hele trace in de

gaten te houden, en om eventueel in te grijpen als er ergens

iets fout dreigt te gaan. Hiertoe heeft de hoofdregelaar de

mogelijkheid om iedere lokale regelaar bepaalde groentijden

dwirgerrl op te leggen. Een cornmarrlo van de hoofdregelaar aan

een bepaalde lokale regelaar om een bepaalde groentijd te

verlenen heeft voorrang hoven de door de lokale regelaar zelf

vastgestelde groentijd.

Een arxiere belaJY3rijke taak van de hoofdregelaar is het

doseren van de hoeveelheid voertuigen die steeds het trace op

rijdt. Zeals reeds beschreven, worden deze voertuigen door de

beide poorten van het trace doorgelaten. De hoofdregelaar

berekent uit alle opgehaalde detektorinfonnatie hoeveel

voertuigen het trace op mogen, en seint dit door naar de

poort.

De hoofdregelaar IrDet het verkeersaanbod op de dwarsfasen van

alle kruisingen besd1ouwen. Voor het bepalen van de grootte

van het begincluster heeft de hoofdregelaar als criteritml dat

op alle kruisi.Iqen de a:fhardeling van het clwarsverkeer vold

oerrle gewaarlJore;P is. De bottlenecks zijn hierdoor het meest

bepalerrl voor de door te laten hoeveelheid verkeer.

Orrdat de aldus vastgestelde cyclustijden op de kruisirgen ook

bepalen hoe de tegengestelde richtirg Jean worden afgeharrleld,
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kijkt de hoofdregelaar bij het bepalen van de grootte van het

begincluster q> de voorkeursrichting ook of de tegengestelde

richting voldoeme kan doors'tranen. Op deze richting IOOgen in

ieder geval geen opstoppingen ontstaan. Deze kunnen ontstaan

ofwel doordat de poort van de voorkeursrichting door plotse

ling sterk verarn.eren:ie verkeersaanboden tach te weinig

voertuigen doorgelaten blijkt te hebben dat de tegengestelde

richting te weinig groen aan de hoofdrichting kan geven,

ofwel doordat de poort van deze tegengestelde richting teveel

voertuigen heeft doorgelaten. In dit geval grijpt de hoofdre

gelaar in.

Aan de an:lere kant kan in sanmige gevallen de verkeerssitua

tie dennate gunstig zijn dat in beide richtingen vOlledige

doorstram:in:J bereikt kan worden. oak in dit geval kan de

hoofdregelaar extra co.tmnarno' s naar lokale regelaars zerrlen.

4.8.1 Processen in de hoofdreqelaar

De hoofdregelaar harrlelt de volgerrle zaken af:

(1) Ophalen van infonnatie over verkeersdichtheden bij alle

lokale regelaars.

(2) uit de gegevens van (1) bepalen hoeveel voertuigen in

beide richtingen het trace q> IOOgen, dit aantal door

seinen naar de beide poorten.

(3) In de gaten houden of op de niet-voorkeursrichting geen

grote wachttijden of opstoppingen ontstaan. Zonodig

ingrijPen door lokale regelaars extra groentijden door

te seinen.

(4) In de gaten houden of het verkeerspatroon dennate

gunstig is (weinig verkeersaanbod) dat een vOlledige

doorstraning in twee richtingen IOOgelijk is. In dat

geval kan de hoofdregelaar de groentijden van sonunige

Jauisi.n;Jen oog iets aanpassen.

In de hoofdregelaar loopt maar een proces, dat bovenstaan:le

punten sequentieel doorloopt. Zie de flowchart van figuur

4.6.
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detekteer
opstop
pingen

test door
str. in 2

richtingen

Figuur 4.6 Proces van de hoofdregelaar
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Eerst worden bij alle lokale regelaars de aktuele verkeers

dichtheden opgehaa.ld. Hieruit kan worden vastgesteld of er

weer een nieuwe cyclus kan begiImen, dat wil zeggen of de

};XX)rten weer een volgen:i aantal voertuigen tot het trace
rnogen toelaten. In::lien dit het geval is, worden de aantallen

naar de };XX)rten doorgesei.n::l. VeI:Volgens worden de slagen (3)

en (4) afgelopen, waarna de infonnatie over de verkeersaanbo

den weer geaktualiseerd kan worden.

Het zal in de praktijk zo zijn dat het toe1aten van nieuwe

clusters ongeveer an de 60 sekDn:ien gebeurt. In deze tijd kan

de loop een aantal malen doorlopen worden. Bepalen:i voor dit

aantal is vooral slag (1), arcrlat hierl::>ij alle regelaars

moeten worden afgelopen. De snelheid van het communicatienet

is hier dus van groot belang. In de paragraaf over de commun

icatie (4.9) zal de te gebruiken baudrate hierop bereken:i

worden.

4.9 De oamnmicatie

Voor de communicatieverl::>in:iing tussen de kruispuntregelaars

on::lerling en de hoofdrege1aar kunnen twee no;relijkheden in

beschouwing worden genamen.

(1) Een datanet waamij iedere rege1aar data kan sturen naar

iedere willekeurige arrlere regelaar. Iedere regelaar

heeft dan een adres aan de han::l waa:rvan het ontvangen:ie

station geselekteerd kan worden. uiteraard is een proto

col ncx:lig an dit alles in goede banen te leiden.

