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Samenvatting.

Dit versLag geeft een beschrijving van afstudeerwerk verricht

aan het verkeerssimuLatieproject NETSIM en bestaat uit de voL

gende deLen:

A: beschrijving van verkeerssituaties in de werkeLijkheid;

B: modeLLering van eLementen uit verkeerssituaties;

c: beschrijving van het gereaLiseerde verkeerssimuLatieprogramma

NETSIM 3 (geschreven in BE A, Burroughs Extended ALgoL).

Ten gevoLge van tijdgebrek is het niet meer mogeLijk geweest de

laatste programmeerfouten te verwijderen en kan dus geen bespre

king van resuLtaten gegeven worden. WeL worden aanwijzingen ge

gevenvoor verdere uitbreidingen.

Summary.

This report gives a description of the trafficsimuLation project

NETSIM; it consists of three major parts:

A: description of trafficsituations in reality;

B: modeLLing of eLements of traffic-situations;

C: description

NETSIM 3

of the

(written

constructed traffic-simuLation program

in BEA, Burroughs Extended ALgoL).

Due to Limited time it was not possibLe to remove the Last bugs

from the program and so no evaLuation of resuLts can be given.

What is given instead are some indications for the extension of

the program.
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------------------

5inds 1969 wordt er aan de T.H.E. in de vakgroep EB van de

afdeling Electrotechniek aandacht besteed aan verkeerssimulatie.

Dit heeft geresulteerd in twee versies van een verkeerssimula

tieprogramma, NETSIM en NETS1M 2 (afkorting van NETwerk S1Mula

tie), werkstukken van diverse medewerkers en studenten van de

vakgroep EB. Dit verslag is een beschrijving van een derde ver

sie, NETS 1M 3.

Het doel van verkeerssimulatie kan als volgt omschreven worden:

het met behulp van simulatie onderzoeken van de kwaLiteiten van

een verkeersnetwerk daar waar metingen aan de werkelijke ver

keerssituatie niet mogelijk of te kostbaar zijn.

Concreet gezien zijn er twee soorten onderzoeken te onderschei

den:

- metingen aan bestaande s;tuatues, b.v.

* files: f;leleng~e, wachttijden in filesi

* instellingen van verkeersregelaars, groene golf - is de in

stelling optimaal?

veranderingen aanbrengen in bestaande situaties en onderzoe

ken wat de gevolgen zijn:

* wegen versmallen/verbredeni

* wegen en/of kru;singen weglaten of toevoegeni

* andere instelling van verkeerslichteni

* verkeersintensiteit variereni

* combinaties van bovenstaande punten.

Om tot een simulatie van verkeer te komen wordt een verkeerssi

tuatie uit de werkelijkheid gemodelleerd, d.w.z. voor alle reLe

vante eLementen en situaties worden modeLcomponenten gemaakt,

die dan als bouwstenen aan elkaar gepast worden om het oorspron

kelijke gehee[ in een voor de"computer hanteerbare vorm te re

construeren.

De modelcomponenten

iedere wiLLekeurige

kan worden.
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Om versch,LLende redenen is besLoten een nieuwe versie van het

simuLatieprogramma te maken:

- de modeLcomponenten van NETSIM 2 waren niet fLexibeL genoeg

om aLLe in de werkeLijkheid voorkomende situaties weer te

kunnen geven;

- verkeerssituaties werden uitsLuitend statistisch weergegeven

d.w.z. er waren geen gegevens van afzonderLijke voertuigen te

verkrijgen;

- met name openbaar vervoer kon niet expLiciet gesimuLeerd wor

den;

- de tijdschaaL bLeek te grof: om de 2 seconden werd het heLe

netwerk doorgerekend;

- de Lengte van voertuigen was niet variabeL.

de stopstreep bij een

afrijtijdenverdeLing;

geven).teop

In NETSIM 3 zijn deze bezwaren ondervangen; de voLgende zaken

kunnen gemo?eLLeerd worden:

- wegen van wiLLekeurige Lengte en breedte en met eLk gewenst

aantaL voorsorteervakken;

- achterwaartse bLokkering: aLs er ergens een opstopping ont

staan is, heeft die ook terugwerking op wegen en kruisingen

voorafgaand aan de bLokkering zodat het ontstaan en het ver

loop van fiLes gevoLgd kan worden;

- het optrekken van voertuigen vanaf

kruisingsvLak voLgens een bepaaLde

- 'voorLangs kruisen';

- hinder van Langzaam verkeer en/of voetgangers;

het invoeren van voertuigen in het netwerk voLgens een

bepaaLde verdeLing;

- voertuigen met LabeL en/of route;

- openbaar vervoer met bepaaLde dienstregeLing en routes;

- variabele tijdschaaL (per 'run' insteLbaar);

- variabeLe voertuigLengte (per voertuig

In NETSIM 2 werden op eLk moment dat het netwerk 'doorgerekend'

werd aLLe wegen afgescand; in NETS 1M 3 daarentegen worden op eLk

z.g. aktietijdstip aLLe voertuigen 'bekeken' - in het eerste ge

vaL is er sprake van een weg-gerichte aanpak, in het tweede van
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een voertuig-gerichte aanpak.

Dit versLag bestaat uit drie deLen:

- deeL A geeft een beschrijving van situaties en een opsomming

van eLementen die in een verkeerssituatie in de werkeLijkheid

voor kunnen komen;

- deeL B beschrijft de modeLLering hiervan;

deeL C is een bespreking van en een toelichting bij het ge

reaLiseerde simuLatieprogramma dat in BEA (Burroughs Extended

ALgoL) geprogrammeerd is en op een Burrouhgs B7700 computer

gerund wordt.

Voor hun

schuldigd

begeLeiding

aan mijn

van mijn afstudeerwerk ben ik dank ver

coaches, de heren Kemper en Stevens.
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A. VERKEERSSITUATIES IN DE WERKELIJKHEID.
--------------------------------------------------------------------------

Als we een verkeerssituatie beschouwen zal deze altijd een

beperkt gebied beslaan. Dit gebied wordt het verkeersnetwerk

(of kortweg netwerk) genoemd, en wordt begrensd door een of

meerdere randkrommen. In dit gebied liggen de diverse elemen

ten van het netwerk waarover de voertuigen zich voortbewegen,

n.l. wegen, voorsorteervakken (ook wel uitmondingsvakken ge

noemd) en kruisingsvlakken. Figuur A.1 (z.o.z.) geeft een

voorbeeld van een netwerk: de hoofdwegen van de binnenstad

van Eindhoven. Dit lijkt een vrij simpel netwerk, maar het

bevat toch al 8 ingaande wegen, 46 verbindende wegen, 17

kruispunten en 1 rotonde.

In de volgende paragrafen wordt eerst een beschrijving gege

yen van het gedrag van verkeer in een verkeersnetwerk; daarna

volgt een opsomming van alle te modelleren elementen met hun

voor he1 model relevante eigenschappen. Dit laatste kan ge

zien worden enerzijds als de schakel tussen verkeerssituaties

in werkelijkheid en die in het model, anderzijds, vooruit

blikkend naar het model, als een informele beschrijving van

de modelcomponenten.

A.1. Gedrag van verkeer in een verkeersnetwerk.

Om het gedrag van verkeer na te gaan wordt een voertuig ge

volgd op zijn rit door een netwerk van wegen en kruisingen.

Hierbij komen alle zaken aan de orde die straks in het mo

del verwerkt moeten worden.

A.1.1. Gedrag op een weg.

Als een voertuig op een weg komt, ko~en de volgende zaken

aan de orde:

- keuze van snelheid: aan het begin van een weg kiest de
--------

bestuurder zijn snelheid afhankelijk van zijn wensen

en de omstandigheden op de weg;

keuze van rijstrook: in eerste instantie zal geprobeerd
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worden zoveeL mogeLijk op de rechter rijstrook te rij

den maar afhankeLijk van de sneLheid die het voertuig

aL heeft, de sneLheid die het wenst te rijden en de be

zetting van de rijstroken voor zich, kan er van" rij

strook veranderd worden.

Op z;-jn verdere tocht kan een voertuig gehinderd worden,
---------

hetgeen aLs voLgt omschreven kan worden:

aLs een voertuig gehinderd wordt, wordt het gedwongen

zijn sneLheid te verkLeinen, waardoor het vertraging

opLoopt t.o.v. zijn gewenste sneLheid.

Hinder kan op verschiLLende manieren optreden waarbij ge

Let moet worden op degene die hinder veroorzaakt en de

gene die hinder ondervindt (gehinderd wordt):

- hinder bij een inhaaLmanoeuvre:

dat wiL gaan inhaLen kan daarbij hinder

van verkeer Links achter zich en moeten

de rijstrook Links van zich vrij is;

dat aan het inhaLen is, kan hinder ver

het achteropkomende verkeer op zijn

* het voertuig

ondervinden

wachten tot

* het voertuig

oorzaken voor

'nieuwe ' rijstrook;

* bij het weer teruggaan naar zijn oorspronkeLijke rij

strook kan het ingehaaLde voertuig gehinderd worden;

* tijdens een inhaaLmanoeuvre kan evt. tegemoetkomend

verkeer gehinderd worden (b.v. bij driebaansweg met

gemeenschappeLijke middeLste rijbaan, bij wegen zon

der middenberm);

- hinder bij een bushaLte:

* een bus die bij nadering van zijn haLte aL begint af

t e .rem men t e r wi j L h i· j nogop d e r i j s t roo k r i j dtwa a r

ook gewoon verkeer op rijdt dat dan gehinderd wordt;

* een bus die op de rechterrijstrook bLijft staan bij

zijn haLte en aLdus deze rijstrook geheeL of gedeeL

teLijk bLokkeert;
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* een bus die voorrang heeft aLs hij vertrekt van zijn

haLte;

- hinder van Langzaam verkeer op de rechterrijstrook;

- hinder t.g.v. het voL of onbereikbaar zijn van een 'uit-
- - - - - -

mondingsvak (voor nadere omschrijving, zie par.A.2.2b);

- hinder door andere voertuigen die zeLf ook gehinderd
- - - - - - - - -

worden.

Wanneer niet op afzonderLijke voertuigen maar meer op het

verkeersgedrag over een Langere periode geLet wordt, is

het enige effect van hinder een verLaging van de gemid-
- - - - - - - - -

deLde sneLheid op de beschouwde weg.

A.1.2. Gedrag bij de nadering van de uitmonding.

ALs een voertuig de uitmonding van een weg nadert kan het

van rijstrook veranderen op grond van zijn gewenste ver

voLgrichting, waarna het zaL aansLuiten bij de kortste

fiLe, aLs er meerdere rijstroken voor zijn vervolgrich

ting beschikbaar zijn.

Zijn sneLheid kan het verkLeinen afhankeLijk van het aL

of niet aanwezig zijn van hinder veroorzakende factoren,

zoaLs daar zijn:

- stiLstaande of Langzamer-rijdende voertuigen voor zich

in 'z;jn' uitmondingsvak, of voertuigen die in dat uit

mondingsvak geen pLaats meer vonden en dus nog voor de

uitmonding op de weg moesten bLijven staan;

- verandering van rijstrook (gedeeLteLijk met dezeLfde

probLematiek voor het overige verkeer aLs bij de in

haaLmanoeuvre);

- verkeersLicht rood;

voertuigen op kruisingsvLak of (bij ongesign. kruising)

in aantocht op de andere wegen.

Een voertuig kan zijn sneLheid vergroten aLs het Licht

yoor ,hem op groen staat en het 'dat groene Licht nog wiL
halen •
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A.1.3. Gedrag in de uitmonding.

Hierbij komen voor een deeL de boven aL genoemde punten

weer aan de orde (of zijn nog steeds actueeL - in de

praktijk zaL de afscheiding wegvak-uitmondingsvak niet zo

scherp te trekken zijn):

- keuze van uitmondingsvak op grond van gewenste vervoLg

richting en/of kortste fiLe;

- aanpassing van sneLheid;

hinder ondervonden doordat er in het gewenste uitmon

dingsvak nog geen pLaats is.

Verder kunnen de voLgende punten voorkomen:

- stoppen bij de stopstreep;

voor rechtsafsLaand verkeer: wach

verkeer rechts van het beschouwde

bLijft in het uitmondingsvak

van de voLgende gevaLLen zich

voertuig

aLs een

wachten een

staan wachten

voordoet:

* bij gesignaLiseerd kruispunt:

x Licht rood, of

x Licht groen, maar het kruisingsvLak is nog niet

vrij;

* bij ongesignaLiseerd kruispunt: aLs het voertuig geen

voorrang heeft op verkeer dat zich aL op het krui

singsvLak bevindt of op (een van) de andere wegen in

aant~cht is en binnen afzienbare tijd het kruisings

vLak zaL bereiken;

* bij uitmondingsvak

ten tot Langzaam

voertuig weg is;

- optrekken: een voertuig zaL afhankeLijk van de rijstij L

van zijn bestuurder, zijn grootte en zijn motorvermogen

meer of minder sneL uit het uitmondingsvak kunnen op

trekken en daarin dus ruimte vrijmaken;
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verstrijken voordat het eerste voertuig de stop

passeert. Om een zekere onderLinge afstand te

ontstaan zuLLen voLgende voertuigen op hun beurt

weer iets vertraagd de stopstreep passeren. In to

kan van een afrijtijdenverdeLing gesproken worden,
--------------------

verschijnseL dat onderzocht is door GreenshieLds

streep

Laten

een

ook

taaL

- wanneer een verkeersLicht groen wordt, zaL er enige

t i j d

(USA, 1944) en KLijnhout (Ned. 1 969) • Hierbij wo rdt het

tijdsverschi L gemeten tussen het 9 roen-wo rd en van he t

verkeersLicht en de passage van de achteras van het

n-de voertuig:

n = 1 2 3 4 5 6 7 8

!l t = 3.5 7 9.5 12 14 16 18.5 sec. vLrs.
Greenshie ds

11 t = 3 6 8 10 12 14 15.5 17 sec. vLgs
KLijnhout

- aL~ variant op bovenstaande kan zich het voLgende voor

doen: er komen voertuigen aanrijden terwijL het ver

keersLicht nog rood is, de voertuigen verkLeinen hun

sneLheid, maar voordat ze de stopstreep bereikt hebben

en stiLstaan, springt het Licht op groen. De voertuigen

hoeven nu niet heLemaaL te stoppen, maar kunnen z.g.

doorstarten. GeLet op de tijdsverschiLLen tussen rood-
-----------
groen-overgang en passage van de voertuigen Lijkt het

aLsof er in de afrijtijdenverdeLing niet vooraan begon

nen wordt, maar ergens middenin, afhankeLijk van hoever

de voertuigen nog van de stopstreep af waren en met

weLke sneLheid ze naderden.

- er ontstaan uiteindeLijk Lege pLaatsen in een uitmon

dingsvak die op hun beurt weer opgevuLd (kunnen) worden

door andere voertuigen.
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A.1.4. Gedrag op het kruisingsvLak.

Een voertuig heeft eventueeL in een uitmondingsvak

moe ten wachten op verkeer dat op het kruisingvLak van

Links kwam en voorrang had of zijn doorgang bLokkeerde,

maar uiteindeLijk zaL het in normaLe verkeerssituaties

toch door kunnen rijden, en rijdt dan het kruisingsvLak

op. Schematisch is een kruisingsvLak aLs voLgt weer te

geven:

I~~ 3

1 ~ (

I zl 1 ~l

~ ~
/V

~ ~

~ >
~ ,

I'
~

P ~~ 1 ~ 1 ~I-~

fig.A.2. KruisingsvLak.
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Op het kruisingsvLak zijn verschiLLende gebieden te on

derscheiden:

1) de strijdigheidsvLakken (aangeduid met een 1), die- - - - - - - - - -
door verkeersstromen uit verschiLLende richtingen (bij

voorkeur) afwisseLend gebruikt worden: het moet eerst

door voertuigen van de ene verkeersstroom ontruimd

zijn voordat voertuigen van de andere het kunnen 'be

treden';

2) de buffervakken (aangeduid met een 2), waarin voertui-
- - - - - -

gen zich kunnen opsteLLen aLs ze moeten wachten op

verkeer dat van rechts komt, of aLs de weg verderop

nog niet vrij is. Deze buffervakken kunnen ook gezien

worden aLs een tweede groep voorsorteervakken: er kan

gekozen worden voor een vak voor LinksafsLaan, voor

rechtdoorgaan, of voor een vak van waaruit nog in bei

de richtingen vertrokken kan worden. Bij kruisingen

van wegen zonder middenberm zulLen zij per rijstrook

niet veeL meer dan 1 voertuig kunnen bevatten, bij

kruisingen met middenberm kan dit aantaL opLopen en

kunnen er bovendien afzonderLijke verkeersLichten bij

staan;

3) buffervakken voor rechtafsLaand verkeer (aangeduid met- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
een 3), waarin voertuigen zich kunnen opsteLLen die

rechtsaf wiLLen sLaan, maar voorbij de uitmonding nog

moeten wachten op rechtdoorgaand Langzaam verkeer of

voetgangers rechts van zich.

ALs we onze tocht met het voertuig vervoLgen doen zich nu

verschiLLende gevaLLen voor voor LinksafsLaand, recht

doorgaand en rechtsafsLaand verkeer:

- LinksafsLaand en rechtdoorgaand verkeer: vanuit het
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
uitmondingsvak rijdt het voertuig via het strijdig-

vLak door naar het buffervak, waarbij gedeeLteLijk

dezeLfde zaken optreden aLs bij het gedrag in een uit

mondingsvak:
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* keuze van buffervak op grond van vervoLgrichting

Linksaf of rechtdoorgaand;

* aanpassing van sneLheid;

* hinder of bLokkering door voertuigen die aL in het

buffervak staan;

* stoppen;

* wachten: aLs Licht rood I kruisingsvLak verderop ge

bLokkeerd I geen voorrang op verkeer dat van rechts

in aantocht is I (voor Linksafslaand voertuig:) twee

de buffer vol;

* optrekken: weer afhankeLijk van eigenschappen van

voertuig en bestuurder, voLgens bepaaLde afrijtijden

verdeLing;

* een LinksafsLaand voertuig gaat naar zijn tweede buf

fer, waarbij bovenstaande Lijst nogmaaLs doorLopen

wordt;

* een rechtdoorgaand voertuig gaat via een tweede

strijdigheidvLak door naar de voLgende weg;

* bLokkering" voor verkeer uit een andere richting kan- - - - -
ontstaan aLs een voertuig niet heLemaaL in een buf-

fervak past, er aan de achterkant uit bLijft steken,

en dus het strijdigheidsvlak niet ontruimd is;

- Voor LinksafsLaand verkeer bestaat opsommige kruisin

gen de mogeLijkheid tot 'voorLangs kruisen l
: voertuigen

- - - - - - - - -
van eLkaar tegemoet komende wegen kunnen LinksafsLaan

zonder eLkaar daarbij te hinderen: dit kan in het sche

ma van het kruisingsvLak aLs volgt weergegeven worden

(z.o.z. fig.A.3.):
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fig.A.3. 'Voorlangs kruisen ' •

Voertuigen die voorlangs kruisen gaan a.h.w. langs de

buffervakken heen: ze hoeven niet op elkaar te wachten.

- Rechtsafslaand verkeer: vanuit uitmonding rechtstreeks- - - - - - - - - - -
naar buffervak voor rechtsafslaand verkeer waarin even-

tueel gewacht moet worden op langzaam verkeer of voet

gangers.

Hierna is een voertuig, welke vervolgrichting het ook ge

kozen heeft, weer aan het begin van een weg gekomen en

wordt zijn verdere gedrag weer door bovenstaande be

schrijving vanaf punt A.1.1.weergegeven.
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A.1.5. Gedrag van bijzondere voertuigen.

Bovenstaande beschrijving van gedrag van voertuigen geLdt

in eerste instantie aLLeen voor personenauto's, waarbij

dan aLs criterium op de voLgende eigenschappen var een

personenauto geLet is:

- Lengte tot ca 5

in uitmondings

tingen;

meter - van belang bij het opsteLLen

en buffervakken van beperkte afme-

- goed acceLeratievermogen - van beLang bij het optrekken

uit uitmondingsvakken en het ontruimen van kruisings

vLakken;

- niet gebonden aan dienstregeLing wat betreft keuze van

vervoLgrichting en rijtijden.