(2) Iedere twee opeenvolgerrle kruispuntrege1aars zijn met

elkaar verbon::len. Bij kruispuntrege1aars on::lerling kan

dus alleen regelaar n infonnatie zen:ien naar regelaar

n-1 en ntl. Verder loopt er nog een verl::>in:iing van de

hoofdregelaar langs alle kruispuntregelaars, zodat de

hoofdregelaar alle kruispuntregelaars kan adresseren en

naar iedere regelaar data kan sturen of data kan opvra

gen.
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Mogelijkheid (1) is de elegantste. Ret systeem is hierbij het

meest flexibel, terwij I een minirnale lengte aan kabel ncxtig

is. Het vergt echter weI extra hard- en software voor de

iroplementatie van het dataprotocol, terwij I transmissietijden

langer kunnen zijn arrlat het datanet naar een transmissie

tegelijk kan verwerken. Er kunnen dus wachttijden ontstaan.

Onrlat het in het hier beschreven systeem alleen voorkomt dat

twee opeenvolgerrle regelaars met elkaar cormmmi.ceren, kan

voor IOOgelijkheid (2) gekozen worden. De protcx::ollen kunnen

hierbij eenvoudig gehouden worden. Transmissies tussen opeen

volgerrle kruispuntregelaars kunnen onafhankelijk van elkaar

plaatsvin::len, terwijl de hoofdregelaar met iedere kruispunt

regelaar kan communiceren. Ret nadeel is uiteraard dat meer

kabel nodig is : orgeveer 2 naal zoveel als bij (1). Wanneer

een relatief goedkoop netwerk volgens (1) beschikba.ar is,

verdient het vanwege de grotere flexibiliteit van het systeem

aanbevelirg om deze IOOgelijkheid te kiezen.

In beide gevallen wordt een serHHe verbin::lirg gebnrikt.

4.9.1 Data fozmaat

Voor de lengte van zowel data als adressen is gekozen voor 8

bit.

De berichten die kunnen worden overgezomen zijn de berichten

B1 tim BS. reder bericht bestaat uit een aantal bytes. Het

eerst byte van en bericht bestaat uit het adres van de rege

laar waar het naar toe noet. Hierna voIgt een byte met een

code die aargeeft welk van de berichten B1..8 het betreft.

Hierna volgen eventueel nag data bytes, afhankelijk van het

type bericht.

De data die ~rdt overgezonden bij de hierboven genoenrle

transmissies:

B1

B2

B3

code, aantal, T, clustemr

code, aantal, T, clustemr

code, aantal : 2 bytes
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B4 adres, code, fasenr : 3 bytes

B5 code, fasenr, aantal : 3 bytes

B6 adres, code, groentijd, T : 4 bytes

B7 adres, cxxie, clustergrootte, clusternr, T 5 bytes

B8 adres, cxxie, voorkeursrichti.n:J : 3 bytes

Wanneer voor de cormnunicatievemin:ting nogelijkheid (1)

gekozen zou worden, rrDet bij het bepalen van de tijdsoffset T

rekening gehouden worden met een vertragi.n:J die de vemin:ting

veroorzaakt. stel dat regelaar A een tijdsoffset van 10

sekorrlen overzerrlt naar regelaar B. Dit betekent dat vanaf

het lllOIOOI'lt van overzel'rlen de offset van 10 sekorrlen geldt,

ofwel : de offset is relatief ten opzichte van het lllOIOOI'lt dat

A wil overzel'rlen. Wanneer de vertragi.n:J van het datanet

el:Voor zorgt dat regelaar A bijvoorbeeld een sekorrle moet

wachten voordat de offset kan worden overgezorrlen, rrDet nu

een offset van 9 sekorrlen worden overgezorrlen. Uiteraard zal

een dennate grote vertragi.n:J alleen optreden wanneer de

baudrates laag liggen.

4.9.2 Bepa1i!q van de baudrate

Wanneer voor de camunicate nogelijkheid (1) gekozen wordt

(zie paragraaf 4.9), rrDet beschOllYJd worden hoe groot de

dichtheid van de transmissies over het datanet is, onrlat

alles over dezelfde lijn gaat. Bij nogelijkheid (2) verlopen

de transrnissies tussen lokale regelaars parallel.

Bij een systeem van N lokale regelaars kan ruwweg voor elke

van de hierlJoven genoenrle transmissies het aantal rnalen dat

deze per cyclus voorkornt afgeschat worden:
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(B1) 2N

(B2) N

(B3) N

(B4) 2N

(BS) 2N

(B6) kant weinig voor

(B7) 2

(BS) kant weinig voor

+

8N+2 transmissies gemiddeld per cyclus.

(Het aantal malen B1 is afgeschat op 2N door het meestal

aanwezig zijn van dicht op elkaar liggen:ie kruispunten - dus

doorgeven van naderende clusters aan volgen:ie kruisin]en

treedt op)

Hienrit karl men :ruwweg berekenen hoe groat de gemiddelde

vertragin]stijd van het netwerk is. Dit levert dan weer eisen

op met betrekkin;J tot de te gebruiken baudrate.

Warmeer ccmm.mi.catievert:>i.n:li.~ (2) gekozen wordt, wordt de

mini.maal te gebnrike:n baudrate bepaald door de te eisen

maximale tijd die een transmissie nodig heeft.

Transmissie tussen lokale regelaars:

Stel dat de kleinst IOOgelijke afstan1 tussen twee kruisin]en

10 meter bedraagt. Bij een rijsnelheid van 100 km,!h (uiter

aard zeer nri.m genornen) bedraagt de rijtijd tussen deze

kruisin]en 0.4 sek.on::le. Er karl dan geeist worden dat trans

missies (B1), (B2) en (B3) met l~er dan 0.05 sek.on::le IOOgen

duren. I.engte van deze transmissies : 4 bytes = 32 bits. Met

eventuele foutcorrigererrle bits en start/stop bits bestaat de

transrnissie uit 60 bits. Een baudrate van 1200 baud is hier

dus bruikbaar : de transmissie duurt dan maxirnaal 0.05 sek.on

de.
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Transmissies tussen hoofdregelaar en lokale regelaar:

Hierbij zijn transmissies (B4) en (B5) van belan;. Stel: er

zijn 255 lokale reqelaars (:maximum) en de gemiddelde cyclus

tijd is 60 sekorJjen. In deze tijd ll'K:)et de hoofdregelaar alle

regelaars l~. I.engte 3 bytes. Met start/stop bits en

foutcorrigereroe infonnatie : 50 bits. Bij een baudrate van

1200 baud duurt zoln transmissie dus 0.04 sekorrle. Bij 255

regelaars en steeds transmissie (B4) en (B5) neernt dit een

tijd van 2 X 10 = 20 sekorrlen. Dit is acceptabel bij een

cyclustijd van 60 sekorrlen.

De voor een goede werk::irg van het systeem minimaal benodigde

baudrate is dus : 1200 baud.

Uiteraard kan ook een hogere baudrate gekozen worden.
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Hoofdstuk 5 : real-time netwerkregeling

In het voorgaa.nje hoofdstuk is gekeken naar een real-ti.Ire

verkeersregelirg q> een enkel trace. oit trace bestorrl uit

een enkele keten van kruispunten, zodat ieder kruispunt op

zijn hoogst twee buren heeft. oit concept kan worden uitge

breid naar een netwerk van wegen en met verkeerslichten

geregelde kruispunten.

5.1 Netwerkdefinitie

We hebben dus een netwerk van wegen en kruisirgen. Ieder

kruispmt wordt gem::rlelleerd als een knoopplmt in het

netwerk. Zo I n knoop heeft een aantal i.n;rcmgen en een aantal

uitgangen. De wegen tussen de diverse kruispunten zijn

uiteraard de vertrirxli.rgen tussen in- en uitgargen van knopen.

Het netwerk heeft in- en uitgaarrle wegen. Deze sluiten aan q>

kruispunten die aan de rarrl van het netwerk gelegen zijn.

Voor dit netwerk willen we nu een real-ti.Ire verkeersregelirg

ontwezpen. In de nu volgerxie paragraaf zal eerst worden

gespecificeerd wat deze regelirg allemaal m:Jet doen, en

zullen tevens enige aan de regelirg te stellen eisen worden

opgesteld.

5.2 Specifikatie en eisen

We gaan uit van het zojuist gespecificeerde netwerk. We

willen hiervoor een regelsysteem ontwerpen waannee het

verkeer in het netwerk q>tirnaal geregeld wordt.

We m:Jeten nu eerst definieren wat we orrler "optirnaal"

verstaan.

Beschouw eerst een enkele verkeersstrocm. We zullen een

verkeersstrocm definieren als zijrrle optimaal geregeld

wanneer de gemiddelde wachttijd per voertuig mi.n:irnaal is. Het

gaat hier am de tijd die een voertuig gemiddeld voor rocxi

licht staat te wachten wanneer het aan de verkeersstroaIn

deelneernt .
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In een netwerk lopen vele verkeersstromen. Sommige hiervan

zullen een hogere bezetti.n;Jsgraad hebben dan arrlere. Neem

bijvoorbeeld het geval van een drukke doorgaarrle weg door een

stad met roman de nodige kleinere straten. Ret zal meestal

zo zijn dat men er meer belang aan hecht dat de gemiddelde

wachttijden ql deze doorgaarxie weg klein zijn dan dat dit het

geval is op de anliggende wegen. Men zal meestal wensen dat

er op de doorgaarrle weg een volledige "greene golf" aanwezig

is, terwijl ql de anliggende wegen wachttijden voor lief

worden genomen. In het algemeen is het dus zo dat bepaalde

verkeersstranen een hogere prioriteit hebben dan arrlere.

Met het voorgaarrle kunnen we een optimaal geregeld netwerk

definieren als een netwerk waal:Val1 de gewCXJen sam van de

gemiddelde wachttijden van de diverse verk.eersstromen

miniInaal. is. De gewichtsfaktoren in dit gemiddelde zijn dan

evenredig met de prioriteit die de verkeersstroom heeft. En

deze prioriteit zal in het algemeen 9roter zijn naannate de

stroom drukker is.

We hebben nu gedefinieerd wat we oooer een optllnaal geregeld

netwerk verstaan. De te ontwerpen regeli.n;J meet het gegeven

netwerk optimaal regelen.

Ret regelsysteem meet het m:::qelijk maken an een willekeurige

route door het netwerk als "greene golf" route te definieren.

Voor voertuigen die deze route volgen is dan gegaran:1eerd dat

ze deze route kunnen afleggen zoooer een keer voor rood licht

te hoeven stoppen. We zullen deze route de voorkeursroute

noemen. Voor de resteren:ie routes kunnen gewichtsfaktoren aan

het systeem worden aangeboden.

De eigenscl'1a.RJen van het netwerk (geometrie, toegestane

rijsnelheden, verk.eersdichtheden, prioriteiten van stromen)

meeten als parameters aan het systeem kunnen worden aangebo

den. Verder moet de intelligentie liefst zoveel m:::qelijk

gedecentraliseerd worden, an de kans op uitval van grate

stukken van de regeli.n;J zo klein m:::qelijk te maken.
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5.3 Opzet van bet systeem

In deze paragraaf wordt besproken, hoe het systeeIn globaal is

opgezet.