Andere categorieen voertuigen verschilLen in een of meer

dere punten van personenauto's:

- vrachtwagens: grotere Lengte en trager bij het optrek-------------
ken;

- bussen: idem, pLus rijden volgens bepaalde dienstrege-
------
Ling;

- trams: idem, pLus rijden op vaste baan, d.w.z. geen mo------
geLijkheden am naar andere rijstrook uit te wijken.

fen Lang voertuig kan probLemen geven b;j het opstellen

in een uitmondingsvak of buffervak. Als zorn vak niet ge

noeg ruimte meer biedt, zaL een Lang voertuig op het ach

ter zich liggende weggedeeLte bLijven staan (een ander

uitmondingsvak en/of de weg, resp. een deeL van het

kruisingsvLak en/of een uitmondingsvak).

Hierbij doen zich gevaLLen van bLokkering en onbereikbaar- - - - - - - - -
zijn van verdergeLegen v~kken voor - zie fig.A.4.
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fig.A.4. BLokkering en onbereikbaar-zijn.

Voor voertuigen van openbaar vervoer (in het vervoLg aan

geduid met 'bus', hoeweL het ook trams of troLLeybussen

kunnen zijn) komen hier nog de voLgende bijzonderheden

b i j :

- bussen komen het netwerk binnen op tijdstippen die

bepaaLd worden door de dienstregeLing en de frequentie

van de Lijn waartoe die bus behoort;

- stoppen bij een bushaLte met aLs bijzonderheden:

* hinder voor het overige verkeer

x tijdens het afremmen,

x eventueeL bij het stiLstaan (aLs de bus op de rech

terrijstrook bLijft staan),

x bij het optrekken en weer invoegen;
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* vertraging voor de bus t.g.v.:

x wachten op Langzaam verkeer rechts van zich voordat

hij naar zijn haLte kan afbulgen;

x tijd nodig voor in- en uitstappen van passagiers,

afhankeLijk dus van passagiersaanbod, tijdstip van

de dag en per haLte nag verscbiLLend;

x wachten op mogeLijkheid am ueer in te voegen;

x optrekken;

* een haLte hoeft niet noodzakeLijkerwijs aangedaan te

worden door bussen van aLLe lijnen die op die weg

rijden;

* aLs er bij een haLte geen passaBiers-in-spe staan te

wachten of er meLdt zich niemand am uit te stappen

hoeft een bus niet te stoppen bij die haLte, d.w.z.

geen vertraging voor de bus en geen hinder voor het

overige verkeer;

- bu~tations: aLLeen toegankeLijk VDor bussen, niet voor

het overige verkeer.

A.1.6. Bijzonder gedrag van voertuigen.

ALs niet, zoaLs in het voorgaande, op het gedrag van een

afzonderLijk voertuig geLet wordt, maar meer op karakte

ristieken van groepen voertuigen, zijn de voLgende punten

op te merken:

- wanneer verkeer op een weg over een Langere periode be

schouwd wordt, bLijken voor iedere weg de aantaLLen

voertuigen die een bepaaLde vervoLgrichting kiezen vas

te percentages van de totaLe verkeersstroom te bedra

gen. Zodoende zijn er voor eLke weg" vaste afguigpercen-- - - - - -
tages voor Linksaf en rechtsaf te bepaLen;

- op sommige wegen geLdt dat bovengenoemde afbuigpercen

tages afhankeLijk zijn van waar de voertuigen vandaan

gekomen zijn: over 1 weg worden afwisseLend twee ver

keersstromen geLeid, ieder met zijm eigen afkomst, ei

gen bestemming en eigen afbuigpercentages:
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fig.A.5. 2 verkeersstromen afwisseLend over 1 weg.

Dit verschijnseL kan zich over meerdere op eLkaar voL

gende wegen uitstrekken: voertuigen Lijken bepaaLde

routes door het netwerk te rijden.

- aLs men een bepaaLde verkeerssituatie wiL bestuderen

zal men naar aanleiding daarvan zijn verkeersnetwerk

afbakenen en zijn randkromme kiezen. Op deze randkrom~#~

kunnen bronnen gedacht worden die voertuigen het te be

schouwen gebied insturen. Dit kan geLijkmatig (random-- - - - - - - - -
verdeeLd) gebeuren, of gedoseerd door verkeersLichten- - - - - - - - -
net buiten de randkromme. In het Laatste gevaL komen de

voertuigen dan in z.g. cLusters het netwerk binnen.- - - - - - - -
Voertuigen van openbaar vervoer zuLLen voLgens een be-

paaLde dienstregeLing 'uit de bron' komen.

Hiermee ·komt een einde aan de beschrijving van gedrag van.

diverse soorten voertuigen en kan overgegaan worden naar

een meer gedetaiLLeerde bespreking van de eLementen van

een verkeersnetwerk.
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A.2. Opsomming van te modeLLeren eLementen met hun voor het
------------------------------------------------------
modeL reLevante eigenschappen.

Voor de voLLedigheid worden in dit hoofdstuk aLLe eLementen

opgesomd die in een verkeersnetwerk kunnen voorkomen. Het was

daarbij niet te vermijden dat er zaken aan de orde komen die

in het vorige hoofdstuk ook aL besproken zijn.

A.2.1. Verkeersnetwerk.

- Een verkeersnetwerk bevat wegen en kruisingsvLakken en
----- ----------------

wordt begrensd door een of meerdere randkrommen, zie figuur

A.6.

fig.A.6. Netwerk met randkrommen.

Binnen de randkromme kunnen een of meerdere kLeinere gebie

den Lig~en waarin men de situatie niet in detaiL wenst te

voLgen (b.v. parkeerpLaatsen, busstations>. Deze gebieden

worden nu afgegrensd door een eigen randkromme en vaLLen
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dan buiten het te beschouwen gebied. Op deze randkromme

kunnen dan weL bronnen gedefinieerd worden met een bepaaLde

bronsterkte en bronverdeLing - zie de voLgende paragraaf.

- Door een verkeersnetwerk bewegen zich diverse soorten voer

tuigen: sneLverkeer (personenauto's, vrachtauto's, bussen,

troLLeybussen, trams), Langzaam verkeer (bromfietsers,
----------------

fietsers) en voetga~gers.

A.2.2. Wegen.

- Op een weg wordt verkeer in 1 rijrichting bekeken.

ALdus gezien heeft een weg een bron waar verkeer op de weg

komt, en een uitmonding waar verkeer van de weg verdwijnt.

- Aan de hand van de Ligging van bron en uitmonding kan

onderscheid gemaakt worden tussen drie kLassen van wegen:

* ingaande wegen: bron buiten, uitmonding binnen de

randkromme;

* verbindende wegen: zoweL bron aLs uitmonding binnen

de randkromme;

* uitgaande wegen: bron binnen, uitmonding buiten de

randkromme.

- De bron van een ingaande weg wordt op de randkromme- - - - - - - - - - - - - ----------------
gekozen/verondersteLd. Hier kan verkeer op verschiLLende

manieren aLs functie van de tijd het netwerk binnengevoerd

worden:

* random verdeeLd: voLgens een bepaaLde verdeLing waarvan
---------------
gemiddeLde en spreiding gemeten kunnen worden;

* in cLusters: t.g.v. verkeersLichten buiten de randkromme;----------- '

aLdus kan de invLoed van dosering door verkeersLichten

buiten het beschouwde gebied verdisconteerd worden, zon

der dat daarvoor het beschouwde netwerk uitgebreid hoeft

te worden;

* voLgens een bepaaLde dienstregeLing: openbaar vervoer.

- De bron van een verbindende of uitgaande weg Ligt bij- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
een kruisingsvLak (voor nauwkeurige definitie en bespre-
king van kruisingsvLak, zie A.2.3.).
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- De uitmonding van een tngaande of verbindende weg Ligt bij

een kruisingsvLak.

- De uitmonding van een uitgaande weg Ligt buiten de rand-
- - - - - - - - - - - - - -

kromme en wordt daarom verder buiten beschouwing geLaten.

A.2.2.a. Wegvakken.

- Het gedeeLte tussen de bron en de uitmonding van een weg

wordt het wegvak genoemd.

- Aan een wegvak zijn de voLgende aspecten c.q. attributen te

onderscheiden:

* Lengte in meters, gerekend vanaf de bron bij het ene
------
kruisingsvLak tot aan de uitmonding bij het voLgende

kruisingsvLak;

* aantaL rijstroken: op 1 rijstrook kan 1 voertuig op een
-----------------
bepaaLde pLaats rijden. Het aantaL rijstroken bepaaLt het

aantaL voertuigen dat naast eLkaar kan rijden op een weg;

* toegestane maximum sneLheid;

* gemiddeLde sneLheid die gereden wordt; deze varieert met
-------------------
de intensiteit van het verkeer, die op zijn beurt weer

afhankeLijk is van:

x tijdstip van de dag (spitsuur of niet);

x weersomstandigheden;

* spreiding rond dit gemiddeLde; dit gemiddeLde en deze
---------
spreiding gedragen zich voLgens een bepaaLde verdeLingi

* aantaL voertuigen dat per seconde op een nader aan te ge-

yen pLaats in het wegvak passeert (intensiteit);
-----------* detectoren die het aantaL per seconde passerende voertui-

gen aangeven;

* pLaats;ng van detectoren op bepaaLd aantaL meter vanaf de

uitmonding van de weg;
. .

* parkeerruimte aan de rand van het wegvak, die 1/2 of 1

rijstrook in besLag neemt;

* eveneens aan de rand van het wegvak kan een bushaLte Lig-
--------

gen; hierbij zijn twee gevaLLen te onderscheiden:
x de bus bLijft op de rechterrijstrook staan en veroor-
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zaakt aLdus hinder voor ander verkeer op die rijstrook,

eventueeL voLLedige bLokkering;

x de bus verdwijnt heLemaaL van de rechterrijstrook en

veroorzaakt hoogstens hinder bij het uitvoegen en

weer invoegen;

* Bij een beschouwing van het verkeer over een Langere pe

riode bLijken de aantaLLen voertuigen die een bepaaLde

vervoLgrichting Kiezen vaste percentages van de totaLe

verkeersstroom te bedragen, de z.g. afbuigpercentages.
-----------------* In bepaaLde situaties bLijken de afbuigpercentages van

verkeer op een zekere weg afhankeLijk van weLke weg

daaraan voorafgaand bereden is. Verkeer bLijkt bepaaLde

routes te rijden. AfhankeLijk van b.v. verkeersLichten
------
kunnen twee verkeersstromen na eLkaar over 1 weg geLeid

worden, ieder met zijn eigen afbuigpercentages voor de

keuze van de voLgende weg.

* wegversmaLLing: dit komt overeen met een vermindering van
--------------
het aantaL beschikbare rijstroken, waarbij onderLinge

hinder en fiLevorming kan optreden; ook het invoegen op

een sneLweg kan hieronder gerekend worden;

* wegverbreding: vermeerdering van het aantaL rijstroken,
-------------
waarbij gekozen moet worden op weLke rijstrook verder ge-

reden zaL worden, en met weLke sneLheid: wegens minder

kans op onderLinge hinder zaL er harder gereden kunnen

worden;

* een 'kLaverbLad l is samen te steLLen uit een aantaL

(bochtige) wegen en invoegstroken, zander signaLisering,

maar eventueeL weL met wederzijdse hinder bij het invoe-

gen;

* rotonde: samen te steLLen uit kruisingen en invoegstro-
-------
ken;

* parkeerpLaatsen: deze kunnen buiten een (nieuwe) rand-
---------------
kromme gedefinieerd worden, met bepaalde intensiteit voor

het weer binnenkomende verkeer.
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A.2.2.b. Uitmondingen.

Een uitmonding is aL gedefinieerd aLs het punt waar verkeer

van een weg verdwijnt. Hierbij zijn de voLgende punten van

beLang:

- Een uitmonding wordt opgespLitst in diverse uitmondings

vakken (opsteL- of voorsorteervakken):
------
* hoofd-uitmondingsvakken: vakken die zonder rijstrook-- - - - - - - - - - - -

verandering bereikt kunnen worden vanuit het wegvak;

* afsLag-uitmondingsvakken: verkeer moet van rijstrook ver-- - - - - - - - - - - -
anderen om deze vakken te bereiken; schematisch is dit

aLs voLgt weer te geven:

----------------------------------------------------------

afsLag
uitm.
vak L

hoofd
uitm.
vak D

afsLag-
-------- - - - - uitm-

vak R

hoofd
uitm.
va k

uitmonding

L = Linksaf
D = Doorgaand
R = Rechtsaf

wegvak

fig.A.7. Hoofd- en afsLaguitmondingsvakken.

- Een voertuig kiest een uitmondingsvak dat bij zijn ge

wenste vervoLgrichting hoort.

Een uitmondingsvak heeft bepaaLde maximum afmetingen
------------------

(Lengte en breedte) en kan daardoor sLechts een beperkt

aantaL voertuigen bevatten.

De afrijbreedte van een uitmondingsvak wordt uitgedrukt in
----~------- .

het aantaL voertuigen dat per tijdseenheid vanuit dat vak

kan vertrekken aLs er geen hinder ondervonden wordt.
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- BepaaLde uitmondingsvakken kunnen onbereikbaar worden:
------------* een afsLaguitmondingsvak is onbereikbaar aLs het hoofd-

uitmondingsvak ernaast voL is:

----------------------------------------------------------
11111111
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
1111111
IIIIIII
1111111

IIIIIIII
IIIIIII

11111111

fig.A.8. Onbereikbaar afsLaguitmondingsvak.

* een hoofduitmondingsvak is onbereikbaar aLs het ernaast

geLegen afsLaguitmondingsvak voL is en er verkeer staat

te wachten dat naar dat afsLaguitmondingsvak wiL:

\\\\\\\
\\\\\\\
\\\\\\\
\\\\\\\
\\\\\\\

<-
I

[J
A

I

[J
fig.A.9. Onbereikbaar hoofduitmondingsvak.

EventueLe verderop geLegen andere hoofd- of

BfsLaguitmondingsvakken zijn ook onbereikbaar.
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- ALs een (hoofd)uitmondingsvak voL of onbereikbaar is, kan

verkeer dat zich nog in het wegvak bevindt aL gehinderd

worden en moeten stoppen (achterwaartse bLokkering).

- Ook aLs voertuigen moe ten stoppen voor rood Licht, of aLs

buffervakken op het kruisingsvLak aL voL zijn, kan achter

waartse bLokkering naar andere uitmondingsvakken of het

wegvak optreden.

A.2.3. KruisingsvLakken.

Een kruisingsvLak is een verbindingsvLak van een (in prin-
-------------

cipe onbeperkt) aantaL wegen.

- Op een kruisingsvLak komen de uitmondingen van inkomende en

verbindende wegen uiti de grensLijn tussen een uitmonding

en een kruisingsvLak is de stopstreep.

- Aan een kruisingsvLak grenzen de bronnen van verbindende en

uitgaande wegen. Een dergeLijke bron is echter aLLeen for

meeL en heeft geen bepaaLde afmetingen of vakken zoaLs een

uitmonding.

- Er zijn 4 soorten kruisingsvLakken te onderscheiden:

* kruisingsvLakken met verkeersLichten (gesignaLiseerd)i
-------------* kruisingsvLakken zonder verkeersLichten (ongesignaLi-

-----------
seerd)i
-----

* kruisingsvLakken van wegen met middenbermi
--------------------* kruisingsvLakken van wegen zonder middenbermi
-----------------------

Deze soorten kruisingen komen gecombineerd voor:

x kruisingen met signaLisering met middenberm,

x

x
"
"

" " zonder middenberm,

zonder signaLisering met middenberm,

x " " " zonder middenbermi

- Bij gesignaLiseerde kruisingsvLakken wordt verkeer vanuit
. .

de uitmondingen geregeLd d.m.v. de kLeuren van de verkeers-·
-----------------------

Lichten. Dit kan in principe voor ieder uitmondingsvak van
-------
iedere weg afzonderLijk geschieden.

- Bij ongesignaLiseerde kruisingsvLakken geLden de normaLe
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voorrangsregeLs, of wijzigingen daarop die d.m.v. verkeers-
--------------- --------
borden aangegeven zijn.

Voor de regeLing van de verkeersLichten zijn verschiLLende

regeLaars mogeLijk:

* starre regeLaars: de tijden dat de Lichten groen resp.- - - - - - - -
rood zijn, zijn eenmaLig ingesteLd en bLijven onafhanke-

Lijk van het verkeersaanbod;

* verkeersafhankeLijke regeLaars: afhankeLijk van of er- - - - - - - - - - - - -
voertuigen aankomen worden de tijden dat de Lichten groen

resp. rood zijn aL of niet verLengd;

* regeLaars die door speciaLe voertuigen beinvLoed kunnen- - -
worden, b.v. bussen die bij nadering van een kruising

groen Licht wiLLen krijgen.

- De gedeeLten van het kruisingsvLak waar verkeersstromen uit

verschiLLende richtingen na eLkaar overheen rijden worden

strijdigheidsvLakken genoemd.

- ALs een voertuig op een kruisingsvLak gehinderd wordt,

bLijft het staan wachten in een z.g. buffervak, een op-
---------

steLvak op het kruisingsvLak.

De diverse strijdigheidsvLakken en buffervakken zijn aLs

voLgt over een kruisingsvLak verdeeLd - zie figuur A.10.
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fig.A.10. StrijdigheidsvLakken en buffervakken.

'VoorLangs kruisen': bij sommige kruisingsvLakken is het
-----------------

voor LinksafsLaand verkeer afkomstig van twee eLkaar tege-

moetkomende wegen mogeLijk over het kruisingsvLak te rijden

zonder eLkaar daarbij te hinderen; weL kan hinder ondervon

den worden van rechtdoorgaand verkeer afkomstig van de te

gemoetkomende weg.
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fig.A.11. VoorLangs kruisen.

A.2.4. Voertuigen.
---------.-

Aan voertuigen zijn de voLgende van beLang zijnde aspecten

te onderkennen:

- positie:
-------
* in wegvak op bepaaLde rijstrook op bepaaLde afstand van

het einde van het wegvak (de afstand die het voertuig

in daf vak nog moet af(eggen is van beLang, vandaar dat

het einde van dat vak aLs referentie gekozen wordt);

* in uitmondingsvak op bepaaLde afstand van het einde van

dat uitmondingsvak, de stopstreep;
* op kruisingsvLak: voor of in buffervak;
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- soort voertuig:

* personenauto;

* lang voertuig/vrachtauto;

* openbaar vervoer (bus, tram);

* langzaam verkeer (fietsen, bromfietsen, accuwagentjes).

Deze categorieen voertuigen verschilLen in een of meer

van de volgende kenmerken:

- lengte: uit te drukken in meters;

- snelheid: gedurende zijn tocht door het verkeersnetwerk
--------
past een voertuig zijn snelheid steeds aan aan de omstan-

digheden op de weg en het overige verkeer;

- keuze van vervoLgrichting:
---------------

Afzonderlijke voertuigen zulLen op eigen houtje een ver-

volgrichting kiezen, van een groep voertuigen kan gezegd

worden dat bepaalde percentages Linksaf, rechtdoor resp.

rechtsaf zulLen gaan. Openbaar vervoer zal volgens een

vaste dienstregeling zijn route kiezen.

- acceleratievermogen: \

- ~~~::~~~-::~-::::::rder: I-~->
----------------------- I

bepalen samen hoe vlug

een voertuig kan optrek

ken vanuit stiLstand.
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B. BESCHRIJVING VAN HET VERKEERSSIMULATIEMOOEL.
--------------------------------------------------------------------------------------

Om de in het vorige hoofdstuk beschreven verkeerssituatie

te kunnen simuleren, moe ten er modellen gemaakt worden van

elk van de daar geschetste componenten. Oeze gemodelleerde

componenten kunnen dan gebruikt worden om voor een willekeu-
- - -

rig verkeersnetwerk uit de werkelijkheid een netwerk in mo-

delvorm samen te stellen, waarna de verkeerssituatie in dit

gemodelleerde netwerk m.b.v. een computer gesimuleerd kan

worden.

Hieronder worden eerst enkele punten genoemd die het hele

model betreffen (paragraaf B.1.), daarna volgen beschrijvin

gen van afzonderlijke componenten (paragraaf B.2.) en proces

sen (paragraaf B.3.).

B.1. Algemene opmerkingen over het model.

B.1.1. Tijdschaal.

Voertuigen bewegen zich in de werkelijkheid op continue

wijze door een netwerk van wegen en kruisingen.

Aangezien de simulatie straks op een discreet werkende di

gitale computer uitgevoerd zal worden, wordt er in het mo

del een discrete tijdschaal toegepast. Een discrete tijd-
-------------------

schaal houdt in dat niet op elk moment gegevens bewerkt

worden en/of beschikbaar zijn, maar dat dit slechts op spe

ciale tijdstippen, de z.g. aktietijdstippen (a.t.'s) het'
---------------- ------

geval is. Oat deze benadering voor een verkeerssituatie ge-

rechtvaardigd is volgt uit de overweging dat men toch niet

continu in alle gegevens geinteresseerd is en zich dus kan

beperken tot die tijdstippen waarop er .iets wezenlijks ver

andert in het systeem. Hoeveel tijd er zal verlopen tussen

twee aktietijdstippen hangt af van de snelheid waarmee een

proces verloopt en hoe nauwkeurig men dat proces wenst te

volgen.

Het proces dat hier gediscretiseerd moet worden bestaat uit

twee delen:
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- bewegingen van voertuigen;

- insteLLingen van verkeersLichten.

Uit metingen (en ervaring) bLijkt dat met een onderLinge

afstand tussen de aktietijdstippen van 0,5 seconde het

geheeL goed weergegeven kan worden. Dit komt overeen met

de tijdseenheid waarmee de meeste verkeersregeLaars in

de werkelijkheid geschakeLd worden.

8.1.2. Verwerken van voertuigen - voertuigeenheden.

Op de zojuist gedefinieerde aktietijdstippen wordt er in

het gemodeLLeerde netwerk "gekeken" of er iets moet ge

beuren, ofweL met de voertuigen ofwel met de insteLLingen

van de verkeersLichten. Voor een voertuig houdt dit in

dat het van het ene vak naar een volgend vak doorgescho

ven ~moet worden, waarbij verschillende condities getest

moeten worden (hinder, blokkering, verkeersLichten, af

rijtijdenverdeLing). ALs een voertuig zich ergens midden

in een vak bevindt en zich met een bepaaLde sneLheid

voortbeweegt, wordt dit als een stabiele situatie be

schouwd: ook al beweegt het voertuig door het vak, er

hoeft niets mee te gebeuren in bovenstaande zin. (zie

verder 8.3.3. AankomstentabeLLen). In NETSIM3 worden op

elk aktietijdstip alle voertuigen gecheckt: staat er
---------------

een aan het einde van een vak dan wordt er verdere aktie

ondernomen. Dit kan men een voertuig-gerichte aanpak noe-
------------------------

men, dit in tegenstelling tot NETSIM2 waarbij ieder ak-

tietijdstip alle wegen afgecheckt werden.

Het aktietijdstip was in NETSIM2 zo gedefinieerd dat er

op 1 a.t. 1 personenauto verwerkt kon worden. Aktietijd

stippen lagen toen twee seconden uit elkaar.

Met het korter worden van de tijdsduur tussen twee a.t.'s

en ook het verwerken van langere voertuigen zal het oor

spronkelijke idee van 1 voertuig per a.t. niet gehand

haafd kunnen worden. Voertuigen zuLlen daarom opgespLitst
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moeten worden in voertuigeenheden (v.t.e.'s), waarbij dan
---------------- --------

geLdt dat 1 v.t.e. in 1 a.t. verwerkt kan worden.

Ten gevoLge van het werken met voertuigen van meerdere

eenheden doet zich nog een complicatie voor: aLs het

voorste deeL van een voertuig over de stopstreep gereden

is en het Licht springt op rood, zaL het achterste deeL

van dat voertuig ondanks het rode licht toch doorrijden.

Om dit te simuLeren zaL er een voorziening getroffen moe

ten worden die er voor zorgt dat, wanneer een 'kop' over

de stopstreep vertrokken is, de 'staart' aLtijd voLgt,

onafhankeLijk van de stand resp. kLeur van het verkeers

Licht.

8.1.3. Statistische benadering.

In bet aLgemeen zaL men bij de bestudering van verkeers

situaties niet geinteresseerd zijn in de gedragingen van

ieder voertuig afzonderLijk, maar meer bepaaLde trends in

het verkeersbeeLd wiLlen voLgen.

Daarom ligt een statistische aanpak voor het grootste

deeL van het verkeersaanbod het meest voor de hand. Hier

bij wordt gewerkt met de kans dat er een voertuig het

netwerk binnenkomt, aantaLLen voertuigen in een of ander

weggedeelte en loting voor een vervoLgrichting.

Gegevens die de simuLatie opLevert zijn b.v. lengtes van

fiLes, wachttijden in fiLes, enz ••

Naast het werken met de anonieme voertuigen be staat ech

ter weL de mogelijkheid bepaaLde voertuigen van een LabeL-----
te voorzien en deze aLdus door het hele netwerk te bLij-

vervoLgen. ALs een geLabeLd voertuig bovendien een voor

geschreven route moet voLgen, bLijft aLLeen het binnenko-
-----

men in het netwerk nog van het toevaL afhankeLijk. Dit

laatste restant 'stochastiek' vaLt ook nog weg bij voer

tuigen van openbaar vervoer die voLgens een bepaaLde

dienstregeling ingevoerd worden.
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8.1.4. Gesimuleerd verkeer.

In het deel A is een algemeen overzicht gegeven van ver

keerssituaties met daarin diverse soorten v~rkeersdeel

nemers. Met het oog op de toepassingen van het te rea

liseren model wordt echter alleen snelverkeer gesimu-
------------------

leerd. Langzaam verkeer wordt niet expliciet gesimu-

leerd, wel bestaat de mogelijkheid op plaatsen waar snel

verkeer in de werkelijkheid hinder kan ondervinden van
------

langzaam verkeer m.b.v. random procedures deze hinder te
----------------
genereren.

(Als men algemeen kan stellen dat er slechts 1 soort

verkeer gesimuleerd kan worden met mogelijke hinder

van een andere verkeerssoort, dan kan het programma

misschlen ook toegepast worden voor de simulatie van

langzaam verkeer (b.v. ten behoeve van de aanLeg van

fietsroutes) met mogeLijke hinder van sneLverkeer.

Maar dit terzijde.).
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B.2. ModeLLering van componenten van een verkeersnetwerk.

B.2.1. InLeiding.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de modeL

Len voor verschiLLende component en van een verkeersnetwerk.

Voor eLk weggedeeLte worden een of meerdere vakken gedefi

nieerd, waar straks voertuigen in gezet kunnen worden.

Hoe die voertuigen precies gerepresenteerd worden in de

vakken wordt beschreven in hoofdstuk B.3.

In paragraaf B.1.3. werd opgemerkt dat we niet direct gein

teresseerd zijn in gedragingen van afzonderLijke voertui

gen. EigenLijk kunnen we nog een stap verder gaan en zeggen

dat we aLLeen geinteresseerd zijn in de gevoLgen van inter

actie tussen verschiLLende verkeersstromen. Die interactie

vindt pLaats op de kruisingsvLakken en het beLangrijkste

aspect ervan bij normaLe verkeersafwikkeLing is het ont

staan van fiLes en vertraging. Het gedrag van afzonderLijke

voertuigen in een fiLe (die in een weg- en/of uitmondings

vak staat) hoeft dan ook niet direct gesimuLeerd te worden.

Uitgaande van een bLack-box-fiLosofie is dit aLs voLgt voor

te steLLen: de verkeersstromen naar de kruisingsvLakken

(waar de interactie pLaatsvindt) worden aangevoerd door

Lange buizen die een ondoorzichtige wand hebben. Wat er in

de 'buizen' gebeurt is in eerste instantie niet beLangrijk,

aLs het gedrag aan het begin en aan het einde van de 'bui

zen' maar overeenstemt met de werkeLijkheid. Pas aLs voer

tuigen uit de 'buizen' komen, wordt hun gedrag weer waar

neembaar.

Om het verkeer op de kruisingsvLakken te doseren moet in de

'buizen' toch op een of andere manier het gedrag in de uit

mondingen nagebootst worden. Daartoe zijn enkeLe modeLcom

ponenten nodig, die in de voLgende figuur weergegeven wor

den; een voertuig doorLoopt ze achtereenvoLgens van Links

naar rechts:
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I
I I
I ,
I I
I I
I I

I<IIII:<:~--------------;>~:-< >loEoE:=-------
I Wegvak - rijstroken _ ,Uitmondingsvakkenl

: I:

fig.8.1. OpspLitsing van een weg in rijstroken en uitmon

dingsvakken.

8.2.2. ModeL van een weg.
-----------------
Een wegvak wordt opgespLitst in een aantaL vakken naast

eLkaar, net zoveeL aLs er rijstroken zijn. ELk van deze

rijstroken Loopt aLs het ware door in een eigen uitmon-----------
dingsvak. Daarnaast zijn er extra uitmondingsvakken Links

-----------------
en rechts van de hoofduitmondingsvakken, overeenkomend

met opsteLvakken voor Links en rechtsafsLaand verkeer in

de werkeLijkheid. ALs de uitmondingsvakken Links en

rechts niet even Lang zijn wordt het vak naast het korste

vak nog in tweeen gespLitst in een z.g. tussenvak en het
---------

ingekorte oorspronkeLijke uitmondingsvak. De vakkenstruk-
tuur van een weg met uitmonding moet voor iedere weg
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opgegeven worden en weL zodanig dat een voertuig dat aan

het begin van een weg aankomt "weet" uit welke vervolg

vakken het mag kiezen. Daartoe worden de vakken onderver

deeld in groepen, de zogenaamde vaktypen:

- type R: rijstroken;

- type T: tussenvak;

- type U: uitmondingsvak rechtsaf;

- type V: uitmondingsvak rechtdoor \
- evt. omge-

- type W: verkort uitmondingsvak rechtdoorl wisseld.

- type X: uitmondingsvak linksaf;

- type B: buffer doorgaand;

- type C: buffer doorgaand + Linksaf;

- type D: buffer Linksaf;

- type I: ingangsvak;

- type H: haltevak.

Van elk vaktype kunnen nu meerdere vakken naast elkaar

liggen, die dan elk hun eigen nummer krijgen; samen met

de letter van het vaktype vormt dit de zogenaamde vakco-
------

de. De vakcode, ingevuLd in figuur B.1 Levert het volgen-

de plaatje Ope

"X2"

t "R3" "W2"

--------------------------------------- --------------I "R2" "W1"

I "R1" \"T1"I"V1"

----------------------~---------------------I---------

l"U2"

"U1"

fig B.2. Vakcode voor rijstroken en uitmondingsvakken
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Voor eLk vak wordt nu opgegeven naar weLk vaktype een

voertuig mag gaan. dat uit dit vak vertrekt. VervoLgens

wordt geprobeerd het voertuig te plaatsen in het meest

rechtse vak van dit vaktype. Lukt dit niet, dan het

eerstvoLgende vak van hetzelfde vaktype Links ernaast,

enz •• 8Lijkt er in geen enkeL vak van het opgegeven vak

type ruimte te zijn om het voortuig te plaatsen dan

bLijft het staan in het vak waaruit het wiLde vertrekken.

Ook bij het opgeven van hinder (zie par. 8.2.4.) wordt

gebruik gemaakt van vaktypes: er wordt opgegeven vanuit

weLk vaktype voertuigen kunnen komen die mogeLijk hinder

zuLLen veroorzaken.

De codering met behuLp van vaktypes maakt het opgeven van

bestemmingen en hinder onafhankeLijk van de aantaLLen

vakken van een bepaaLd type.

Het opspLitsen van een weg in diverse vakken na eLkaar
-------~-

wordt gedaan omdat zich op eLk van de overgangen een van

de voLgende situaties voor kan doen:

W

V

U

TR

rijrichting ->

I--------------------------------------------------------

f

I--------------------------------------------------------

I

fig. 8.3. R: rijstrook;

T: tussenvak

U: uitmondingsvak rechtsaf

V: uitmondingsvak rechtdoor

W: uitmondingsvak Linksaf

- Hoofduitmondingsvak(ken) voL:

Een voertuig uit vak R wiL Linksaf naar vak W; aLs nu

de vakken T en V heLemaaL vol zijn is de doorgang naar

vak W voor het voertuig versperd en zaL het dus in vak
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R moeten bLijven wachten. Vandaar het opspLitsen in

meerdere vakken en het introduceren van een virtueLe
--------

stopstreep na vak R. Een soortgeLijke redenering geLdt
----------
aan het einde van vak T.

- AfsLaguitmondingsvak voL:

Wanneer vak W heLemaaL voL is en er wiL nog een voer

tuig vanuit vak R Linksaf sLaan naar vak W, zaL dit

voertuig nog in vak R moeten wachten en aLdus de door

gang naar de vakken T, U en V blokkeren. Deze vakken

zijn nu onbereikbaar geworden en de voertuigen die

rechtdoor of rechtsaf wiLLen, moeten zich achter het

wachtende voertuig achter de virtueLe stopstreep in vak

R opsteLLen. HetzeLfde geLdt weer aLs vak U voL is en

er nog een voertuig rechtsaf wil: vak V is dan onbe

reikbaar en voertuigen die rechtdoor wilLen moeten

wachten achter de virtueLe stopstreep van vak T (of nog

in~vak R, aLs ook vak T voL is).

Voor iedere uitmonding

eLkaar geLegd" dat de

aantaL voertuigen dat

streep kan vertrekken)

situatie.

Vanuit eLk van de uitmondingsvakken kan in principe nog

zoweL Linksaf, rechtdoor aLs rechtsaf gereden worden,

maar in feite zuLLen de meeste van de voertuigen aL aan

het einde van het wegvak voorsorteren en een overeen

komstig uitmondingsvak kiezen.

VoorbeeLden van het samensteLLen van wegen uit de di

verse vakken:

1. Weg met 1 rijstrook en 1 of meerdere vervoLgrichtin

gen. 8ijvoorbeeLd 1 rijstrook en 2 uitmondingsvakken

metmogeLijkheden om rechtdoor en rechtsaf te gaan:
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1

//////////////
//////////////
//////////1///

IIR1" t IIV1"

---------------------------------------------------I "U1"

fig. 8.4. Het gearceerde vak wordt niet gebruikt;
een tussenvak is niet nodig.

2. Weg met 2 rijstroken en diverse vervoLgrichtingen:

rijrichting -> t "X1"

---------------------------------------------------
"R2" l "W1"

---------------------------------------------------
"R1" , "T1" I "V1"

---------------------------------------------------
l "U1"

fig. 8.5.

ELke rijstrook en eLk van deze vakken wordt weergegeven

door een zogenaamde aankomstentabeL. Dit is een op

spLitsing van de rijstrook of een vak in een aantaL po

sities; in iedere positie kan dan aL of niet een voer

tuigeenheid staan. Ieder aktietijdstip wordt getest of

deze voertuigen verder mogen rijden en is dit het ge

vaL, dan wordt een zodanige bewerking uitgevoerd dat

aLLe voertuigen 1 positie in de richting van de stop

streep opschuiven. Voor het principe en een uitgebrei

dere bespreking van aankomsttabelLen, zie paragrafen

8.3.2 en 8.3.3

Op bepaaLde pLaatsen op een weg kunnen detectoren voor

komen die aangeven of er op die pLaats een voertuig

staat, en naar aanleiding daarvan kunnen b.v. verkeers-
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regeLaars eLders gestuurd worden. In het modeL kan dit

getest worden in de overeenkomstige positie in de aan

.komstentabeL - zie paragraaf 8.3.3.

8.2.3. ModeL van een kruisingsvLak - buffervakken.

Een kruisingsvLak is aL gedefinieerd aLs het verbindings

vLak van een aantaL wegen (zie paragraaf A.2.3).

Op zo'n verbindingsvLak bestaat de mogeLijkheid dat ver

schiLlende verkeersstromen interactie vertonen. Dit houdt

in dat voertuigen van de ene verkeersstroom gehinderd wor

den door voertuigen van de andere en dientengevoLge een of

meerdere a.t.'s moeten wachten. Dit wachten gebeurt in de

vakken van de uitmonding en in de daartoe te definieren

modeL-buffervakken, die aLs voLgt op een kruisingsvLak Lig-
------------------
gen:
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7 6

R7 ~

8 85 5

87
83

1 81 4
~

R1 ~

2 3

fig.8.6. ModeL van een kruisingsvLak.

De buffervakken 81 tIm 87 combineren teLkens het buffervak

uit de werkeLijkheid en het era an voorafgaande strijdig

heidsvLak; de buffervakken R1 tIm R7 geven de pLaatsen weer

waar voertuigen zich opsteLLen aLs ze moeten wachten op

langzaam verkeer rechts van zich.

In het bovenstaande zijn buffervakken ingevoerd aLs grote

vakken zonder fijnere indeLing. De voLgende onderverdeLing

kan gemaakt worden, nameLijk afzonderLijke buffervakken L,
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D en R voor de drie mogeLijke vervoLgrichtingen, pLus een

gemeenschappeLijk vak LD dat zoweL voor Linksaf aLs Door