5.3.1 OOnfiguratie

Evenals bij het systeeIn beschreven in het vorige hoofdstuk,

wordt iedere kruisi.n;J, ofwel iedere kn<:xJp in het netwerk

voorzien van een lokale regelaar. De lokale regelaars seinen

infonnatie over naderen:ie voertuigen aan elkaar door. Ze zijn

daartoe omerli.n;J gekoppeld door middel van een comrm.micatie

net, waarbij een regelaar iedere willekeurige an:iere regelaar

kan adresseren.

De intelligentie is op deze manier gedecentraliseerd. Alle

infonnatie over het netwerk, geometrisch en verkeerstech

nisch, is Dp3eslagen in de diverse kruispuntregelaars. We

kunnen hier omersdleid maken tussen vaste infonnatie, welke

tijdens het funktioneren van de regeli.n;J niet of zelden zal

verarrleren, en veranderlijke infonnatie.

Vaste infonnatie betreft bijvoorl:leeld de geometrie van het

netwerk. Denk aan gegevens over de wegen tussen kruisi.n;Jen,

zeals lengte en toegestane snelheid. Veran::leri.n;Jen in de

eerstgenoem:le zullen uiteraaro. zeer zelden optreden. Wanneer

op een wegvak een amere snelheid wordt toegestaan, zal de

nieuwe waarde hiervan in de regelaar moeten worden Dp3enomen.

Er zijn ook grootheden die op bepaa1de monw:mten, bijvoorl:leeld

op bepaalde tijdstippen van de dag, kunnen veran::leren.

Hieromer valt bijvoorl:leeld de voorkeursroute die door het

netwerk gedefinieerd is. vanuit bijvoorl:leeld een centrale

CClIml'laI'Xiopost kan op ieder nanent een bepaalde voorkeursroute

vastgelegd worden. oit wordt dan naar de lokale regelaars

doorgeseirrl. Hierin is innners Dp3eslagen hoe de voorkeurs

route loopt. Voor het doseren van de hoeveelheid verkeer die

op de voorkeursrichti.n;J wordt toegelaten, is, net als in het
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systeem van het vorige hoofdstuk, een hoofdregelaar aanwezig.

Deze valt samen met de zojuist genoenrle cammarrlopost.

5.3.2 Rege1strateqie

Continu veran:ierxi is uiteraard het verk.eersaanbod. Zeals

reeds opgemerkt, hebben de diverse regelaars hier continu

onderling contact aver, zeals mag worden veJ:Wacht van een

real-tima verkeersregeling.

redere kruispuntregelaar handelt het verkeer op de betreffen

de kruising af. Hiert>ij heeft op iedere kruising een bepaalde

verkeersstroan, de voorkeursstroom, de hoogste prioriteit. De

afhandeling van alle andere verkeersstromen op de kruising

wordt ten opzichte van deze voorkeursstroom gedaan. Hoe dit

in zijn werk gaat wordt in de volgerrle paragrafen beschreven.

Een belan;;rijk punt is, dat de lokale regelaar zijn hele

afwikke1ing van de diverse fasen~ aan de melding van

naderen:l verkeer op de voorkeursstroom van de betreffende

kruising. Voor deze stroom llDeten dus meldingen binnenkomen.

Voor niet aan de rand van het netwerk gelegen kruisingen kan

gesteld worden dat deze meldingen steeds door de voorliggende

kruising(en) gestuurd worden. Van de aan de rand van het

netwerk gelegen kruisingen is er een de kruising waar de

voorkeursroute begint. De hoofdregelaar bePaalt voor deze

route de grootte van het begincluster. Voor de andere

kruisingen worden de meldingen gegenereerd door detektoren.

Hoe verder deze detektoren van de kruising gelegen zijn, des

te verder van te voren heeft de regelaar infonnatie aver

naderend verkeer en des te optimaler kan er dan geregeld

worden.

5.4 De hoofdreqelaar

De hoofdregelaar heeft een soortgelijke taak als die in het

systeem dat in het vorige hoofdstuk beschreven werd. Ook hier

wordt de gan:J van zaken op de voorkeursroute geregeld. Het

verschil is hier echter, dat in het voorgaande systeem
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slechts twee voorkeursrichtiD;Jen IOOgelijk waren (de beide

hoofdrichtiD;Jen), teJ:wi.jl dat er hier vee! IOOer zijn.

De hoofdregelaar weet, hoe de voorkeursroute door het netwerk

loopt. Dit is door een hiertoe bevoegd persoon vastgesteld.

Deze persoon kan de hoofdregelaar op ieder narent een an:lere

voorkeursroute opgeven. De hoofdregelaar zorgt er dan voor

dat deze infonnatie naar de juiste lokale regelaars wordt

doorgeseiIrl.

Op dezelfde manier als in het vorige hoofdstuk beschreven,

wordt bij alle lokale regelaars waar de voorkeursroute

largskcmt, infonnatie opgevraagd over de belastiD;J van de

fasen die strijdig zijn met de hoofdrichtiD;J. Aan de han:l van

deze infonnatie wordt bepaald hoe groot het cluster voertui

gen wordt dat OJ? de voorkeursroute wordt toegelaten. voertui

gen van dit cluster kunnen deze route afleggen zonder voor

rood licht te hoeven stoppen, zolang de aangegeven snelheid

aangehouden wordt. Op deze manier wordt de afhan:ieliD;J van

het verkeer OJ? de kl:ui.siD;Jen waar de voorkeursroute langs

loopt, sterk beinvloed door de grootte van het cluster

voertuigen dat OJ? deze route wordt toegelaten.

5.5 Rnooppunt uit een netwerk

Beschouw een willekeurige knoop van het netwerk. Zoals uit

het voorgaan:le blijkt, komt deze overeen met een kl:ui.spunt.