gaand verkeer gebruikt kan worden. Een voertuig dat recht

door wiL, sLuit aan bij de kortste rlJ voertuigen: in D of

LD; een LinksafsLaand voertuig sLuit aan bij de kortste rij

in L of LD.

mogeLijke bLokkering
van dwarsrichting blj
groot aantaL voertuigen
In modeL-buffervak

/

I A

---I L
1---------------------
I A I1 ---1-> LD

---------------------
: -----> I D

fig.8.7. ModeL-buffervakken.

ALs de afrijbreedte voor een van de buffervakken in de wer

keLijkheid groter is dan 1 worden er in het modeL meerdere

modelbuffervakken van het overeenkomstige type naast elkaar

gelegd analoog aan de modellering van de uitmonding.

Hoeveel voertuigen er in een bepaalde richting vertrekken

is afhankelijk van het aantal voertuigen in de bij die

richting behorende buffervakken, plus het aantal voertuigen

met die gekozen richting dat in de gemeenschappelijke vak

ken LD staat.

De lengte van de buffervakken uit de werkelijkheid is aan

een maximumwaarde gebonden. Als het aantal voertuigen boven

die grens uitkomt, blijven voertuigen op het strijdigheids

vlak staan en kan er hinder resp. blokkering ontstaan voor

verkeer in de dwarsrichting, achter het buffervak.

Deze gre~s kan voor ieder ~odelbuffervak opgegeven worden.

Het buffervak R voor rechtsafslaand verkeer is nodig om

voertuigen op te vangen die al uit de u;tmonding vertrokken

zijn maar nog op fietsers of bromfietsers moeten wachten
die op dezelfde weg of het rijwielpad rechts van de weg
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rijden zie fig.8.8. In de simuLatie wordt deze

hinder geintroduceerd d.m.v. een randomprocedure.

88

81

----t/-
I \----t R I-I ------------------->
I I

I --------------------------
I

(brom-)
fietsers

tl
2

fig.8.8. MogeLijke hinder van Langzaam verkeer bij rechts

afsLaan.

Ook voertuigen die uit de buffervakken L of LD van de ande

re weg (8) komen, moeten wachten op dit Langzaam verkeer

en doen dit ook in het buffervak R. Dit vak is dus meer te

zien aLs een ingangsvak voor weg 2 en zaL dan ook aLs zo-
----------

danig bij weg 2 behandeLd worden; idem voor de andere in-

gangsvakken 14 tIm 18.

Figuur 8.9 geeft een totaaLoverzicht van aLLe buffervakken

en ingangsvakken.
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I

I
I
I
I
I

--+-. ken

- uitm.

vak-

I
modeL- I

I
buffer-I

·vakken I
I
I

ingangs

vak

---- ---

fig.8.9. KruisingsvLak met modeLbuffer- en ingangsvakken.

Aan de hand van bovenstaande figuur is voor verschiLLende

verkeersstromen het voLgende op te merken (uitgaande van

voertuigen die in de uitmonding van weg 1 staan):

- verkeer dat rechtsaf wiL sLaan, hoeft maar door 1 buffer,

het ingangsvak 12 van weg 2, waar het mogeLijk moet

wachten op langzaam verkeer dat ook op weg 1 aankomt,

resp. waarvan hinder gegenereerd wordt;

- verkeer dat rechtdoor wiL, moet door twee buffers: D of

LD van weg 1, waarin mogeLijk gewacht moet worden op ver-
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keer van weg 3, en het ingangsvak 14 van weg 4, met moge

lijke hinder van langzaam verkeer van weg 3;

- verkeer dat Linksaf wil sLaan, moet door drie buffers: L

of LD van weg 1, D of LD van weg 3, en het ingangsvak 16

van weg 6, met op de diverse pLaatsen weer mogeLijke

hinder.

In de werkeLijkheid bestaat op sommige kruispunten de moge

lijkheid dat voertuigen 'voorLangs kruisen l : LinksafsLaande

voertuigen van elkaar tegemoetkomende wegen hebben geen

hinder van elkaar - zie par. A.1.4.

In het model kan dit nagebootst worden (b.v. voor weg 1 en

weg 5) door voor het vak na buffer 81 niet buffer 83 op te

geven, maar een voertuig rechtstreeks door te schuiven naar

het ingangsvak 16 van weg 6. AnaLoog rechtstreeks van weg 5

naar weg 2 - zie figuur 8.10 z.o.z.

Voertuigen kunnen bepaalde routes door het netwerk rijden,

b.v. openbaarvervoer of routes zoals beschreven in para

graaf A.1.6. Van zoln route moet opgegeven worden welke we

gen ertoe behoren. Deze w~gen krijgen dan een volgnummer

mee en voor elke weg wordt de vervoLgrichting opgegeven die

voertuigen die de route rijden moeten nemen. ALdus ontstaat

voor eLke route een tabeL waaruit voertuigen hun vervolg

richting kunnen afLezen. Zie verder par. C.5.1.
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fig.8.10. VoorLangs kruisen in het modeL.

In de voorgaande figuren zijn de wegen bij een kruisings

vLak genummerd van 1 tIm 8; dit is gedaan om een overzich

teLijke presentatie te kunnen krijgen. Straks in de simuLa

tie krijgen de wegen ieder hun eigen voLgnummer; deze num

mering zaL in het aLgemeen niet bestaan uit acht opeenvoL

gende getaLLen, zodat aan de nummering niet meer te zien is

weLke wegen bij 1 kruispunt uitkomen. 80vendien mag het

aantaL wegen per kruisingsvLak zoweL groter aLs kLeiner

dan vier .zijn. Om nu toch .de juiste structuur weer te kun

nen geven, moet voor iedere weg opgegeven ~orden weLke ver

voLgweg(en) voertuigen op deze weg kunnen kiezen.
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6.2.4. Hinder en verkeersregeLaars.

ALs een voertuig vanuit de uitmonding van een weg het krui

singsvLak wiL oprijden, kan het voorkomen dat er op een an

dere weg een of meerdere voertuigen aankomen die voorrang

hebben. Het optrekkende voertuig zaL hierop moeten wachten.

In het modeL is het niet zonder meer duideLijk op weLke we

gen voertuigen in aantocht kunnen zijn die mogeLijk hinder

veroorzaken. Er zaL expLiciet opgegeven moeten worden van

uit weLke richting hinder verwacht kan worden voor een

voertuig op weg W, in vak V: zoweL wegnummer aLs vaktype(s)

van de hindergevende weg(en) kunnen voor ieder uitmondings

en buffervak opgegeven worden.

ALs een voertuig vanuit een ingangsvak naar de rijstrook

van een weg wiL gaan, kan het gehinderd worden door fiet

sers, bromfietsers (aL of niet op een afzonderLijk fiets

pad), en/of voetgangers zie par.A.1.3 en 6.2.3.

In het modeL wordt dit Langzame verkeer niet expLiciet ge

simuleerd; het is echter weL gewenst de invLoed ervan op

het overige verkeer te kunnen bestuderen. Daartoe wordt een

lootprocedure gebruikt met aan de werkelijkheid ontleende

parameters: aantaLlen fietsers, bromfietsers en/of voetgan

gers worden omgerekend naar wachttijden voor de voertuigen,

die dan blijven staan wachten in het ingangsvak van de vol

~ende weg.

Verkeersregelaars.

Een ander verschijsel waardoor voertuigen gehinderd kunnen

worden bij het vertrek uit uitmondings- of buffervakken

wordt gevormd door de verkeerslichten. Als een voertuig uit

een uitmondings- of buffervak wil vertrekken wordt gecheckt

welke kleur het Licht heeft en afhankelijk daarvan mag een

voertuig inderdaad vertrekken of moet het wachten.

In het modeL kan het Licht aLleen de kleuren groen of rood

hebben, geeL wordt bij het rood gerekend.

De verkeerslichten worden gestuurd door verkeersregelaars.

Hierbij zijn drie typen te onderscheiden (verg.par.A.2.3):



kLeur
Li£ht
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a) starre regeLaars: de insteLLing wordt eenmaLig vastge

steLd en bLijft zo gedurende de heLe simuLatie. Voor ie

der vak met starre regeLaar moeten de voLgende gegevens

opgegeven worden:

- LichtcycLusduur;

- begintijd groen;

- begintijd rood~

De waarden van begintijd-groen en begintijd-rood die aLs

startwaarden opgegeven zijn worden vastgehouden in apar

te variabeLen.

ALs nu de Lopende tijdcoordinaat T geLijk is aan BEGIN

TIJDGROEN, wordt het Licht groen en wordt meteen de

waarde van BEGINTIJDGROEN opgehoogd met de LICHTCYCLUS

DUUR. AnaLoog voor rood Licht.

I
I

GROEN - ------------- I -----. I I I I
ROOD - -----------------------------1--------------iii ->t

BEGINTIJD- BEGINTIJD-
GROEN ROOD I

- - LICHTCYCLUSDUUR

fig.B.11. Starre regeLaars.

- - ->1

b) verkeersafhankeLijke regeLaars: de insteLLing van de

verkeersLichten is afhankeLijk van het verkeersaanbod

dat gemeten wordt door de detectoren. Er wordt uitgegaan

van een basisinsteLLing waarvoor dezeLfde gegevens nodig

zijn aLs voor de st~rre regeLing. AfhankeLijk van of er

voertuigen aankomen kan nu de groentijd binnen zekere

grenzen verLengd worden. Ook deze grenzen moeten opgege

ven worden. Zie verder·de beschrijving van serie- en pa

raLLeLregeLing bij NETS 1M 2 (Kemper, PuLLes - 1975) en

de beschrijving van regeLaars van Verbaarschot (1977).
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c) beinvLoedbare regeLaars: speciaLe voertuigen (b.v. van

openbaar vervoer) kunnen op aanvraag direct groen Licht

krijgen.

In het modeL kan gecheckt worden of er op zekere afstand

van een verkeersLicht een bus aankomt (m.b.v. detectoren

- zie par.B.3.2). ALs dat het gevaL is, wordt het regeL

programma van de regeLaar onderbroken en een zodanig

programma opgestart dat de bus groen Licht krijgt aLs

hij bij de stopstreep aankomt. Voor dit speciaLe pro

gramma wordt verwezen naar de beschrijving van de rege

Laars.

8.2.5. ModeL van een bushaLte - haLtevak.

ALs er zich ergens Langs een weg een bushaLte bevindt,

worcH de meest-rechtse rijstrook niet aLs "rijstrook-vak"

benoemd maar aLs "haLtevak" - zie fig 8.12.

rijrichting ->

haLte

I X
-------------------------------------------------------

12 R1 (W

-------------------------------------------------------
11 H1 I T I V

-------------------------------------------------------

I U

fig B.12. BushaLte - haLtevak.
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Bij een haLte kunnen passagiers in en uit een bus stap

pen. Voor het modeL is hierbij aLLeen van beLang hoeveeL

tijd dit in besLag neemt, aangezien het gedrag van afzon

derLijke passagiers (en in het aLgemeen voetgangers) niet

expLiciet beschouwd wordt. Deze tijdsduur wordt met be

huLp van een Lootprocedure voor iedere afzonderLijke bus

bepaaLd; deze lootprocedure is opgesteLd aan de hand van

in de werkeLijkheid gemeten gemiddeLde in- en uitstaptij

den en de spreiding die daaromheen optreedt. l.p.v. nu

met een stopwatch bij te houden hoeLang de bus nu bij een

haLte moet bLijven wachten, wordt in het haLtevak net ge

daan of een bus met een bepaaLde - zij het erg Lage 

snelh~id door het haLtevak rijdt. Hierdoor is het moge

lijk de tijdsvertraging die een bus bij een haLte opLoopt

op dezeLfde manier te Loten aLs de sneLheid voor gewone

voertuigen, en bussen bij een bushaLte verder te behande

Len -aLsof het gewone voertuigen zijn. Hoe dat precies in

zijn werk gaat wordt behandeLd in par. B.3.2.

Na de tijdsduur overeenkomend met de gelote "time-out"

komt de bus aan het einde van het haLtevak aan en gaat

via de uitmonding van de weg op normaLe wijze weer ver

der.

Uit figuur B.12 bLijkt dat de rechterrijstrook van de weg

uit de werkeLijkheid in het modeL is vervangen door een

haLtevak. Dit houdt in dat ook de gewone voertuigen door

het haltevak moeten kunnen "rijden". Voor gewone voertui

gen wordt dan ook geen haLtevertraging, maar een sneLheid

geLoot aLsof het een normaaL rijstrookvak betrof. De in

deeL A, par. A.1.5. genoemde hinder die de overige voer

tuigen van de afremmmende, stoppende en weer optrekkende

bus ondervinden wordt verdisconteerd in de Lagere gemid

deLde sneLheid die ze op een weg met haLte kunnen rijden.
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8.2.6. TotaaLoverzicht en nummering van de diverse vakken.

Om de vakken die in dit hoofdstuk gedefinieerd zijn voor

iedere weg aan te kunnen duiden wordt, naast de aL be

schreven vakcode, de voLgende nummering ingevoerd:

- Wegnummer W: van 1 tot WMAX (=maximaLe aantaL wegen in

beschouwde netwerk.)

- Vaknummer V: van 1 tot VMAX[W] (=maximaLe aantaL vakken

op weg W.)

L7 X2 22 02

rijrichting -> 16 X1 21 01

----------------------------------==========
4 14 I 8 R4 I 1 5 W3

---~----------------------------------------

3 13 I 7 R3 I 14 W2

1--------------------------------------------
I 2 12 I 6 R2 I 13 W1
1----------------------------------==========

1 11 (5 R1 19T 1 11 2 V1 I
--------------------------------------======1

11 U2

10 U1

fig. 8.13. Overzicht vaknummering.

--------------

20 C1
--------------

19 82

118 81

De nummering begint bij het meest rechtse ingangsvak

(rechts ten opzichte van de rijrichting), teLt dan aLLe

vakken van dat type af en gaat door in de richting van de

uitmonding met het voLgende vaktype.

Voor eLk vak moet de bestemming opgegeven worden, zonodig

voor de drie vervoLgrichtingen Linksaf, rechtdoorgaand

rechtsaf. Dit gebeurt door het vaktype van het bestem

mingsvak op te geven. In weLk vak van dit type een voer-
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tuig uiteindeLijk komt te staan, is afhankeLijk van in

weLk vak er pLaats bLijkt te zijn.

Het opgeven van hinder uit verschiLLende richtingen ge

beurt anaLoog.

B.2.7. VoorbeeLden van het gebruik van de modeLcomponenten.

In de vorige paragraaf zijn aLLe vakken van de diverse

eLementen bij eLkaar gezet. Dit geheeL kan nu aLs bouw

steen gebruikt worden, waarvan zonodig bepaaLde vakken

weggeLaten kunnen worden. Voor ieder vak wordt opgegeven

wat zijn bestemming is voor de verschiLLende vervoLgrich

tingen. ALs deze bestemmingsvakken tot dezeLfde weg beho

ren hoeft aLLeen het vaktype van dat voLgende vak opgege

ven te worden; aLs het bestemmingsvak tot een voLgende

weg behoort moet ook het nummer van die weg opgegeven

worden.

De meeste situaties uit de werkeLijkheid kunnen m.b.v.

deze bouwstenen weergegeven worden; de voLgende figuren

geven enige voorbeeLden:

r-- -
~

I :I

: I
I

I
I : ,

- 1-- r 1-- f-- --

~
-- --- I --~ - .-

_J
I I ~I

...... ; .-'"---
"""'"

y-
o

fig.B.14. Wegenconfiguratie opgebouwd uit diverse
bouwstenen.
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fig.B.15. Toepassing van ~ouwstenen bij kruising met

3 wegen.

fig.B.16. Toepassing van bouwstenen bij kruising met

5 wegen.
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I

,

I

fig.8.17. WegversmaLLing: twee bouwstenen waarvan bij de

eerste de uitmondings- en buffervakken niet

gebruikt worden.

I

,
I

I
I

fig.B.18. Wegverbreding: van de eerste bouwsteen worden

weer niet aLLe vakken gebruikt.
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1ig.8.19. Toepassing van bouwstenen bij rotonde.
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t
I
I
I
l

I1
L I

I
r-- t--

t- r-~

r 1 I
I I

I- - --- t----- I- - --- I- ---

, ~I... '>----.., , ,
1

"'
:l

2 1+It ~r--r----
I \.
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I

:
I...... ,

"' I

S- 1+
r--- r-

fig.B.20. Klaverblad, opgebouwd uit 20 bouwstenen 

bij elke 'kruising' kan alleen rechtdoor of

rechtsaf gegaan worden.
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B.2.8. ModeL van een voertuig.

In paragraaf 8.1.2 is de opspLitsing van voertuigen in

voertuigeenheden beschreven. Een voertuig gaat nu niet

meer aLs een geheeL door het netwerk, maar in afzonder

Lijke deLen.

Dit maakt het weL noodzakeLijk bij te houden weLke voer

tUigeenheden bij eLkaar horen en samen een voertuig vor

men. Dit heeft, samen met de wens voertuigen een route

en/of een LabeL mee te kunnen geven, geLeid tot de " voer 

tuig-gerichte" aanpak: er wordt voor iedere voertuigeen

heid een tabeL bijgehouden waarin dan de voLgende gege

vens genoteerd worden:

- wegnummer

vaknummer

- positienummer

- kop

gegevens die aangeven op weLke weg,

in weLk vak, en

op weLke positie een v.t.e. staat;

(d.w.z. voorste voertuigeenheid van

een voertuig> of

staart (een voLgende voertuigeen

he i d>;

- aantaL voertuigeenheden van het totaLe voertuig;

- vervoLgrichting

- voLgende weg

- voLgende vak

- voLgende positie

- route:

- sequence nummer:

- LabeL:

aLs voor de kop van een voertuig

een bepaaLde vervoLgrichting res

pektieveLijk voLgende weg, vak of

positie gekozen is, moeten voor de

bijbehorende staarteenheden dezeLf

de gegevens onthouden worden resp.

beschikbaar zijni

eventueeL vastgelegde vervoLgrich

ting;

geeft aan op de hoeveeLste weg van

een route zich een voertuig bevindt

zie verder par. 8.2.3.>;

eventueeL kenmerk om desgewenst
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voertuigen afzonderLijk door het

netwerk te kunnen voLgen, bijvoor

beeLd het Lijnnummer van een bus;

er kan bijgehouden worden hoeveeL

sekonden (of aktietijdstippen) ver

traging een voertuig opLoopt op

zijn rit door het netwerk, met name

voor het openbaar vervoer.

Deze voertuiggegevens worden nu aLs het ware aan de rand

van het netwerk gehouden, maar bevatten voor iedere voer

tuigeenheid weL een Link naar de weg, het vak en de posi

tie waar deze voertuigeenheid zich bevindt; in het net

werk wordt aLLeen in de z.g. aankomstentabeL (zie par. B.

3.2) bijgehouden of ergens weL of niet een v.t.e. staat.
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B.3. ModeLLering van het gedrag van voertuigen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe voertuigen ingevoerd en

verwerkt worden in de vakken die in het vorige hoofdstuk ge

definieerd zijn.

B.3.1. Genereren van voertuigen.

Het genereren van voertuigen

beschouwen netwerk, waar

worden. T.g.v. de discrete

gebeurt aan de rand van het te

ze op ingaande wegen geplaatst

tijdschaaL kan niet op eLk wiL-

Lekeurig moment een voertuig het netwerk binnenkomen, maar

aLLeen op een aktietijdstip.

Het aantaL voertuigen dat op een weg gepLaatst moet worden

moet overeenkomen met een in de werkeLijkheid gemeten in

tensiteit en zaL nu over een aantaL aktietijdstippen en

rijstroken verdeeLd moeten worden. ZoaLs bij de beschrij

ving van de werkeLijkheid aL opgemerkt is, kan verkeer op

verschiLLende manieren in het netwerk ingevoerd worden:

- Random verdeeL¢: de maximaLe intensiteit per rijstrook
---------------
per a.t. is 1 voertuig(eenheid), de minimaLe intensiteit

is uiteraard O. De kans dat per rijstrook per a.t. een

voertuig aankomt is nu geLijk aan de fraktie die de opge-

geven intensiteit is van de maximaLe intensiteit. Er

wordt random een getaL getrokken uit een uniforme verde-

Ling

de

van 0 tot 1. Is dit getaL kLeiner dan of geLijk aan

fraktie, dan komt er op dat a.t. een voertuig op die

gearceerd opp.: kans
op voertuig.

Voor iedere rijstrook:
totaLe opp.: kans op

voertuig bij max.
intensiteit;

rijstrook binnen.

1 1-----------------------------1111111111
1111111111
1111111111
1111111111

I1111111111
I1111111111
I1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111

o -----------------------------------
I~------ random getaL >1 1

fig.B.21. Lootprocedure voor binnenkomende voertuigen.
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Per wegvak wordt deze trekking net zo vaak herhaaLd aLs

er beschikbare rijstroken zijn.

- In cLusters: om de invLoed van verkeersLichten buiten de

randkromme mee te kunnen nemen kunnen voertuigen in groe

pen (z.g. clusters) ingevoerd worden.

Het kan voorkomen dat cLusters zeLf in bepaaLde groepen

optreden. b.v. afkomstig van verschillende wegen bij een

kruising buiten de randkromme - zie figuur B.22.

I
I

-------------I------~----

\------> 1 I-------------------> 21----------> 3 II -------------:-------------
I-randkromme

fig.B.22. Dosering van voertuigen op ingaande wegen door

veerkeersLichten buiten de randkromme.

I

1

\\\ I \\\
\\\ \\\
\\\ I \\\

II 1\\\ I II \\\
II \\\ II \\\
II \\\ II \\\
II \\\1 ~/IIII I 'II \\\1 I IIII III \\\ IIII II \\\ IIII
II 1 \\\ 2 IIII 3 I II 1 \\\ 2 IIII 3

------------------------------------------------------
I - - - -> t

fig.B.23. VerschiLlende deeLcLusters.

Dit is a.h.w. teLkens een cLuster die is samengesteLd uit

drie deeLcLusters, die eLk afzonderLijk voertuigen op de

ingaande weg spuien, ieder met hun eigen frequentie en

intensiteit.

Voor iedere cLuster wordt nu het begintijdstip, de cLus

terintensiteit en het eindtijdstip opgegeven, aLsmede de
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cLusterherhaLingstijd. Vanaf het tijdstip dat de Lopende

tijdcoordinaat geLijk is aan het begintijdstip van de be

schouwde cLuster wordt er ieder aktietijdstip niet meer

voLgens de gewone intensiteit voor die weg geLoot, maar

voLgens de intensiteit van die cLuster. Dit gaat door

totdat de Lopende tijdcoordinaat geLijk is aan de eind

tijd van de cLuster. ALs de Lopende tijdcoordinaat geLijk

is aan een van de cLustertijden, wordt de desbetreffende

cLustertijd meteen opgehoogd met de cLusterherhaLingstijd

en kan de zaak na enige tijd weer opnieuw beginnen.

cLuster
intensi
tei!

i--------~---------------~-----I----------------
I 6EGINTIJD- EINDTIJD- I

CLUSTER CLUSTER

1<- - CLUSTERHERHALINGSTIJD- ->1
fig.6.24. Timing cLuster.

- VoLgens dienstregeLing: openbaar vervoer dat voLgens een
----------------------
dienstregeLing binnenkomt, d.w.z. met een bepaaLde fre-

quentie: teLkens komt 1 voertuig binnen (te zien aLs

cLuster van 1 voertuig).

Voor eLke busLijn moeten nu de voLgende gegevens opgege

ven worden:

Lijnnummer;

- evt voLgnummer van bus op die Lijn;

- vertrektijd voLgens dienstregeLingi

- frequentie van die Lijn;

- route die de bus moet rijden;

- aantaL voertuigeenheden voor bussen van die Lijn.

ALs de Lopende tijdcoordinaat geLijk is aan de vertrek

tijd voLgens de dienstregeLing wordt geprobeerd de bus op

de ingaande weg te pLaatsen. Lukt dit, dan wordt meteen

de vertrektijd met de frequentie van Qie lijn opgehoogd;
Lukt het niet om de bus op dit aktietiJdstlP te p(aatsen,



8.3.2. AANKOMSTENTA8ELLEN 66

dan wordt de vertrektijd met 1 (a.t.) opgehoogd zodat de

bus het voLgende a.t. weer aan bod komt om gepLaatst te

worden, enz. (Dit laatste in tegenstelLing tot voertuigen

van een gewone cLuster: aLs er geen ruimte is op de in

gaande weg 'gaat het voertuig verLoren').

In het voorgaande is impLiciet gesproken over geheLe voer

tuigen die het netwerk in 1 keer binnenkomen.

Ook aL wordt in het modeL gerekend met voertuig-eenheden

(v.t.e.'s zie par.8.1.2 en 8.2.6), die overeenkomen met

een deeL van een echt voertuig, bij het binnenkomen worden

de voertuigeenheden die samen een voertuig vormen geza

meLijk in 1 keer gepLaatst, en weL in het ingangsvak van

ingaande wegen.

8.3.2. AankomstentabeLLen voor de representatie van voertuigen
-------------------------------------------------------
in de diverse vakken.

Een verkeerstroom beweegt zich met een zekere gemiddeLde

sneLheid van het begin van een vak naar het einde ervan.

VoLgens de definitie van een vak in de voorgaande paragra

fen wordt per vak de situatie voor 1 rijstrook bekeken.

Een vak kan opgespLitst worden in een aantaL posities, 0

vereenkomend met het aantaL voertuigen dat maximaaL in dat

vak achter eLkaar kan staan. Deze posities in een vak kun

nen weergegeven worden door een tabeL waarin met een 1 of
-----

een 0 aangegeven wordt of er op de overeenkomstige positie

weL of niet een voertuig staat.

In figuur 8.25 is de situatie weergegeven van een weg met

drie rijstroken, met daaronder de overeenkomstige tabeLLen.
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rijrichting --->+---------------------------------+

~=! - - ~=! ~:! !=! 1:1 1=1 J
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actueLe koLom

1: voertuig op
bepaaLde positie

0: geen voertui9
op die positle

I
\actueLe koLom op voLgende a.t

fig.B.25. Rijstroken en representatie door gewone tabeL.

De koLom die de positie weergeeft aan het einde van het

overeenkomstige wegvak wordt de actueLe kolom genoemd.
--------------

Voertuigen in deze koLom zijn aan de beurt om op het hui-

dige a.t. behandeLd te worden. ALs er geen hinder van ande

re voertuigen of verkeerslichten wordt ondervonden, moeten

zij doorgeschoven worden naar een voLgend vak.

Tot nu toe is de tabeL nog slechts een statische afbeeLding

van de situatie in een wegvak. Bewegende voertuigen kunnen

gesimuLeerd worden door ieder aktietijdstip dat er voertui-
-------------------

gen doorgeschoven kunnen worden de koLom naast de (oude)

actueLe koLom tot (nieuwe) actueLe koLom te definieren (na-

dat de v~t.e.'s uit de oude actueLe koLom verwerkt zijn).

Zodoende hoeven niet ieder a.t. alle posities in de tabeL

of bewerkt te worden en komt ieder voertuiy te-'bekeken'

zijnertijd toch aan het einde van zijn wegvak.
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De in het bovenstaande beschreven methode heeft nog de vol

gende onvolkomenheden:

alle voertuigen

stante snelheid

worden allemaal

in een wegvak bewegen met dezelfde, con

naar het einde van hun wegvak, waAt ze

ieder a.t. 1 positie opgeschoven;

- voertuigen kunnen elkaar niet inhalen;

- op alle wegen wordt met dezelfde snelheid gereden;

- er wordt gewerkt met gehele voertuigen i.p.v. met voer

tuigeenheden.

Deze bezwaren kleven aan het werken met een tabel waarin

een positie overeenkomt met een bepaalde plaats op de weg.- - -
Een alternatief is een z.g. aankomstentabel: hierin geeft

------~--------
een positie aan over hoeveel a.t.'s het voertuig dat op die- - - - - - - - - -
positie staat, bij het einde van de tabel aankomt. Het ein-- - - -
de .van de tabel is de actuele kolom die weer overeenkomt

met het einde van het wegvak.

Aan het begin van een wegvak kiest een voertuig een snel

heid, de afstand van het begin tot het einde van het wegvak

is bekend, en de benodigde tijd kan berekend worden. Deze

tijd wordt omgerekend naar het aantal a.t.'s, en het voer

tuig wordt op ditzelfde aantal posities vanaf de actuele

kolom in de tabel geplaatst.

Voorbeeld van de plaatsing van een voertuig in de aan

komstentabel:

weglengte = 100 m.

1 aktietijdstip = 0,5 sec.

gekozen snelheid = 72 km/u. = 20 m/sec.

De totale weg kan afgelegd worden in 100/20 = 5 sec. =
10 a.t.'s; het voertuig wordt nu op 10 posities vanaf de

actuele kolom in de tabel geplaatst, en zal dus over 10'

a.t.'s bij het einde van de tabel aankomen - zie figuur

8.26, Z.O.z.
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voertuig
bijpLaatsen

\I aL eerder gepLaatste voertuigen

{/ ~/ ~/ ~/ ~/ ~/
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

I 1 1
( ( IXI IXI IXIXIXI

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
A A

aankomstentabeL.

~
actueLe koLom

1bde
positie

voertui~ is over
10 a.t. s aan de
beurt om naar het
voLgende weggedeeLte
te gaan.

fig.8.26. PLaatsing van voertuig in

1
actueLe koLom op
voLgende a.t.

ALs een voLgend voertuig nu een hogere of Lagere sneLheid

kiest dan het reeds gepLaatste wordt het dichterbij, resp.

verder vanaf de actueLe koLom gepLaatst: het heeft immers

minder resp. meer tijd nodig om de afstand van het wegvak

af te Leggen.

De aankomstentabeL ontstaat dus door een afbeeLding van de

ordening in af te Leggen afstand naar een ordening in tijd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
die nodig is om die afstand af te Leggen.

Het 'kiezen ' van een sneLheid gebeurt in het modeL d.m.v.

een loot procedure, die geconstrueerd is m.b.v. de gemiddeL

de sneLheid van de voertuigen en de spreiding daarin die in

de werkeLijkheid gemeten zijn. Uit deze verdeLing wordt

voor ieder voertuig in het modeL een sneLheid geLoot. In

deze gemiddeLde sneLheid zijn aL een aan~aL factoren ver

disconteerd die in de werkeLijkheid voor ieder afzonderLijk

voertuig van toepassing zijn, maar die in het modeL i .v.m.

de statistische aanpak niet voor ieder voertuig afzonder

Lijk doorberekend hoeven te worden:

- inhaLen, waardoor de gemiddeLde sneLheid vergroot wordt;

mogeLijke hinder voor overige voertuigen, wat een verLa

gend effect op de gemiddeLde sneLheid heeft;

- hinder van Langzaam verkeer in hetzelfde wegvak (fiet-

sers, bromfietsers, accuwagentjes);
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hinder van tegenLiggers, die formeeL gezien op een andere

weg rijden (een weg heeft immers per definitie maar 1

rijrichting - zie A.2.2.), maar in werkeLijkheid bij we

gen met ongescheiden rijbanen hinder en daardoor een La

gere gemiddeLde sneLheid kunnen veroorzaken;

- hinder van parkerende of geparkeerde voertuigen.

Aangezien bovenstaande tactoren hun invLoed aL doen geLden

via de gemiddeLde sneLheid, hoeven ze niet meer expLiciet

verrekend te worden.

In de bovenstaande behandeLing van de aankomstentabeLLen is

aLLeen nog maar gesproken over het verwerken van geheLe

voertuigen. De afzonderLijke voertuigeenheden kunnen nu

weergegeven worden door eLke positie in de aankomstentabeL

die nu nog een geheeL voertuig kan bevatten, op te spLit

sen in kLeinere eenheden, die eLk 1voertuigeenheid kunnen

bevatten. De 'kopl van een voertuig wordt gepLaatst op de

positie die overeenkomt met de geLote sneLheid resp. bere

kende tijd, de 'staartl-v.t.e.ls komen in de posities daar

achter, d.w.z. verder van de actueLe koLom af - zie figuur

8.27.

-----> rijrichting

'kopl-v.t.e.
'staartl-v.t.e.

k =
s = ~

act. koLom

fig.8.27. AankomstentabeL voor afzonderLijk voertuig

eenheden.

De in het voorgaande aL ter sprake gekomen detectoren (par.

A.2.2a, 8.2.4) kunnen nu aLs voLgt gemodeLLeerd worden:

test of er op een bepaaLd aantaL posities vanaf de actueLe

koLom een voertuigeenheid staat (evt. aLLeen testen of er

een kop staat). ZO ja,"dan kan er desgewenst in de voer

gegevens gezocht worden wat voor een voertuig dit is en aan

de hand daarvan kan verder gewerkt worden: teLLingen bij-
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houden, regeLaars sturen, enz ••

B.3.3. Voertuigen in een uitmondingsvak.

In een uitmondingsvak wordt een andere methode gebruikt om

de voertuigen een snelheid te geven: er wordt geen sneL

heid geLoot voor de binnenkomende voertuiyen, maar deze

worden achteraan in het vak gepLaatst dat dan heLemaaL

doorLopen moet worden. Voor de aankomstentabeL betekent dit

dat de kop-v.t.e. van het voertuig op die positie gepLaatst

wordt die het verst van de momentane actueLe koLom verwij

derd is; staart-v.t.e.'s worden op de daarop voLgende

a.t.'s op de posities gepLaatst die dan het verst van de

actueLe koLom verwijderd zijn.

ALs er geen hinder ondervonden wordt van andere voertuigen

of verkeerslichten zaL het voertuig door kunnen rijden met

de maximaLe sneLheid die in dat vak toegestaan is. Deze zaL

in het aLgemeen niet hetzelfde zijn aLs de snelheid die het

voertuig in het wegvak had, maar aangezien het om een sta

tistische verwerking gaat, is een discontinuiteit in de

sneLheid van een afzonderLijk voertuig niet van beLang.

ALs het verkeerslicht groen wordt, zullen stiLstaande voer

tuigen kunnen vertrekken, maar dit optrekken zaL in de wer-- - - - -
kelijkheid niet direct met de maximaLe sneLheid gebeuren -

er is een zekere afrijtijdenverdeLing te meten - zie par.

A.1.3. Om dit te simuLeren kan er nu enige tijd, gewacht

worden met het definieren van een nieuwe actueLe koLom. De

situatie ziet er dan b.v. aLs voLgt uit - zie figuur

B.28.
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wegvak

rijrichting --->

uitm.vak kruisingsvLak

161

161

15 I

15 1

141 131

141

12 I 11 I

t = 0, Licht
wordt groen;

13 I 12 I 11 I I
------------,----t-:-1~-~~~-geen

nieuwe actueLe
koLom in uitm.

161 15 I 141 131 12 I 11 1

t = 2,voertuigen
schuiven door;

161 15 I 141 131 121 I 111

------------J----t-:-3~~;;~-nieu-

we actueLe ko
Lorn in uitm.

161 15 I 141 131 121 11 I

161 151 141 I~I I 121 111

------------/----t-:-5~~;;~-nieu-

we actueLe ko
Lorn.

I . I
open rUlmtes worden
tussengevoegd 
('Houdt afstand ' )

fig.8.28. SimuLatie van afrijtijdenverdeLing.

Gedurende de tijd vLak nadat het Licht groen geworden is,

zuLLen voertuigen in het u1tmondingsvak optrekken, hetgeen

op bovenstaande manier gesimuLeerd kan worden. ALs de

voertuigen echter eenmaaL op sneLheid zijn, zaL er weer

ieder a.t. een nieuwe actueLe koLom gekozen kunnen worden,

waardoor de voertuigen dan met voLLe sneLheid kunnen rij-



8.3.3. VOERTUIGEN IN UITMONDINGSVAK 73

den. In de afrijtijdenverdeLing kan opgenomen worden dat de
- - - - - - - - - -

voertuigen na een zekere tijd zonder verdere verdeLing door

kunnen rijden: in pLaats van om de zoveeL a.t.'s mag er nu

ieder a.t. een voertuig vertrekken.

Voor ieder uitmondingsvak (en straks ook voor ieder buffer

vak) wordt nu een teLLer bijgehouden die aangeeft hoeveeL

a.t.'s geLeden het Licht groen geworden is. Deze teLLer

wordt gebruikt aLs index bij een voor het totaLe netwerk

geLdende afrijtijdenverdeLing.

VoorbeeLd:

afrijtijdenverdeLing: 6 12 16 20 24 28 31

a.t.'s waarop een v.t. mag vertrek

ken, gerekend vanaf rood/groen over

gang.

vak W,V: Licht wordt groen, INDEXARTV voor vak W,V := 1;

ieder voLgend a.t. wordt deze index opgehoogd en

aLs hij geLijk is aan een waarde uit de aLgemene

afrijtijdenverdeLing mag er een voertuig vertrek

ken.

In paragraaf A.1.3 werd het 'doorstarten' genoemd: voer-
------

tuig komt aanrijden, Licht is rood, voertuig remt af, maar

voordat het stiL staat springt het Licht op groen en kan

het ·doorstarten'. Dit is m.b.v. de afrijtijdenverdeLing