Dit kl:ui.spunt wordt geregeld door een lokale regelaar.
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ingangen

~\
knooppunt

uitgangen

Figuur 5.1 : Willekeurig knoc:JI:pmt in een netwerk.

Figuur 5.1 laat een knoop zien. Een knoop heeft een aantal

in;Jargen, en een aantal uitgangen. De kruisi.rq is de "door

laat" tussen de in- en uitgangen : tussen bepaalde ~en

en ui'tgan;Jen zijn verkeersstranen rcogelijk.

* Deze verkeersstranen zijn in het algemeen niet tussen alle

in- en uit:.gaD:Jen rcogelijk. Ale rrr:gelijke overgarqen van

i..ngam naar uit:.gaD:J zijn vastgeleg;:l in de st.romen 1••N.

* Een aanvoerweg naar een kruisi.rq splitst zich meestal in

een aantal voorsorteervakken. reeler van deze voorsorteer

vakken wordt besch<JlM:i als een ingang van de knoop. Het

aankomen:ie verkeer verdeelt zich over deze voorsort:eervak

ken met een voor de kruisi.rq min of meer vaste verdeli.rqs

kans voor ieder yak.

* De uitgaan:le verkeersstranen (de afvoenvegen) van de

kruisi.rq zijn de uitgangen van de knoop.
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uiteraard heeft de reg-elaar de beschikki.ng aver de nodige

vaste gegevens.

* De inqargen correspomeren met de voorsort.eeIvakken op de

aanvoe:rwegen. Van iedere i.ngang is de kans opgeslagen dat

het aankc:menje verkeer dit vak nest.
* De uitgangen correspomeren met de afvoe:tWegen. Van het

stuk weg tot de volgen::le kroising' zijn opgeslagen:

- lengte

- toegestane rijsnelheid

- capaciteit (het maximale aantal voertuigen dat per

tijdseenheid op een bepaalde plaats kan passeren)

Wanneer de betreffen::le afvoe:rweg het netwerk uit gaat,

wordt hier in plaats van bovenstaan::le gegevens een ccxie

opgeslagen die dit aangeeft.

* Van de N strcmen zijn opgeslagen:

- van welke inqarg naar welke uitgang

- prioriteit

Met dit laatste wordt aangegeven welke prioriteit de betref

fen::le verkeersstroan heeft. De N stromen hebben een oploperrle

prioriteit van 1 tot N. Hiennee wordt de in paragraaf 5.2

genoende prioriteit van stromen in het netwerk in de diverse

reg-elaars gerepresenteerd. Hoe hoger het prioriteit-nummer,

hoe mirxier "belangrijk" de stroan is. oit zal vervolgens

neerkamen op : hoe langer de gemiddelde wachttijd voor rood

voor voertuigen van de betreffen::le strocm is. De stroan met

prioriteit 1 is de voarkeursstrc:an. Verkeer van deze stroom

zal altijd orqehinderd worden doorgelaten. Wanneer de

kroising" in de in paragraaf 5.2 genoem::le voorkeursroute is

opgenamen, zal de stroan die de voorkeursroute aver de

kroising' representeert de voorkeursstroom zijn. Stromen aver

de kroising" Jo.mnen ook een gelijke prioriteit hebben. Ze

hebben dan hetzelfde prioriteits-nummer.

De kruispwrt:regel.aar ontvangt van de arnliggen::le reg-elaars

infonnatie aver naderen::le clusters voertuigen. Deze infonna

tie bestaat uit de grootte van deze clusters, en het tijdstip

dat de voertuigen de kruising' bereikt zullen hebben. Samen

60



met de verdelingskansen van de diverse i.n:;Jarqen weet de

regelaar dan hoe zwa.ar de diverse stromen belast gaan worden.

Verder kan oak nag informatie binnen kamen afkanstig van

detektoren, gelegen op wegvlakken in de buurt van de krui

sing.

5.6 Nadere~ van de reqelstrateqie

'I\lssen lokale regelaars wordt informatie doorgesei..rrl over

clusters voertuigen die de kruising naderen. Een regelaar

weet zo een bepaalde tijd van tevoren dat er een op tijdstip

t een cluster voertuigen ter grootte G op een bepaalde

aanvoerweg de kruising bereikt. Hoe dit wordt doorgesei..rrl

wordt verderop gedetailleerder beharrleld. Met behulp van de

verdelingskansen van de aanvoerweg naar de diverse bij die

weg behoren:ie i.n:;Jarqen (voorsorteervakken), is dus bekerxi

hoeveel voertuigen er op iedere i.n:;Jarq aankomen op tijdstip

t.

Op het IrOlleIlt dat deze informatie voor alle fasen binnen is,

wordt een optimalisatie-proces gestart. Er wordt nu bere.kerrl

hoe de regelaar de naderen:le voertuigen het meest efficient

kan gaan afharrlelen. Hiennee wordt bedoeld : de afharrleling

waamij de wadlttijden minimaal zijn. Er wordt op de volgen:ie

punten gelet:

[1] Prioriteiten van de strome.n. De eis voor minimale

wadlttijden wordt voor een stroan sterker naarmate de

prioriteit hiervan hoger is.

[2] Verkeersintensiteiten. Hoe groter een naderen:l cluster

op een bepaalde stroom is, hoe groter uiteraard de

hiervoor benodi.gde groentijd.

[3] Nadertijden van clusters. Een cluster dat pas over T

sekomen de kruising bereikt, hoeft uiteraard ook niet

eerder groen te krijgen.
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Op het lOOItlellt dat het optilnalisatie-proces gestart wordt,

ziet het probleem er dus als voIgt uit. Er zijn N verkeers

stromen over de kruisi.r'g, die allemaal op een bepaals moment

verkeersaanbod krijgen. Noem deze tijdstippen, waarop de

clusters de kruisi.r'g bereiken de aankomsttijden al tot aN.