weer te geven door op het moment van de rood/groen overgang

de index niet bij 1 te Laten beginnen, maar bij een andere

waarde, afhankeLijk van hoe ver het voertuig nog van de

stopstreep verwijderd is en de snelheid waarmee het aan

komt rijden.

ALLes wat hierboven over het vertrekken voLgens een afrij

tijdenverdeLing gezegd is, geLdt alLeen voor de kopv.t.e.

van een voertuig. Om de verschiLLende voertuigeenheden die

samen een voertuig vormen bij eLkaar te houden, kunnen de

staartv.t.e.'s direct uit een vak vertrekken zonder hinder

van stopLichten, afrijtijdenverdeLing en/of andere voertui

gen op andere wegen.
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C. BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA.
------------------------------------------------------------

In dit hoofdstuk wordt het gerealiseerde programma bespro

ken. Aan de hand van het blokschema van figuur C.1 (z.o.z.)

wordt eerst de structuur van het geheel bekeken; daarop

volgt een bespreking van de afzonderlijke blokken. Hierbij

wordt volstaan met het noemen van de functies van de onder

delen van de diverse procedures - door de keuze van de na

men van de variabelen is de tekst van het programma (zie

bijlage 1) zelfdocumenterend en is slechts een zekere ba

siskennis van Algol vereist om deze te kunnen volgen. Voor

het verkrijgen van deze basiskennis kan 'The Algol Primer'

Vol.1 (Gregory 1977) aangeraden worden: een boek dat

naast een goede opbouw veel zinvolle toepassingen en voor

beelden geeft van Burroughs Extended Algol (BEA).

Ter afsluiting volgen enige opmerkingen over mogelijke en/

of noodzakelijke aanvullingen en uitbreidingen.

C.1. Het blokschema.

Het blokschema bevat verschillende soorten blokken - zie

figuur C.1 (z.o.z.):

a) blokken met "enkele zijwanden";

b) blokken met "dubbele zijwanden";

c) ruitvormige blokken.

ad a) Een blok met "enkele zijwanden" stelt een enkele

statement voor die belangrijk genoeg is om apart ver

meld te worden. Hier gaat het om de grootheden T en

VTENR, resp. de Tijd en het VoerTuig-Eenheid-NummeR.

T loopt van -AANTALINLOOPATS (AANTAL INLOOP Aktie

TijdStippen, bedoeld om het netwerk met voertuigen te

vullen voordat er op T=O allerlei tellingen gestart

(kunnen) worden) tot TMAX. VTENR loopt van 1 tot

VTENRMAX, het momentane aantal voertuigeenheden dat

op een bepaald tijdstip in het netwerk aanwezig is.
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fig.C.1. BLokschema NETSIM 3.
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Op ieder tijdstip worden dus aLLe voertuigeenheden

afgescand; of er ook echt iets aan behandeLd moet

worden wordt onderzocht in het gedeeLte VOERTUIGEN

BEHANDELEN. In het bLok GENEREREN kan het aantaL

voertuigen in het netwerk vergroot worden.

ad b) Een bLok met "dubbeLe zijwanden" betekent dat het

hier gaat om procedures, of groepen van procedures;

deze worden in de voLgende paragrafen nader geanaLy

seerd.

ad c) De ruitvormige bLokken bevatten een voorwaarde waar

aL dan niet aan voLdaan is. AfhankeLijk daarvan wordt

een van beide uitgangen gekozen •

De bLokken START en STOP spreken voor zich; zij be

vatten verder geen statements of iets dergeLijks.

Het bLokschema kan aLs voLgt toegeLicht worden: na het

STARTen van het programma komt aLs eerste het bLok INPUT

PROCESSING aan bod waarin de benodigde variabeLen gedecLa

reerd en geinitiaLiseerd worden. VervoLgens begint een Loop

die voor eLke waarde van de tijdcoordinaat T (- AANTALIN

LOOPATS <= T <= TMAX) doorLopen wordt: de tijdcoordinaat T

wordt opgehoogd, de INSTELLINGEN van dienstregeLingen van

bussen, verkeersLichten en afrijtijdenverdeLingen worden

bijgewerkt en nieuwe VOERTUIGEN worden, zonodig, geGENE

REERD.

Hierna voLgt een Loop die (op ieder aktietijdstip dus) voor

eLke VoerTuigEenheid doorLopen wordt: het BEHANDELEN van

een VTE, d.w.z. afhankeLijk van diverse voorwaarden wordt

een voertuigeenheid aL of niet van het ene vak naar het

voLgende doorgeschoven.

Het testen of VTENR en T nog kLeiner zijn dan VTENRMAX

resp. TMAX wordt in het programma impLiciet gedaan in de

FOR •• STEP •• UNTIL -statement. Is aan een van deze

voorwaarden niet meer voLdaan dan kunnen TUSSENRESULTATEN

resp. totaLe OUTPUT gegeven worden en STOPt de simuLatie.
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De voLgende meer gedetaiLLeerde beschrijving van de ver

schiLLende programmaonderdeLen voLgt de programmatekst die

ontstaat aLs procedures ingevuLd worden op de pLaatsen waar

procedure-caLLs staan. Deze beschrijving komt dan ook pas

tot zijn recht met de programmatekst ernaast - zie bijLage

1 •

C.2. INPUT PROCESSING.

In de inputprocessing wordt de geheugenruimte voor de net

werkstructuur afgebakend. Iedere component van het netwerk

zaL d.m.v. een aantaL variabeLen gerepresenteerd moeten

worden. Dit aantaL is dus recht evenredig met het aantaL

componenten. Het aantaL wegenin het totaLe netwerk kan op

Lopen tot ca 200, het aantaL gegevens per weg (voor een weg

met een maximaaL aantaL vakken) tot ca 400.

ALs ~9vend,en voor eLke positie in de aankomstentabeLLen

een eigen variabeLe wordt gebruikt, Loopt dit aantaL op tot

ca 3000 variabeLen per weg. Het geheugengebruik neemt hier

bij zodanige afmetingen aan (600.000 variabeLen aLLeen aL

voor de netwerkstruktuur) dat het niet "in de Burroughs

past".

Om het geheugengebruik te beperken worden de voLgende mani

puLaties verricht:

a) arrays worden precies op maat gemaakt; dit kan op de

voLgende manieren gebeuren:

- bij de dekLaratie;

- met behuLp van de RESIZE-statement; hiermee kan het

aantaL arraypLaatsen vergroot of verkLeind worden; dit

geLdt echter aLLeen voor array-rows, d.w.z. voor 1-di

mensionaLe arrays en voor de Laatste dimensie van een

meer-dimensionaaL array. Meer-dimensionaLe arrays

moeten nu stap voor stap opgebouwd worden om eLke di

mensie de juiste afmetingen te geven. Hiervoor moeten

in het programma dan teLkens nieuwe programma-bLocken

geopend worden.
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De structuur van de inputprocessing ziet er nu als volgt

uit:

1ste block: (buiten-block)

1) declaratie van grenzen, getallen en 1-dimensionale

arrays die straks nodig zijn voor het lOOp maat snij

den" van arrays;

2) Inlezen van bovengenoemde getallen/grenzen uit

INITIALISATIEFILE;

3) resizen van de 1-dimensionale arrays m.b.v. de zo

juist ingelezen getallen/grenzen.

4) inlezen van 1-dimensionale arrays/grenzen uit INITIA

LISATIEFILE;

2e block: (eerste binnenblock)
--------

5) declaratie van de twee-dimensionale arrays, waarbij

de eerder ingelezen grenzen gebruikt worden;

6) definitie van de straks benodigde variabelen als on

derdelen van de woorden van deze twee-dimensionale

arrays (parametric DEFINE's en partial-word-part

techniek - zie b»;

7) resizen van tweede dimensie van twee-dimensionale

arrays met behulp van de al eerder aangepaste en in

gelezen 1-dimensionale arrays;

8) inlezen van de 2-dimensionale arrays, d.w.z. inlezen

van de daarop gedefinieerde variabelen;

3e block: (tweede binnenblock)--------
9) declaratie van de overige variabelen, definiering van

variabelen voor voertuiggegevens (m.b.v. DEFINE in

array VTDATA de afmetingen van dit array worden

tijdens het runnen van het programma aangepast aan

het aantal gegenereerde voertuigen).

De functie van de vervolgens gedeclareerde procedures

komt aan bod bij de bespreking van de blokken INSTEL

LINGEN, GENEREREN en VOERTUIGEN BEHANDELEN.

b) In het geheugen van de B7700 computer wordt 1 variabele

opgeslagen in 48 bits en zijn absolute waarde kan lig-
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gen tussen 8@-47 en 4@68 (gLobaaL gesproken). Van de

meeste gegevens van het verkeersnetwerk is echter zonder

meer aL te zeggen dat het positieve getaLLen zijn en dat

ze dergeLijke waarden nooit zuLLen bereiken: de Lengte

van een weg bLijft beperkt tot ca. 1000 meter, het· aan

taL rijstroken zaL niet groter zijn dan S, enz. Dit sug

gereert het werken met variabeLen die een kLeiner bereik

heb~en en dan ook in minder bits opgesLagen kunnen wor

den. Burrouhgs Extended ALgoL biedt deze mogeLijkheid in

de z.g. partiaL-word-part (p.w.p.) techniek: de 48 bits

van een heeL 'woord' worden genummerd van 47 tIm 0, en

door de constructie .[A:B] achter een variabeLe te zet

ten worden vanaf positie A B bits naar rechts geseLek

teerd: (47 >= A >= 0, 47 >= B >=1)

b.v. variabeLe X:

47 46 •••••• 28 27 26 2S •••••• 0

I •• -I ••• 1
\ I
\-------1
X.[28:4]

Deze notatie heeft echter het nadeeL dat hij erg onover

zichteLijk is aan de naam van een variabeLe is niet

meer te zien wat hij voorsteLt. M.b.v. de DEFINE-decLa

ratie kunnen nu nieuwe variabeLen gedecLareerd worden

(geDEFINiEeerd) aLs deLen (p.w.p.) van een andere varia

beLe, maar dan met een eigen, zinvoLLe benaming.

Dit kunnen desgewenst geindexeerde variabeLen zijn 

z.g. parametric DEFINEs.

VoorbeeLd:

DEFINE VMAX[W] = WEGDATA[3*W].[47:S]#;

het maximaLe aantaL vakken per weg VMAX[W] heeft aLs

bovengr~ns 2-S = 32, en wordt opgesLagen in S bits van

af positie 47 op arraypLaats [3*W] van array WEGDATA.

M.b.t. als p.w.p. gedecLareerde variabeLen nog de voL

gende opmerkingen:
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- de 48 bits van variabeLen van het type INTEGER of REAL

zijn niet aLLemaaL geLijkwaardig - b.v. bit 46 wordt

gebruikt voor het weergeven van het teken van het des

betreffende getaL en bij REAL-variabeLen worden bit 45

tIm 39 gebruikt om de exponent van het getaL weer te

geven en de rest voor de mantisse.

VariabeLen van het type ALPHA zijn in SEA bedoeLd om

(maximaaL 6) string characters in op te sLaan (een cha

racter is dan een wiLLekeurige combinatie van 8 nuLLen

en enen); er wordt geen 'gewicht' toegekend aan de po

sities van de bits. Deze variabeLen zijn dan ook het

meest geschikt om de (t.o.v. bestaande codes en bit

indeLingen) wiLLekeurige bitpatronen van p.w.p.varia

beLen op te sLaan;

de voLgende zaken bLijken niet mogeLijk te zijn met

p.w.p.variabeLen:

*_het gebruiken van een p.w.p.variabeLe in een REAO

statement; het inLezen van waarden in p.w.p.variabe

Len moet via HULP-variabeLen gebeuren;

* p.w.p. van p.w.p.variabeLe;

* pointer naar p.w.p.variabeLe, b.v. PA :=

POINTER( A.[47:8J ) niet mogeLijk (ook niet aLs het

p.w.p.gedeeLte een veeLvoud van 8 bits is, de 're

keneenheid' voor pointers);

* gebruiken van een asterisk (*) i.p.v. p.w.p.variabe

Le in assignment statement: A.[39:8J := * + 1 niet

mogeLijk.

* muLtipLe assignment: A.[31:8J:= A.[23:8J := X niet

mogeL;jk;

c) De aankomstentabeL wordt per ~ijstrook toegepast;

hierdoor kan er per positie hoogstens 1 voertuigeenheid

staan, en dit is weer te geven met 1 bit. Voor een weg

van 40 meter zijn bij een Laagste sneLheid van 3.6

km/u = 1 mls en 2 aktietijdstippen per seconde 80 posi

ties nodig. I.p.v. 80 woorden van eLk 48 bits kan nu

voLstaan worden met 80 bits en die vormen sam en nog geen

twee "woorden" (96 bit). In eerste instantie wordt
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dus een factor 40 in geheugengebruik bezuinigd. Bij

meerdere rijstroken zuLLen er evenzoveeL keer meer aan

komstentabeLLen nodig zijn, maar bij een gemiddeLd aan

taL van twee rijstroken per weg (naast eLkaar) zaL nog

aLtijd een besparing van een factor 20 overbLijven.

In de tabeL van figuur C.2 (z.o.z.) is het geheugenge

bruik bij de diverse methodes aangegeven: recht-toe

-recht-aan aanpak (een woord per variabeLe of aankom

stentabeLpositie), p.w.p.-techniek (zoweL voor netwerk

structuur aLs voor aankomstentabeLLen) en een mengvorm

(netwerkstructuur: 1 woord per variabeLe, aankomstenta

beL: 1 bit per positie).

De concLusie die hieruit getrokken kan worden is dat de be

sparing bij de netwerkstruktuur niet zo geweLdig is, maar

dat bij de aankomstentabeLLen met een factor 20 bezuinigd

kan worden. Gezien de Langere rekentijden bij de p.w.p.-me

thode zou een compromis tussen rekentijd en geheugengebruik

voor de gemengde aanpak pLeiten. In het gereaLiseerde pro

gramma is echter consequent de p.w.p.-techniek aangehouden.

ALs men geen gebruik wenst te maken van deze specifieke

Burroughs technieken kunnen de DEFINEs voor de variabeLen

vervangen worden door decLaraties van gewone variabeLen met

exact dezeLfde namen en kan het programma ongewijzigd met

deze anderssoortige variabeLen gerund worden - hoe de gege

vens in het geheugen opgesLagen en geordend zijn, maakt

voor het programma zeLf niets uit, aLs de benamingen maar

hetzeLfde zijn.
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---------------------------------------------------------------
1 var/woord p.w.p.

aantal woorden voor 17 3
over-all gegevens
van een weg

max.aantal vakken per weg

aantal woorden per vak

totaal

max.aantal vakken met sig
nalisering

aantal woorden per ge
signaliseerd vak

totaal

~em.aantal buslijnen per
lngaande weg

aantal woorden per lijn

totaal

26

15

5

x9

x6

x7

234

90

35

x2

x2

x2

52

30

10

---------------------~----------- ----- -----
~em.aantal clusters per
lngaande weg

aantal woorden/cluster

totaal

max.aantal aank.tabellen
per weg

gem.aantal woorden per
aankomstentabel

totaal

aantal benodi~de woorden
per weg voor ledere aanpak

Gemengde aanpak:

3

x5

9
*)

x100

15

900
----------

1291

x1

26

x2

3

52
----------

150

netwerk: 1 var/woord: 391 woorden

aank.tabellen; p.w.p.: 52 woorden

443 woorden nodig per weg.

fig.C.2. Globale afschatting van de benodigde geheugenruimte

(aantallen 'woorden ' van elk 48 bit) per weg.
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*) een positie in de aankomstentabeL met 1 variabeLe per woord

kan meerdere v.t.e.'s bevatten die op de weg naast eLkaar

staan - er is maar 1 aank.tabeL nodig per type vak.

•
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De voLgende aLgemene opmerkingen zijn nog te maken over de

benaming van de variabeLen:

- iedere weg krijgt

verkeersnetwerk kan

een wegnummer: bij de anaLyse van een

onderscheid gemaakt worden tussen

ingaande, verbindende en uitgaande wegen (zie par.A.2.2).

Om nu dit onderscheid in de nummering tot uitdrukking te

Laten komen, krijgen ingaande wegen een nummer tussen 1

en 99, verbindende wegen een nummer tussen 101 en 199 en

uitgaande wegen een nummer tussen 201 en 299 (evt. andere

waarden aLs er meer dan 100 wegen van een bepaaLd type

zijn). Deze nummering wordt aangeduid met WEGNREXTERN.

Om de beschikbare geheugenruimte optimaaL te benutten

krijgen de wegen in het programma opeenvoLgende nummerSi

een omrekentabeL wordt gevormd door de array WEGNRINTERN

[WEGNREXTERN], die bij eLk extern wegnummer het interne

wegnummer geefti

- een anaLoge nummering/omzetting is LIJNNRINTERN [ LIJNNR

EXTERN] voor de nummers van busLijnen, maar aangezien

de externe busLijnnummers in de werkeLijkheid een reeLe

betekenis hebben, worden zij ook in het programma ge-

bruikt voor het benoemen van busLijnen - pas bij het op

sLaan in de array BUSDATA voLgt via de DEFINE een omreke

ning naar de interne Lijnnummersi

- voor het aanduiden van diverse zaken worden de voLgende

variabeLen gebruikt:

* W of W1 voor een (intern) wegnummeri

* V voor een vaknummeri

* L voor een Lijnnummeri

* C voor een cLusternummeri

* R voor een routenummer.

- VAKCODE[W,V] bevat een Letter (het vaktype) en een cijfer

(het zoveeLste vak van dat vaktype). Aan de hand van het

vaktype kan het vakNummeR van het Meest Rechtse VAK van

dat type opgezocht worden:



b.v.
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VAKCODE[W V] = "R2"·, I'
\/

NRMRRIJSTROOK[W] = V1, het NummeR van

de Meest Rechtse RIJSTROOK "R1" van

weg W.

C.3. INSTELLINGEN.

Nadat in de inputprocessing aLLe variabeLen gedecLareerd en

geinitiaLiseerd zijn, wordt de tijdcoordinaat T gestart bij

de waarde - AANTALINLOOPATS. Voor ieder aktietijdstip wordt

nu aLs eerste de procedure INSTELLINGEN aangeroepen die

achtereenvoLgens de voLgende functies uitvoert:

- aLs er met een schone Lei begonnen moet worden (RESTART

SIMULATIE = TRUE), worden voor de ingaande wegen de ver

trektijden van bussen en de tijdinsteLLingen van de cLus

ters gereset. GEREDUCVERTREKTIJDBUS[ ] is de tijdcoordi

naat die in eerste instantie ingeLezen is en a.h.w. gere

duceerd is tot een waarde tussen 0 en FREQBUSLIJN[ ], de

herhaLingsfrequentie van de cycLus voor die busLijn.

GEREDUCVERTREKTIJDBUS[ ] bLijft gedurende de heLe simuLa

tie beschikbaar aLs referentiewaarde (nodig bij een evt.

restart van de simuLatie), en behoudt zijn waarde tussen

deze grenzen.

VERTREKTIJDBUS[ ] is de tijdcoordinaat van de bus die

met 1 opgehoogd wordt aLs een bus niet heeft kunnen ver

trekken, of met FREQBUSLIJN[ ] aLs een voLgende bus t.z.

t. aan de beurt moet komen.

AnaLoog voor de cLustertiming.

- inltiaLiseren van de actueLe koLom;

- voor wegen met gesignaLiseerde uitmondings- en/of buffer

vakken:

* in~teLLing van verkeersLichten;

* insteLLing van AfRijTijdenVerdeLing;

* doorstarten: de index voor de afrijtijdenverdeLing
wordt opgehoogd afhankeLijk van hoe ver een voertuig
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nog van de stopstreep verwijderd is op het moment van

de rood/groen-overgang van het Licht;

nieuwe actueLe koLom definieren aLs de oude Leeg is en

het Licht groen is, of het vak ongesignaLiseerd.

De formulering REDUCEER (BITPOSNR) is aLs een DEFINE gede

cLareerd en wordt gebruikt om een bepaaLde waarde van de

variabele BITPOSNR te reduceren tot die tussen de grenzen

47 en 0 Ligt.

BITPOSNR geeft het nummer weer van een positie in de aan

komstentabeL. Het aantaL posities in een aankomstentabeL

hangt af van de Lengte van een weg (vak) en de Laagste

sneLheid waarmee op die weg gereden kan worden. Bij een

Laagste sneLheid van 3.6 km/u = 1m/sec en 2 a.t.'s/sec komt

het er op neer dat een voertuig 0.5 meter per a.t. kan op

schuiven: voor iedere haLve meter moet er een positie in de

aankomstentabeL van dat vak beschikbaar zijn.

In het programma worden voor de aankomstentabeL van ieder

vak 6 'woorden' gedecLareerd. Met 48 bits per woord kunnen

er dus 6 * 48 = 288 posities weergegeven worden, overeen

komend met een maximaLe wegLengte van 144 meter.

(Voor Langere wegen moet de decLaratie van de aankomsten

tabeL aangepast worden).

Deze 288 posities zijn dan verdeeLd over 6 woorden in de

array AANKTABEL[ W,V,WOORDNR J. Om een bepaaLde positie te

adresseren moet nu de waarde van dat bitpositienummer gere

duceerd worden totdat hij tussen 47 en 0 Ligt. Dit gebeurt

met de parametric define REDUCEER( ) die tevens het bij

behorende WOORDNR berekent.

AANKTABEL [ W,V,WOORDNR J.[BITPOSNR:1J geeft dan de juiste

bit in de aankomstentabeL van weg W, vak V: is deze bit 0

dan staat er geen voertuigeenheid op de overeenkomstige

positie van het vak, bij een 1 staat er weL een v.t.e ••
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C.4. GENEREREN.

De procedure GENEREREN zorgt ervoor dat nieuwe voertuigen

aan de randkromme het netwerk binnenkomen. Deze nieuwe

voertuigen worden in de ingangsvakken van de ingaande wegen

gepLaatst.

AchtereenvoLgens wordt geprobeerd bussen, voertuigen in

cLusters, en voertuigen die niet bij een bepaaLde groep ho

ren in te voeren •

ALs er een bus van een bepaaLde Lijn op de beschouwde in

gaande weg gepLaatst moet worden, wordt meteen de procedure

PLAATSING-ING-WEGEN aangeroepen. Bij het invoeren van cLus

ters en • Losse' voertuigen wordt eerst geteLd hoeveeL voer

tuigen er in totaaL geLoot worden; daarna wordt PLAATSING

INGWEGEN net zo vaak aangeroepen tot het AANTALINTEVOEREN

VoerTuigEN 0 is.

In procedure PLAATSINGINGWEGEN wordt eerst gecheckt of de

array VTDATA genoeg eLementen heeft om aLLe voertuigeenhe

den op te sLaan. Zo niet, dan wordt VTDATA met 100 array

pLaatsen uitgebreid zodat men voorLopig weer vooruit kan.

VervoLgens wordt gekeken of de actueLe koLom van het Meest

Rechtse ingangsva~ nog vrij is - het is n.L. mogeLijk dat

daar nog een v.t.e. in staat van een voertuig dat een vorig

aktietijdstip gepLaatst is. Is er ruimte, dan wordt het to

taLe voertuig gepLaatst en worden de verdere gegevens van

de verschlLLende v.t.e.'s opgesLagen in de p.w.p.variabeLen

die op de array VTDATA gedefinieerd zijn. (LABELL wordt met

dubbeLe L geschreven omdat LABEL een z.g. reserved word is

en niet meer vrij gebruikt mag worden.) ALs er in het meest

rechtse ingangsvak geen pLaats is, wordt het ingangsvak er

naast geprobeerd, enz.

Wanneer een bus inderdaad gepLaatst is, wordt (terug in

procedure GENEREREN) de VERTREKTIJD meteen ingesteLd voor

de voLgende bus van die Lijn.

Is de bus niet gepLaatst, dan wordt de VERTREKTIJD met 1

a.t. opgehoogd en wordt. het voLgende a.t. nog eens gepro

beerd dezeLfde bus te pLaatsen, enz.

Voor de cLusters wordt eerst de insteLLing bekeken: de boo-
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Lean CLUSTER[ ] wordt TRUE of FALSE. ALs CLUSTER[ ] TRUE is

wordt er voLgens de bijbehorende CLUSTERINTENSITEIT geLoot

of het AANTALINTEVOERENVoerTuigEN opgehoogd moet worden.

Hierna wordt voor de resterende rijstroken geLoot of er

Losse voertuigen ingevoerd moeten worden.

TensLotte wordt voor aLLc gewone voertuigen de procedure

PLAATSINGINGWEGEN aangeroepen, waarbij geprobeerd wordt een

STANDAARDAANTALVTES in te voeren. Dit aantaL is aL eerder

ingeLezen en kan desgewenst gevarieerd worden.

C.S. VOERTUIGEN BEHANDELEN - zie ook bLokschema figuur C.3.

Nadat eventueeL nieuwe voertuigen het netwerk binnenge

bracht zijn, worden aLLe v.t.e.'s (dus ook de zojuist inge

voerde) afgescand of ze van het ene naar het voLgende vak

doorgeschoven moeten worden. Dit is het gevaL aLs een v.t.e

in de actueLe koLom van een vak staat.

C.S.1. BehandeLing van een kopv.t.e.

Voor een kop-v.t.~. wordt gecontroLeerd of het Licht groen

is en of hij voLgens de afrijtijdenverdeLing mag vertrek

ken.

ALs hij mag vertrekken moet hij een VerVoLgRichting hebben

die bepaaLd wordt door een ROUTE of geLoot moet worden.

Routes moeten aLs voLgt opgegeven worden: in de array VER

VOLGRICHTING [ ROUTE,SEQ ] wordt voor iedere (waarde van)

ROUTE en voor iedere waarde van SEQ (het voLgnummer/SEQuen

cenumber van een weg op een route) opgegeven weLke vervoLg

richting een voertuig op die route moet nemen: VERVOLGRICH

TING [ ] = 1 = Linksaf, 2 = Doorgaand, 3 = Rechtsaf.

ALs er geen route gereden hoeft te worden bepaaLt procedure

GELOTERICHTING een vervoLgrichting aan de hand van de

opgegeven afbuigpercentages: aLs een geLoot getaL kLeiner

is dari AFBUIGPERCRECHTSAF dan gaat het voertuig rechtsaf;

aLs het kLeiner is dan AFBUIGPERCRECKTSAF + AFBUIGPERC

LINKSAF dan Linksaf, anders rechtdoor - zie figuur C.4.
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YTENR := ~ + 1:

Bepaal
vervolgrichting

B

PLAATSINGKOP

;1a

nee

nee

(ing.-,tussen-.
uitm.- of
bui'fervak)

t-------...l...--------t

staart al gelijk

met kop geplaatst

plaats staart aan
eind volgende Yak

fig.C.3. BLokschema VOERTUIGEN BEHANDEL~N.
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V.y.R.
D

L

R

a %R %R+L 1
-> geLoot getaL

fig.C.4. Loting van vervoLgrichting.

BESTEMMING [W,V,VVRJ is ingeLezen bij de netwerkstructuur

en geeft aan wat de bestemming is van weg W, vak V en Ver

VoLgRichtiny Linksaf, rechtdoor of rechtsaf: een vaktype

of een nummer van een voLgende weg. De pointer PB wijst

naar het eerste character van de BESTEMMINGi afhankeLijk

van weLk character/Letter dit is wordt de procedure PLAAT

SINGKOP aangeroepen om de kop te pLaatsen in het vak van

het gewenste vaktype. De BE STEMMING kan meerdere vaktypes

bevatten en aLs het niet geLukt is de kop in het eerste te

pLaatsen (GEPLAATST = FALSE), wordt de pointer PB via de

define UPDATE 1 character doorgeschoven en wordt het voL

gende vaktype geprobeerd, enz.

ALs de BESTEMMING geen vaktype/Letter maar een cijfer (on

geLijk 0) is, is dit het nummer van de voLgende weg (3 cij

fers, evt. aangevuLd tot 3 cijfers door ervoor gepLaatste

nuLLen) en wordt geprobeerd de kop in het ingangsvak van

die weg te pLaatsen. (Dit pLaatsen juist in het ingangsvak

is een defauLt-waarde: om b.v. voorLangs kruisen - zie par.

A.1.5 en 8.2.3 te kunnen simuLeren, moeten ook andere

vakken, m.n. buffervakken, van een voLgende weg opgegeven

kunnen worden - dit is nog niet gereaLiseerd).
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C.5.2. Procedure PLAATSINGKOP - zie ook bLokschema, figuur C.5.

Voordat een kop uiteindeLijk gepLaatst wordt, moet eerst

nog gecheckt worden of hij gehinderd wordt door voertuigen

op een kruisingsvLak of in aantocht op een andere weg: aLs

er voor het vak waar het voertuig nu in staat een KANSOP

HINDER ongeLijk 0 opgegeven is, wordt procedure TESTHINDER

aangeroepen; hierin wordt eerst de hindergevende weg opge

zocht die op dezeLfde manier gecodeerd is in KANSOPHINDER

aLs de bestemming van een vak in BESTEMMING. Daarna wordt

in de aankomstentabeL van het hindergevende vak vanaf de

actueLe koLom een zeker AANTAL POSities geTEST of er voer

tuigeenheden in staan. Zo ja, dan wordt HINDER TRUE geset

en mag het oorspronkeLijke voertuig niet vertrekken uit

z~jn vak. Zo niet, dan kijken of er nog andere hindergeven

de vakken zijn, enz.

ALs een kop uiteindeLijk naar een voLgend vak doorgeschoven

mag worden, moet bepaaLd worden op weLke positie van dat

voLgende vak hij gepLaatst moet worden. Hierbij doen zich

twee gevaLLen voor:

a) Bij

bij

een

een rijstrookvak moet een snelheid geLoot worden,

een haLtevak moet voor een bus een vertraging, voor

gewoon voertuig een sneLheid geLoot worden;

b) Bij ingangs-, tussen-, uitmondings- en buffervakken

wordt de kop achteraan in het vak gepLaatst, d.w.z. op

de positie die het verst van de momentane actueLe koLom

verwijderd is.

Ad a) Procedure LOOT (SNELH.C.Q.HALTE) verzorgt de eerste twee

gevaLLen (het onderscheid maken tussen bussen en gewone

voertuigen in een haLtevak en het op de daarbij behoren

de wijze aanroepen van procedure LOOT ( ) is nog niet

uitgewerkt).

Om een sneLheid te Loten wordt eerst een aantaL keren

een RANDOMGETAL geLoot en met behuLp daarvan wordt FRAC

TIE bepaald. De snelheid die een voertuig nu uiteinde-



TESTHINDER

LOOT SNELHEID
C.Q. HALTE

nee

nee

nee
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HINDER := FALSE;

plaats totale v.t.
in AANKTABEL

nee

plaats kop in
AANKTABEL

nee

doorgaan met
volgende v.t.e.,
evt.volgende a.t.

fig.C.S. Blokschema procedure PLAATSINGKOP.
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lijk krijgt, wordt nu berekend aan de hand van de gemid

delde snelheid die voor die weg opgegeven is en de d.m.

v. de Lootprocedure bepaalde FRACTIE van de opgegeven

spreiding, die zowel positief als negatief kan zijn.

Het BITPOSitieNummeR waar de kop van het voertuig ge

plaatst moet worden, wordt nu bepaald aan de hand van

deze gelote snelheid en de lengte van het desbetreffende

rijstrookvak.

Als er een wachttijd voor een bus bij een halte geloot

moet worden, wordt er uitgegaan van eenzelfde gelote

FRACTIE, maar de uiteindelijke wachttijd is dan het ma

ximum van de voor het in-, resp. uit-stappen bepaalde

wachttijd.

Terug in de procedure PLAATSINGKOP wordt nu gecheckt of

er genoeg ruimte is om aLle voertuigeenheden van het be

schouwde voertuig te plaatsen vanaf de gelote positie.

Zo ja, dan de kop pLaatsen in aankomstentabel en in de

VTDATA noteren waar de kop staat. Om nu te voorkomen dat

de ruimte die voor het totale voertuig beschikbaar bleek

te zijn op hetzelfde of een volgend a.t. door een ander

voertuig bezetzal worden, worden de overeenkomstige po

sities in de aankomstentabel 1 gemaakt. In de VTDATA

van de staartv.t.e.'s worden deze posities genoteerd in

VOLGENDEWEG, VOLGENDEVAK en VOLGENDEPOS. Als de staart

v.t.e.'s zelf behandeld worden, worden deze gegevens 0

vergenomen in resp. WEG, VAK en POS van die v.t.e ••

Ad b) ALs een kopv.t.e. gepLaatst moet worden in een ingangs-,

tussen-, uitmondings- of buffervak, gebeurt dit achter

aan in het vak: het voertuig moet daarna het hele vak

doorlopen. In de aankomstentabel komt dit overeen met de

positie die op dat moment zo ver mogeLijk van de actuele

kolom verwijderd is, d.w.z. op BITPOSNRMAX posities.

Aangezien er voor dat vak precies BITPOSNRMAX [ ] posi

ties gebruikt worden en de aankomstentabel cyclisch is,

komt dit overeen met BITPOSNRACTKOL [ ] - 1, zie figuur

C.6.
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actueLe koLom op voLgende a.t.

actueLe koLom op dit a.t.

1--actueLe koLom na BITPOSNR
MAX a.t.'s

1<- _B~T~O~N~M~X_ -l~ - \,- -\~ ---- ->

1----------------1-:--1-:--1-:-- 1---------

I \--- BITPOSNRACTKOL -1

BITPOSNRACTKOL

BITPOSNRACTKOL + 1

fig.C.6. BepaLing van die positie in de aankomstentabeL

die het verst van de actuele koLom verwijderd

is.

Bij de staartv.t.e.'s wordt weer genoteerd waar de bij

behorende kop naar toe gegaan is.

ALs bij een van beide soorten pLaatsing niet Lukt in het

yak dat aLs eerste gecheckt wordt, wordt er gekeken of er

nog meer vakken van datzeLfde type zijn: het vaknummer

wordt met 1 opgehoogd en er wordt gecontroLeerd of dit yak

van hetzeLfde typ~ is aLs het voorgaande. Zo ja, dan wordt

geprobeerd het voertuig te pLaatsen, enz. Lukt pLaatsing

uiteindeLijk niet, dan bLijft de kop staan in de actueLe

koLom van het yak en wordt verder gegaan met de voLgende

voertuigeenheid.

C.5.3. BehandeLing van staartv.t.e.'s
------------------------------
guur C.3.

zie ook bLokschema fi-

ALs een staartv.t.e. van het ene yak naar het voLgende

geschoven moet worden, zijn de gegevens hierover aL bekend:

in het gevaL dat het voLgende yak een rijstrook- of een

haLtevak is, is aL bekend dat er genoeg ruimte is en zijn

de sta~rtv.t.e.'s aL gepLaatst in de aankomstentabeL (zie

par. C.5.2). ALLeen de gegevens in de VTDATA moeten nog

aangepast worden.
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In het gevaL het voLgende vak een ingangs-, tussen-, uit

mondings- of buffervak is, wordt geprobeerd de staartv.t.e.

in hetzeLfde vak aLs de kop te zetten, eveneens achteraan,

verg. par C.5.2.

De sneLheid waarmee voertuigen nu door ingangs-, tussen-,

uitmondings- of buffervakken schuiven moet opgegeven wor

den. In het gereaLiseerde programma wordt gewerkt met de

waarde 3.6 km/u ~ 1 m/sec, de waarde die voor de Laagste

sneLheid in de rijstrookvakken gebruikt wordt en aan de

hand waarvan ook de waarde van BITPOSNRMAX voor ieder vak

bepaaLd wordt.

Voor haLtevakken bestaat de kans dat er wachttijden geLoot

worden die overeenkomen met sneLheden die kLeiner zijn dan

1 m/sec. In dat gevaL zou de aankomstentabeL te weinig po

sities hebben (BITPOSNRMAX zou te kLein zijn). BITPOSNRMAX

moet voor haLtevakken dus mede berekend worden aan de hand

van de opgegeven tijden voor het in- en uitstappen van pas

sagiers.

Oeze zaken betreffende BITPOSNRMAX zijn nog niet aangepast

in het gereaLiseerde programma.

C.6. OUTPUT - zie ook bLokschema figuur C.1.

Desgewenst kunnen ieder a.t., of aLLeen aan het einde van

de simuLatie gegevens naar buiten uitgevoerd worden. In het

gereaLiseerde programma is een procedure OUTPUT geschreven

die aankomstentabeLLen en voertuiggegevens aLs output

geeft. UiteindeLijk zaL deze procedure moeten worden uitge

breid om ook LichtinsteLLingen, wachttijden, fiLegegevens

en verdere gegevens waarin men geinteresseerd is naar bui

ten uit te voeren.

C.6.1. Procedure OUTPUT.

ALs eerste geeft deze procedure de aankomstentabeLLen van

aLLe wegen. Om tot een overzichteLijke presentatie te ko-
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men wordt een aankomstentabeL overgeschreven naar OUTPUT

ARRAY, en weL z~danig dat de actueLe koLom heLemaaL

rechts komt te staan, daarnaast de positie die het voL~

gende a.t. actueLe koLom is, enz. zie voorbeeLd.

ac t ko L
voLgend
a • t •

\------

OUTPUTARRAY:

VoorbeeLd: B = BITPOSNRACTKOL = 10;

47 38 37 36 1 0
1--------1--1--1--1--------1--1--1

AANK. l

A

1" \ .. aL
r~BEL: 10 koL

1--1--------------1--1--1-----1--1
A AI

I ~ct.koLom
act.koLom voLgend a.t.

/-----

fig.C.7. Omwerken van aankomstentabeL naar OUTPUTARRAY.

ALs de aankomstentabeL uit meerdere 'woorden' bestaat,

worden deze woorden tussen het op bovenstaande manier

opgespLitste woord gepLaatst. WOORDNR wordt zodanig op

gehoogd dat steeds de juiste deLen van de aankomstenta

beL in OUTPUTARRAY overgenomen worden, die dan vervoL

gens uitgeprint wordt.

Daarna wordt gekeken of er v.t.e.'s in dat vak stonden.

M.b.v. de standaardprocedure MASKSEARCH (zie ALgoL Pri

mer I, bLz. 93 en 264) wordt in de array VTDATA gezocht

ergens op de bitposities 47 tIm 40 wegnummer W voorkomt.

Zo ja, dan staat er dus (minstens) 1 voertuigeenheid er