Deze clusters hel:i:Jen grootten Gl...~. De kruisi.r'g moet deze

verkeersstramen nu allemaal laten passeren, waart:>ij het

echter een onvennijdelijk gegeven is dat bepaalde stromen

strijdig zijn, dat wil zeggen dat voertuigen hiervan niet

gelijktijdig op het kruisingsvlak rrogen vert>lijven.

Het optllnalisatieproces moet nu voor de N stromen een set

groen- en roodtijdstippen gl...~ resp. rl•.. rN gaan bereke

nen zodanig dat met de strijdigheid en ontruimingstijden

tussen de stromen rek.ening wordt gehouden, en dat tevens de

wachttijden :mi.nilnaal. zijn. Dit probleem hadden we ook al bij

de berekening van een optilnale starre regeli.r'g in paragraaf

2.4.

uit het voorgaarrle blijkt dat het probleem nu neerkomt op het

in de tijd plaatsen van een aantal groenintervallen. Met de

intervallen [gi, r i] (i van 1 ..N) moet zodanig geschoven

worden dat aan boverqenoenrle eisen voldaan is. Het interval i

begint op een tijdstip gi dat samenvalt met of later ligt dan

de aankansttijd ai.

Neem nu een bepaalde stroom over de kruisi.r'g. Het optilnalisa

tie-proces plaatst voor deze stroan een groeninterval [gi, r i]

in de tijd. A:fhankelijk van deze plaats komen de doorgelaten

voertuigen eerder of later bij de volgerrle kruisi.r'g aan. Het

tijdstip gi van een Stroom heeft dus invloed op het aankanst

tijdstip aj van de doorgelaten voertuigen bij de volgerrle

kruisi.r'g.

Het blijkt dus dat de te berekenen optilnale groentijdstippen

van een kruisi.r'g mede worden bepaald door de groentijdstippen

van de omliggerrle kruisi.r'gen. Het ligt dus voor de han::l am in

het optllnalisatie-proces ook de anliggerrle kruisi.r'gen te

betrekken. Het wordt dan rrogelijk an de aankomsttijdstippen
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ai niet meer als een vast gegeven te beschouwen. Een en ander

gaat dan als voigt in zijn werk.

De lokale regelaar berekent eerst de set groen- en roodtijd

stippen zeals hiert:loven beschreven werd. Hiiert>ij zijn de

aankomsttijdstiwen ai neg niet in beschouwing genomen.

Vervolgens worclt voor iedere 9i gekeken of deze grater is dan

ai. De groentijd mag i..rm'oors neg niet gegeven worden wanneer

de betreffeme voertuigen de kruising neg niet bereikt

hebben. Is een bepaalde 9i kleiner dan de ai, dan noet het

betreffeme int&val in de tijd voonrit verschoven worden.

Daar alle andere int&vallen van dit interval afhankelijk

zijn, noet nu opnieuw geoptirnaliseerd worden. In deze tweede

optirnalisatie-slag worden de tijdstippen ai wel meegenomen,

zodat de nu berekerrle set groen- en roodtijden wei b:ruikba.ar

is.

Wat is nu het nut van de eerste optirnalisatie-slag ? Wei, de

hier berekerrle groentijdstippen gi zijn in feite de ideale

aankanst-tijdstippen. In het ideale geval zouden de aankamst

tijdstippen namelijk precies samenvallen met de berekeme

groentijdstippen. De tweede optirnalisatie-slag is in dat

geval niet nodig.

Wat er nu gebeurt is dat de regelaar na de eerste optirnalisa

tie-slag een voorkeurstijdstip vi naar de voorliggeme

regelaar doorzerrlt. oit is het ideale aankomsttijdstip, ofwel

de bij de eerste optirnalisatie-slag berekerrle gi. De voorlig

geme regelaar kan de binnenkomerxie tijdstippen vi dan

gebroiken bij de optirnalisatie van de volgeme cluster

a:fharrleling. Deze tijdstippen leveren dus een extra set

ongelijkheden waaraan de 9i's noeten voldoen an de aankomst

tijdstipPel1 voor de volgeme kruising zo gunstig Irogelijk te

leggen. Uiteraard worclt er dan wel vanuit gegaan dat de

verkeerssituatie de volgeme cyclus precies hetzelfde is, met

andere woorden dat de aankomerx:le clusters even groat zijn als

in de vorige cyclus. oit is in het alge:rreen uiteraard niet

het geval, daar de verkeerssituatie steeds veran:iert. Deze

veran:ieringen zullen echter zelden abrupt zijn, maar relatief

langzaam in de tijd verlOPen. De voorkeurstijdstippen

afkomstig van anliggeme kruisingen zullen daaram in het
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algerneen meehelpen aan een efficientere afwikkeli.rg van het

verkeer op de Ja:uisi.rgen.

5.7 De lokale reqel.aar

We kunnen IUl definieren wat een Ja:uispuntregelaar tijdens

nonnaal bedrijf allemaal meet doen.

5.7.1 Alqemeen

In het proces van het verwerken van clusters voertuigen

kurmen twee duidelijke hoofdfunkties orrlerscheiden worden:

(1) Op het m::ment dat van alle fasen de infonnatie over

nadererrl verkeer birmen is, meet het optimalisatie

proces gestart worden. Daar de afstarrlen tot de anlig

gerrle kruisi.rgen verschillerrl zullen zijn, zullen de

tijdstippen waarop deze infonnatie birmen komt rarrlom in

de tijd verspreid liggen. Er meet dus een mech.anisme

gemaakt worden dat er voor zorgt dat de re;elaar op het

juiste nanent over de infonnatie van alle fasen be

schikt.

(2) Het eigenlijke optimalisatie-proces. n:mkzij het zojuist

genoem:ie mech.anisme heeft dit proces op het rroment dat

het wordt qqestart de beschikking over grootte en

m::ment van aankamst van clusters voertuigen op alle

fasen van de Ja:uisi.rg. Het gaat IUl de set groen- en

roodtijdstippen (voor definitie hiervan zie paragraaf

2.4.1) voor alle fasen berekenen. Dit programma wordt

afgedraaid op het nanent dat de eerste vcartui.gen van de

voorkeursstrocm de Ja:uisi.rg bereiken.

De funkties (1) en (2) zullen in de paragrafen 5.7.2 resp.

5.7.3 nader uitgewerkt worden.

Het zal blijken dat bepaalde details hetzelfde zijn als in

het systee.m beschreven in het vorige hoofdstuk. Er zal dan

ook af en toe naar dit hoofdstuk VeI:Wezen worden.
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5.7.2 ooOrdinatie in de tijd

In paragraaf 5.3.2 is reeds venneld dat het hele verloop van

de verkeersafW'ikkelin;J op een Ja.ui.spunt geshiedt ten opzichte

van de clustermelding op de voorkeursstroom. Wanneer een

melding bi.nnenkaat dat er hier een cluster nadert, wordt in

principe het optimalisatie-proces gestart. OVer alle arrlere

stromen meet dan ook infonnatie bi.rmen zijn.

om dit laatste te bereiken, is in iedere regelaar opgeslagen

welke amliggerxie kruisin;Jen meeten worden voorzien van

infonnatie. Er ontstaan hierlJij dezelfde problemen als die

beschreven in paragraaf 4.5.4. Wanneer de afstarrlen tot de

volgerrle kruisin;J groot genoeg zijn, wordt per stroom steeds

infonnatie doorgeseirrl naar de volgerrle kruisin;J. Zijn deze

afstarrlen echter klein, dan worden ook de verder liggerrle

kruisin;Jen van infonnatie voorzien. Dit orrdat het optimalisa

tie-proces op tijd de ncxllge infonnatie bi.rmen meet hebben.

Er is in de lokale regelaar dus een proces dat we PI zullen

noemen, dat steeds relevante data naar omliggerrle regelaars

verstuurt. Deze data betreft clusters voertuigen. PI weet hoe

groot een cluster is, wanneer het de kruisin;J gepasseerd is.

Deze gzootte wordt op dezelfde manier berekerrl als beschreven

in paragraaf 4.5.3. Het tijdstip waarop het cluster bij de

volgen:ie kruisin;J zal aankcm:m, berekent PI uit de lengte van

en de te voeren snelheid op de wegen tussen de kruisin;Jen.

De bij een regelaar binnenk.arnerrle data wordt opgeslagen in

het geheugen van de regelaar. Er is een gebied in het

geheugen waarin voor elks stroorn het aankamsttijdstip van het

eerstvolgen:ie cluster, en de grootte hie:rvan wordt opgesla

gen. Er is hiervoor een proces P2 dat alle binnenk.arnerrle data

opvangt, en in het geheugen opslaat. Deze data betreft dan

naderen:ie clusters, en door de voorliggerrle regelaar doorge

seirrle voorkeurstijdstippen. Net zeals in paragraaf 4.5.4,

kan het bij dicht op elkaar liggerrle Ja.ui.spunten voorkomen

dat, nadat over een cluster de eerste keer infonnatie is

bi.nnergekomen, hierop later nag een correctie voIgt. De data

in het geheugen wordt dan gewoon overschreven. Wanneer op een

65



gegeven moment het optimalisatie-proc:es gestart wordt, wordt

de data gebruikt die dan in het geheugen staat. Het geheugen

is dan geblokkeerd voor eventueel nieuw bi.n:nenkomerrle data.

Voor het verzerxien in binnenhalen van data van andere lokale

regelaars zijn er dus de proc:essen PI en P2. Deze processen

lopen onafhankelijk van elkaar.

5.7.3 Bet optimalisatie-proces

Op een gegeven moment wordt het optimalisatie-proc:es gestart.

Dit proc:es gebruikt de door P2 in het geheugen geschreven

data, en een aantal vasta gegevens. Belangrijke vaste

gegevens zijn

* de ontnrirningstijdernnatrix 0. Hierin zl.Jn de mininlaal

benodigde ontnrirningstijden tussen alle stromen op:;Jeslagen.

Er geldt : Het matrixelement 0ij is de ontru.i.mingstijd

tussen stroan i en stroan j wanneer i rood wordt en j

groen. In het algerreen is 0ij orqelijk aan OJ i. Wanneer

stroman niet strijdig zijn kan dit bijvoorbeeld gecodeerd

worden door 0ij negatief te rnaken.

* De prioriteitstabel P. Pi geeft de prioriteit aan van

stroan i. Voor de voorkeursstroan k geldt dus : PJc = 1.

Wanneer het optimalisatie-proc:es start, zijn de aankomsttijd

stippen al •.~ en de clustergrootten Gl..~ bekern. Hieruit

kunnen via een tabel de benodigde doorlaattijden voor de

clusters worden bepaald. Deze tijdsinterva1.len Tl .. 'IN zijn de

miniInaal benodigde tijden am het cluster geheel door te

laten.

Het optimalisatie-proc:es noet nu de set groen- en roodtijd

stippen gl •.9N resp. rl ..ZN gaan berekenen. Het proc:es

bestaat, zeals in paragraaf 5.6 werd beschreven, uit twee

delen. Het eerste proc:es berekent een set groen- en roodtij

den, waamij de aankamsttijdstippen van de diverse clusters

nog buiten beschouwirq worden gelaten.
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om te beginnen IOOeten, anrlat de clusters allemaal worden

doorgelaten, IOOeten alle roodtijdstippen later liggen dan de

bijbehoreme groentijdstippen:

(i = 1. .N) (1)

De hele cyclus kan niet onbeperkt duren. Hiervoor is een

bepaald maximumtijd tnt in de regelaar oweslagen. De rood

tijdstippen liggen dus eerder dan tnt:

(i = 1. .N) (2)

De groeni.nte.rvallen hoeven de benodigde doorlaattijden Ti

niet te overschrijden:

(i = 1. .N) (3)

Afhankelijk van de prioriteit van de betrefferxie stroom wordt

het cluster geheel doorgelaten, of kan de groentijd korter

zijn:

N - Pi + 1

N

(i = 1. .N) (4)

De conflictrelaties kunnen we als volgt representeren (zie

ook paragraaf 2.4) :

g ' - r' > 0.: . 51.')'1. ) ... -)1. •

(i = 1. .N)

(1 = 1. .N)

(5)

(6)

De set g i 's en r i 's IOOet dus in ieder geval aan de

bovenstaan:le orqelijkh.eden voldoen. Net als in paragraaf 2.4

zijn er ook hier weer zeer veel oplossirgen Itn;Jelijk. Hieruit

IOOet dan nog een meest optimale gekozen worden.
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uiteraard willen we gegeven de maximum tijd Tm zoveel

IOClgelijk groen hebben:

(7)

i p.
].

De afwikke1i.ngstijd IOOet zo klein IOClgelijk zijn:

minimaliseer (ri) max (8)

Ook IOOet nag rekeni.ng gehouden worden met de dCXlr omliggerrle

regelaars dCXlrgesein:le vCXlrkeurstijdstippen:

minimaliseer [ 19i - vii

i

(9)

Het tweede optirnalisatie-proces doet hetzelfde als het

eerste, alleen worden hiert>ij CXlk nag de aankomsttijdstippen

a1 •• aN in beschouwirg genomen. we hebben hier dus de hierl:x:>

ven genoerrde ongelijkheden, plus nag een extra ongelijkheid.

Deze ongelijkheid dnlkt uit dat alle groentijdstippen gi

later IOOeten liggen dan de bijbehorerrle aankansttijdstippen

(i = 1. .N) (10)

Verder IOOeten de groentijdstippen zo dicht IOClgelijk bij de

aankomsttijdstippen liggen:

(11)

i p.
].
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We zien, net als in paragraaf 2.4, dat de beide optimalisa

tie-processen een stelsel lineaire ongelijkheden moeten

oplossen, en bepaalde grootheden moeten rnaximaliseren of

roinimaliseren. Ook hier is weer sprake van een Lineair

Prograrnmerings Probleem. We hebben hiervoor het proces P3,

dat in een bepaalde tijd het IP-probleem oplost. Hiervoor

rnaakt P3 gebruik van de in het geheugen opgeslagen data, en

van de vaste gegevens. Warmeer de eerste voertuigen van de

voorkeursstroam de kruising berei.ken, worden de door P3

berekeOOe groentijden aan de diverse stramen gegeven. Na deze

afwikkeling kan voor de volgerxle clusters weer een nieuw

optimalisatie-proces gestart worden.

5.7.4 Processen in de lokale reqelaar

In de lokale regelaar lopen diverse processen. Drie hie:rvan,

de processen PI, P2 en P3 zijn hiervoor beschreven. Verder

zijn er neg de processen die de nodige "administratieve"

handelingen verrichten. Hierorrler valt bijvoorbeeld het op

aanvraag van de hoofdregelaar doorsturen van detektorinforma

tie, en het op c::ommarrlo van de hoofdregelaar verarrleren van

voorkeursstroam.

De regelaar is qua struktuur opgebouwd als die beschreven in

hoofdstuk 4. Ook hier virrlen we een hoofdprogranuna. dat de

"schakelwals" funktie vervult, en een aantal Inten:upt

service Routines.

De exacte invulling van de in de regelaar loperrle processen

zal neg moeten plaatsvirrlen. In het voorafgaaI'rle is slechts

globaal de opzet van het systeem beschreven.
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Hoofdstuk 6 : Conclusies

Ge:1urerrle de afstudeerperiode is een zeer globale opzet voor

een systeem voor real-time netwerkregelirg gernaakt. Hierin

zijn nag vele zaken opengelaten. Deze zijn deels van ver

keerstechnische aard, en deels van computertechnisc:he aard.

Voordat een prototype van het systeem ontwikkeld kan worden,

zal nag het nodige orrlerzoek verricht moeten worden. Belang

rijke punten die nag zijn open;Jelaten zijn bijvoorbeeld het

regelgedrag van de hoofdregelaar, waar een verkeersdeskundige

aan te pas zal moeten komen, en een ilTplementatie van het

algoritme ter oplossirg van het Lineaire Programmerirgs

Probleem.

Het systeem voor real-time verkeersregelirg op een trace is

iets gedetailleerder beschreven. Ook hier echter wordt

nergens het niveau van hardware of microprogrammerirg

bereikt.

Aan het begin is een gedeelte van de tijd besteed aan het

maken van een overzicht van de tot nu toe ontwi.kkelde

verkeersregelsysterren. Een klein deel van deze kennis is

gebruikt bij het opzetten van de real-time regelirgen. In

beginsel echter werken deze regelirgen volgens geheel andere

uit:.gargS{m1ten.
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