gens op weg Wi de variabeLe I wordt nu geLijk aan de in

dex van de arraypLaats waar die waarde gevonden is, en

wordt gebruikt aLs beginindex vanaf weLke waarde in ar

ray VTDATA gezocht gaat worden totdat ook gevonden is in

weLk vak van weg W de eerste v.t.e. staat. Voor deze

waarden van W en V worden nu VTENR, WEGNR, VAKNR en POS

NR uitgeprint: gegevens van een of meerdere v.t.e.'s in

vak V van weg W. Dit kan/moet desgewenst uitgebreid wor

den met ROUTE, LABELL en/of VERT RAGING.
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C.7. Test van het programma - input.

ALs test voor het gereaLiseerde programma is een eenvoudig

netwerk van 8 ingaande, 8 verbindende en 8 uitgaande wegen

gebruikt: zie figuur C.7.

{

f19.C.7. Testnetwerk.

IQ, I~ 6 ,~,

( .~ l\. \Y I

~107

4?fif /

~bc-- c=:

I
...... >:>1 -? - 2.0

l08

101 ~ t 1D2 lb( J., t lDr

l04

<'E f- 102... ~ <::::: ,-S-

.-r>2. ~ - ~2o~

~
/oJ

1..6J 1Z.D4 4JJ /l'.. .hc.-...."J.luu,~~ I
'\I: IJ It.,

.

In verband met beperkte tijd is het testen van het program

ma bLijven steken bij het verwerken van ongeLabeLde voer

tuigen op wegen zonder verkeersLichten en voor sLechts vijf

aktietijdstippen. Hierbij werden nog programmafouten aange

troffen. Van een kritische bespreking van het gereaLiseerde

programma kan dan ook nog geen sprake zijn.

Bij Lage 2 geeft een overzicht van de output van een run van

het programma - enkeLe opmerkingen zijn aLs commentaar tus

sengevoegd.
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C.8. Tips voor aanpassingen/uitbreidingen.

In het voorgaande is op verschiLLende pLaatsen aL aangege

ven dat bepaaLde zaken nog voor uitbreiding vatbaar zijn:

- par.C.2: aankomstentabeL van 6 woorden kan maximaaL wegen

van 144 meter weergeven - voor Langere wegen de

cLaraties aanpassen; geLdt ook voor OUTPUTARRAY

in procedure OUTPUT;

- par.C.5.1: wanneer aLs BESTEMMING een wegnummer opgegeven

wordt, wordt bij dat wegnummer automatisch het

ingangsvak gebruikt om een voertuig in te pLaat

sen buffervakken moeten ook mogeLijk worden;

- par.C.5.2: aLs voor een voertuig het voLgende vak een

haLtevak is, moet onderscheid gemaakt worden

tussen bussen en gewone voertuigen; voor bussen

wordt aL weL een wachttijd geLoot, maar voor ge

wone voertuigen moet een snelheid geLoot worden;

- par.C.5.3: de sneLheid waarmee voertuigen door ingangs-,

tussen-, uitmondings- en buffervakken gaan is nu

nog 3.6 km/u = 1m/sec. - een hogere snelheid zou

reaListischer zijn;

- par.C.5.3: aantaL posities in de aankomstentabeL van een

haLtevak is mogeLijk te kLein aLs bussen Lang

moeten wachten;

- par.C.6: uitbreiding van de procedure OUTPUT: behaLve

aankomstentabellen en een aantal voertuiggege

vens moeten ook gegevens van LichtinsteLLingen,

fiLeverLoop, wachttijden enz. uitgeprint kunnen

worden.

Naast deze zaken zijn uitb:eidingen aan de voLgende punten

mogeLijk c.q. noodzakelijk:

Bijhouden van telLingen, waarvoor de voLgende zaken in

aanmerking komen:

* aantaL a.t.'s/seconden vertraging
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x per weg;

x per voertuig;

* aantaL rijdende voertuigen per weg;

* maximaLe fiLeLengte per weg gedurende bepaaLde tijd;

* wachttijden

x per weg;

x per voertuig;

* aantaL stops per weg;

* aankomstenverdeLing, resp. vertrekverdeLing: op weLk

tijdstip komen voertuigen aan bij een stopstreep, resp.

vertrekken ze daarvandaan (dit gereLateerd aan de kLeur

van verkeersLichten);

Voor aL deze zaken zaken zaL procedure OUTPUT ook aange

past moe ten worden.

Voertuigen die op een uitgaande weg terechtgekomen zijn,

moeten daarvan verwijderd worden (evt. na geteLd te zijn)

teven, gegevens uit VTDATA verwijderen.

- Array VTDATA is in een stationaire situatie (d.w.z. met

een min of meer constant aantaL voertuigeenheden in het

netwerk) cycLisch te maken: op plaatsen waar v.t.e.'s

gestaan hebben die van een uitgaande weg verwijderd zijn,

kunnen weer gegevens van nieuw in te voeren voertuigen

gezet worden.

ALs een kopv.t.e. in een actueLe koLom stond en net be

handeLd is, staan de bijbehorende staartv.t.e.'s nog niet

in de actueLe koLom en hoeven dus ook niet afgescand te

worden; (tenzij er zo korte vakken voorkomen dat een

staartv.t.e. nog in de actueLe kolom van een vorig vak

kan staan).

ALs in een vak een voertuig in de actueLe koLom staat,

maar om de een of andere reden nog niet kan/mag vertrek

ken, wordt er voor dat vak geen nieuwe actueLe koLom ge

definieerd. Achteropkomende voertuigen worden dus ook

niet doorgeschoven, ook aL zijn er nog open pLaatsen tus

sen het gebLokkeerde en het achteropkomende voertuig. In

hoeverre dit nog bijgeschaafd moet worden, danweL aLs mo-
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deLfout getoLereerd kan worden, moet nog bekeken worden.

- De voLgorde waarin' voertuigen behandeLd worden is afhan

keLijk van de voLgorde waarin ze in het netwerk ingevoerd

zijn. Aangezien dit invoeren over meerdere aktietijdstip

pen verspreid en op meerdere wegen gebeurt en bovendien

op den duur voertuigen afkomstig van verschiLLende wegen

op 1 weg samen kunnen komen, is er na enige tijd geen

sprake meer van dat voertuigen die het verst op een weg

gevorderd zijn ook het eerste behandeLd worden. Hierdoor

kan z.g. onterechte bLokkering ontstaan, b.v een voertuig

wiL vanuit een rijstrookvak naar een uitmondingsvak gaan,

maar dit uitmondingsvak bLijkt voL te zijn en het voer

tuig bLijft staan. Op hetzeLfde aktietijdstip kan echter

deze bLokkering opgeheven worden aLs het voertuig uit het

het uitmondingsvak (dat nu na het voertuig in het rij

strookvak behandeLd wordt) kan vertrekken. ALs de voLgor

de van behandeLen andersom was geweest, had het eerste

voertuig weL door kunnen schuiven. Ook dit kan weggewerkt

worden, danweL aLs modeLfout geaccepteerd worden.
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AANTAI...BUSLIJNEN,LIJNNREXTERNMAX,AAN·fALROUTES)[EOF1J;
IF I NEQ 0 THEN EOFl: WRITECOUTp<"EOF1"»;

X ARRAYAFMETINGEN AANPASSEN:
RESIZECWEGNRINTERN[*J,WEGNREXTERNMAX);
RESI1E(AVPWC*J,WMAX); % AANTALVAKKENPERWEG.
RESIZ[(AANTALCLUSTERS[*J,AANTALINGWEGEN);
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% f,[SIZE C ••• , 0 ) W[F~I<T NAMEL.I,.JK NIET;

WRITECOUT,*II, TMAX,RlINMAX,AANTALATSPERSEC,AANTALINLOOPATS,
AANTAL'TETESTENPOSI~INDER, S'TANDAARDAAN'fALV'TES,
WMAX, AANTALINGWEGENv AANfALVERBWEQENy WEGNREXTERNMAX,
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.0 m::GIN
!O :~ INPUT PFWCFSSING:
10 FILE INITIALISATIEFILECFILETYPE=7),
fO WEGFILECFILETYPE=7),
;0 VAKFILE(FILETYPE=7),
~O SIGNFILE(FILETYPE=7),
'0 HINDERFIlECFILETYPE=7),
to BUSFILE(FILETYPE=7),
~O CLUSTERFILE(FILETYPE=7),
~O ROUTEFILECFILETYPE=7);
o FILE OUT(KIND=REMOTE);
~() FILE IN (K I ND':::f<FMOTE) ;
;0 LABEL EOF1,EOF2,EOF4pEOF6,EOF7,EOF6A,EOF6D;

% DECLARATIE ARRAYGRENZEN:
I NT EGEJ< A, 1<.1, l) , f~, L, CpI, ..J, W1., T, TMAX, FW N, ':W Ntl AX,

WMAX, AANTALINGWEGEN,. AANrALVERDWEGEN, WEGNREXTERNMAX,
AANTALDUSLIJNEN, LIJNNREXIERNMAX,
WOORDNR, AANTALROUTES, VVR1,
AANTALTETESTENPOSHINDER, t1AXAANTALVTES, STANDAARDAANTALVTES,
AANTALINUlOF'An; ;

REAL AANTALATSPERSEC~

% DECLARATIE ARRAYS:
IN'TEGER ARRAY WEGNRIN'TERN, AVPW, AANTALCLUSTERS,

AANTALWEGENPERROUTE [1:1J, DOORSTARTINDEXARTV [0:10J;
REAL ARRAY HULP[1:20J;
1~L.F·Hi\ HULPI~LI:'H"');

£l CJ (J LE() N 0 UTI N~:; T p 0 UT F' r;: 0 GI;:, 0 UTGEN, 0 UT f' I... I NG, nUT P1<, 0 UTT0'1 ,
lUSSENRESUL'fA'rEN;

BOOLEAN ARRAY SOORfARTV [0:63];
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READCINl'rIALISArIEFIlEv/,DC)ORSTARTINDEXAR'rV[*J)[EOF6BJ;
IF 1 NEQ 0 THEN EOF6B: WRITE(OUT,<"EOF6B"j);
F (),:~ ~J: =::0 STEP 1. UN T I I... 10 [10 DOClF:~)T,':JF::T I N [rEX (',F:TV C.J ~I : ::::* *riANTAL(., TSFERSE
WRITECOlIT,{"DOORSTARTINDEXARTV =",lJCI2,X2»,DUORSTARTINDEXARTV[*J);

BEGIN HUL.F'L.JJ :":: * *:':J,':JNTI,)LAT~;PER~:;EC;

FOR L:=A+1 STEP 1 UNTIL HULP[JJ-l DO SOORTARTV[lJ:=FAlSE.
SOORTARTV[LJ:=TRUE;
A:=HUlP[JJ~ J:=*+1~

EN[I~

FOR L:=A STEP 1 UNTIL 63 DO SOORTARTV[LJ:~TRUE;

WRITE(OUT,<"ARTV =",20(I2,Xl»,HULPC*J);
WRITE(OUT,{"SOORTARTV ~",30(LlvX1)/35(Ll,Xl»ySOORT()RTV[*]);

=WEGDATAL2*WJ.1"47:SJi,
=WEGDATA[2*WJ,l30:~J',

=WEGDATA[2*WJ.L25:3,]',
=WLGDA1A[2*WJ.[~2:7JI~

=WEGDAfAC2*WJ.[lS:6Jf,
~:: WE Gll,:n A[ ~.~:t lH 1. :3 • [: 4 I' : 3 ]:jJ ,

=WEGDA1AL2*W+IJ.[44:3JI,
:WEGDATA[2*WtlJ.C41:4JI,
~WEGDATA[2*W~·lJ.r37:4]1,

=WEGDATA[2*W·tlJ.[33:4JI,
=WEGDA·fA[2:tWtlJ.L29:4JI,
=WEGDATA[2*W+IJ.L24:5JI,
=WEGDATA[2:tWflJ.C19:SJI,
=WEGDATA[2*W·~lJ.[14:5Jt,

=WEGDATA[2*W~·lJ.[ 9:5JI,
~WEGDATA[2*W+IJ.[ 4:5JI,

:VAKDArACW~2*VJ.1"47:16Jt,

=VAKDA1ACW,2*VJ.C31:12JI.
~VAKDA1A[W.2*Vl.[19::l.2Jt,
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BOOLEAN ARRAY CLUSrER

DEFINE
V~1AX r:: ~J J
AANT (ILBl./~;L I ,.JNEN [W::I
AANTALCLUSTERSCWJ
SNELHEIDrl"J::I
spr~E 1: DING CvJ J
NRMRINGANGSl...'AKlWJ
NF,NI:;:HAl.. TEV(II< [: W]
Nr~MI:~f~ I ~J~;T r<ODI< LWJ
NHMr~ l U!:~~;;ENI)AI{ I:: W,] •
NF~Ml:;: 1.1 IT t·il...' (II':: r: r WJ
NRMRUITMVAKD1[WJ
NRMHUITMVAK[12lWJ
NF\ ~i /:< UI T ti V() I: I., L W::I
NRlir~ BUF FE F::I.i r [,,1 J
N/~r1/;:DUrFE F::l... 0[toJ J
NwmmJF r: [:r<1 r [,.1"]

% DECLARATIE OVERIGE ARRAYS:
DEG I N ;~ DECLAF<(.l TIE () I)EJ\ J: GE t,F;:F~r:) YS :

ALPHA ARRAY WLGDA'fA C2:2*WMAX+IJ,
1\ 1... A~; GL I:::L ~ WMI~ ;{:I v
VAKDA1A [1:WMAX,2:2J,
SIGNDnTA [:L:AANTALINGWEGEN+AANTALVLRBWEGEN,1:1J,
KANSOPHINDER Cl:AANTALINGWEGEN+AArJTALVERBWEGEN,l:lJ,
11 UGDATI') r 1 : (11:'lNT (.1 L :I NU~J [ CLNV 2 : ::.~f. (I (" ,1-.) TAL In J~; L. J ,.I W:: 1"-1 I :I. .1 ,
LI ~J NNFU NT EFU,! r :I : t J ,
CL U[;1 U((1 tIT A L J ; (i ('I ~IT (d, T11 GWE C, [N , I : :I ::I ,
VEHVnL. GF< I c: HTIN c; r J : (:1''1 HT{I LF: 0 UTL !;:; , 1 : :I. ::: ,
AANKTABELJ Cl:WMAX,:I.:6,1:1Jv
BESTEMMINGl Ll:WMAXyl~3,:I.::LJ;
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BEGINTIJDCLUSTERCW,CJ :=CI...l.JSTERDAfACW,CJ.L47:12Jf,
GEREDUCB[GINTIJDCLUS·IERr:W,(J~Cf...USTERDArALW,CJ.[35:8Jt,

EINDTIJDCLUSIERLW,(;J ~CLUSrERDATALW,CJ.[2/:12J~,
GL I:~ EDUe L. J NIi I .i: •.1 l.! CL Un'1 E r~ L W, CJ :;:: C I... U!:; TE r~ Dt1 T r:, r: ~J , CJ • [: :L ::~ : U J :f: ,
CL. LJ~; TLr;: c '( CLU;31 J J Li I:: ~.J , CJ .:: CI... U~:; TE F: D{) T1'=1 L~J !! CJ • C7 : GJ I ,

FOR W:=:L STep 1 UNTIL WMAX DO
BEGIN VMAXLWJ:=AVPWCW];

RESI1E(VAKDATACW,*J,2*VMAX[WJfl);
END;
FOR W:=l STEP 1 UNTIL AANTALINGWEGEN+AAN1·ALVERBWEGEN DO
llEGIN

RESIZ[CSIGNDATACW,*],2*VMAXCW:1fl);
F;: ES I I E ( 1'\ I~ NbOP HI NDEr;: I:: I,.J y *J , Vi1 (.l X [ (..1 :1 ) ;
REPLACE POINTER(KANSOPHINDERrW,*J) BY "0· FOR VMAXCWJ WORDS;
F em W() em [It'H, : :::: 1 S T]I;F' :L UN TIL 6 DO
RESI1E(AANK'rABELlr:W,WOORDNRy*J~VMAXLW]);

FOR VVR1:~1,2,3 DO
RESIZE(BESTEMMINGICW,VVRl,*J.VMAXLWJ);

END,
RESI1ECI...I..JNNRIN·I·ERNC*J,LI..JNNREXTERNMAXfl);
FOR W:~l STEP 1 UNTIL AANTAI...INGWEOEN DO
B[G J N f( E ~:) I Z F ( CI... U~; T F: F\ f! (I f (, L I,) l' *J Y f'r Ii f/ T (.', Lei.. U::;> T E f~ ~;; [: ~J ::I +:1. ) ;

f~ E!:; J :Z E :; CLU::; TCf~ [ Wv*J , (I t, /'I"" (11. CI.. U:; TL I~ ~:; r vJ J +1 ;1 ;

F, F ~;; J ZE ( I N r F N~:) J reI TeL U:') TF r;.' r t·J :' .>1<1 • (', (I UT p, LCLU~:; TF r,~; [w]+t ) ;
ENO;;
Fn r~ r~ ;.: I r; TF ;:' :1 U ~.j I TI. . () l~ NT I'll.. F: j'\ UT ::: I:; DU

I.; J F. 1 (' r: ( ~./!:T".'ili. co!~ J C1fT Ti'i c:: r I': y l II' ,:',,'i1 j i (d. k,lFGE w:'cra;:ou TF CF;:::I ) ;
[Ii:',ill CliJd+ (A',n:,t,Jr::I~J) 'I X ccnr::')Lj'J::; U'y'CI.,GFnrli'1Ftl IN WitlXC J.

=AANK1ADELICW,WOORDNR,VJt,
~BESTEMMINGl[W,VVR1,VJI;

=SIGNDATArW,2*VJ.C47:15Jf,
~SIGNDATA[W,2*VJ.[32:15Jt,

=SIGNDATACW,2*VJ.C17:15Jt,
=SIGNDA1ACW,2*VJ.[ 2: 1JI,
=SIGNDATACW,2*VflJ.[47:15Jf,
=SIGNDATA[W,2*VflJ.[32:15J',

=SOORTARTVCINDEXARTVrW,V]J.,

=BUSDATACW,2*LIJNNRINTERN[L..JJ
.[47:15J1,

~BUSDATA[W,2*LIJNNRINTERNCLJ]

• r::Q: 1~)Jl,

=BUSDATAEW,2*LIJNNRINTERNCLJJ
.[1.7::1.2]:1'1

=BUSDATA[W,2*LIJNNRINTERNCLJflJ
.[47:1::'=;]1,

::::IIUGDf)TA CW, 2*L I ..JNNF~:r NTFF~NC1...] +t J
.C32:BH,

=BUSDATACW,2*LI..JNNRINTERNCLJ+1J
.[24:13JJ,

=BUSDATAr:W,2*LflJ
.[16:8::1:1:,

AANTAf... \,JTF~:;BUf:; CW, I.. J

VERTREKTIJDVLGSDIENSTRCW,I...J

AFRIJTIJDENVERDCW,U]

VERTREKTIJDBUSCW,L..J

AANKTABELCW,V,WOORDNRJ
BESTEMMINGCW,V.VVRIJ

LIJNNREXTFRNCW.LJ

F;:()UTFDU~;1.. I ..INCWvl .. J

GEREDUCVERTREKTIJDBUSCW,LJ

Fr~EOBUSL.. I IN r: 1,J, L:1

BEGINTIJDGROENrW~VJ

GEREDUCBEGINTIJDGROENLW,VJ
BEGINTIJDRUODCW,Vl
l..ICHTr:W~V]

GEREDUCBEGINTIJDROODLW,VJ
LICHTCYCL..USDUl.JI·~ [W, t,,,! J
GROEN = Ot, ROOD = 1"

~OO

HO
~20

S30
~40

150
160
I/O
IBO
;90
100
110
f20
,30
.40
~)O

60
70
SO
90
00
1.0
20
30
40
:::;0
60
70
BO
'.7' 0
o()
10
::.~ ()

30
40
:.)0

~()

7()
30
:"0
)()

to
W
W
~O

:;0
)()
~O

H)

>0
)0
()

~()

~O

10
;0
lO
'0
to
:0
lO
()

~()

o 1~:1. ~ WLCDtIT(1 ~

;() W.J : ::();;
() I.J 1..1T J r::' .".I"'~ T 1::' r:' /'.. fr -' fir" ,.... r" 'r I r' O

.,- T "Y \.1.1 ,I .-. ; ',' I"" ... 1.1 '\ JL,. " • .. _.- ." •



l:HJ

90
00
10
20
30
40
50
I.) 0
70
80
<;>0
00
10
20
;50

40
~'j()

60
70
HO
90
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
00
10

20
30
40
~;O

60
70
no
90
00
:1.0
20
JO
40
~:;O

60
!O
DO
lilO
00
10
20

.I. t· t·1 LJ 1... 1·'n L t'I··1 n ::.:" J. Nlj • I HI:: N IIU I... F L J. .,' J ) ''\ f ."
DO BEGIN Wl:=*+l; WEGNRINTERNrWJ:=Wl;

AANTALBUf:;I... I ..JNENL W:I. J ::::: HUI...PL 2::1 ;
AANTALCLUSTERSCWIJ:= HULPC3J;
SNELHEIDLW1J:= HULPl4J;
SPf~EIDJNGJ::W:I.J: :::: HLJLF'[~.:jJ;

AFBUIGPERCLINKSAFCW:l.J:= HULPC6J/l00;
AFBU:r GPEf<Cr<ECHTSAF CW:L J : :::: HLJL.P [7 J /1. 00;
NRMRINGANGSVAKrW1J:=HULP[8J;
N1="\ t1 r~ Htll... TElj ,,:\ 1< CW:I. J : :::HUL F' I: 9] ;
NRMRRIJSTROOKJ::W1J:= HULPl:l.O::l;
Nr';;Mf~TUS~;ENivIAI, CW:1. J : :::: HUI... F' C11 ] ;
Nf~MI:;;U I T"IVI~t<F;: [W 1. J : :::: HlJl... F'I:::J. 2 J ~

NRMRUITMVAKD:l.CW1J:= HULP[:J.3J;
NRMRUITMVAKD2[W:J.J:= HULPJ::14J;
NRMRUITMVAKL.CW:l.J:= HULF'C:J.5J;
NRMRBUFFERDCW:l.J:= HULP[:J.6J;
NRMRBUFFERLD[W:l.J:= HULP[17J;
NRMRBUFFERL[W1J:= HULP[18J;
KLASSE[W1J:= HULPALPHA;
IF HULPALPHA=" ING" THEN INTENSITEIT[W1J:= HULP[19J;

END;
WRITECOUT,*II, W,W:J.,INTENSITEIT[7J);

%2: V(:d'(DATA:
WHILE NOT READCVAKFILE,<2CI3,X1),A3,Xl,2CI3,X:I.),3CA6,Xl),4(I3,Xl

W,V,
FOR J:=1,2,3 DO HUL.prJ::I,
FOR J:=1,2,3 DO BESTEMMINGrWEGNRINTERNCWJ,V,JJ,
IF HULPlIJ.[:l.S:SJ="H"
TH[: N F 0 F: •..1 ::::·1 ~:; TEP .I. l.J NTJ I... 7 DOHUI... F' [ .J] )

DO BEGIN Wl:=WEGNRINTERNCWJ;
VM,CODF[[..JI.,VJ:··: HI.H..FC1];
l..ENGTEV()I<ClJ:I., VJ::::: HUI...P[)] y
GESIGNAL[Wl,VJ:~ HULP[3J;
IF GESI G1'1 () L[ W:I. , '.' :·1 :::: 0 TH[N L..I CHT[: (.) 1. , VJ : :::: Gf~ 0 EN;
BITPOSNRMAXCW:I.,VJ:= LENGTEVAK[Wl~VJ * AANTAL.ATSPERSEC;
%I...A{lC!!:1 T····t1DGEI... I JI<E: 3NEI... HE I II J~;; .3!' 6 KM/U ":: 1. M/SEC VEf~()NDEf;:f.1 TI
WOORDNRM~X[W:l.,VJ:= (BITPOSNRMAXCW1,VJ DIV 48)+1;
INDEXAR·IV[Wl,VJ:=O;
IF HUI...PlIJ.1:15:SJ="H" THEN
BEGIN GEMTIJDINSTAF'[Wl,VJ:= HULPC4J * AANTALATSPERSEC;

GEMTIJDLJITSTAPLW:1.,VJ:= HULPLS::I * AANTALATSPERSEC;
SPREIDINGINSTAP[Wl,VJ:= HULPI:6J * A~NTALATSPERSEC~

SPREIDINGUITSTAPLW1.,VJ:= HULPC7J * AANTALATSPERSEC;
% TIJDEN INLEIEN IN SEC EN METEEN OMREKENEN NAAR AT'S;

END;
ENIt;

FOR W:~l STE0 1 lJNTIL AANTALINGWEGEN~·AANTALVERBWEGEN DO
niF< v: :c:::L S Tr:T" 1 LINT I I... Nr~Mr';:IH Tm)M\f~ LW]-·t DO I NDEXAFnV [W, VJ : :":63;

% ARTV IS NIET VAN TOEPASSING VOOR INGANGSVAKKEN EN RIJSTROKEN
% VOOR DC INDEX-WAARDE 63 IS SOORTARTV[ J ALTIJD TRUE;

Wfn H:: CnUT y ::: :.) ( ]. 4 , X ::.~ ) , A4 • )( ;:~ , 3 ( "[ -4 , )< 2 ) , ::~ ( I~ 6 , X? ) :> ~ Wy W:I. , V y VtIl;; CfJ DEI: [..J.! , V:
LENGTEVAK[W:I.~VJy BITPOSNRMAXCW1,VJ, WOORDNRMAXrW:I.,V],
r:~ 0 I:;: ,J : ::. :I. :' ;:i ,:3 DODEf; TEM M:r NGCW1. , 'v' , ...r J ) ;

WRJTECOUT,:::"INDEXARTVrl,tJ=", 12CI2,Xl»,
F (l 1=< V: ::. :I. r; T[: F' 1 UN T J J_ l :;' 11 (J I NDE XAr~ TvI:: 1. , V] ) ;

~J r~ TTF C() 1.'·1 ? ':. ~ L I~ (', 1 ~:: TF nUT PUT V'A N J NFUTr;. r< neE i:; r:; I NCi • • I:> ) ;
;.~ 3 1 !:; H; t /fI t, l (I :

lJ I·' II I.: N iJ .j I~ E I:) n( ::; J GNr J I.. L • <: '..:j CJ 4 y X t ) :> ,
w~ I~.I Y r (l i.: ..J;.: 1. ~, :2 ~'::'; .l.J U HLJ I.. [. I: .J J )

DO B[G I 1\1 W:1. ; ,": [...,1 EUNF~ I ;o./f LF~ N I:: WJ y
GEI;:F Due DE: (3 I NT I ..JDGrWF N I:: t,):I. , ~I J : :::: HI.II.F· [ :/. J * (It, NT (d.,':l r !:;PFr~i·IEC ;
II J::. C-i I NT I ,.1 Ii GI~ UF i-J [ WJ y ..... J ::: Hl.J L. f' I:" J .., * A(, NT I~ L (\·r ~:', ""1: f< c; I:: C y
GLf<EI:iUC Dec·; J N·Y I. I XOiF<0 CfT! I: L·J J ~ '.'1 ;..::. 11111.1' 1:::>..1 )/< I~,".N r (il.. () r !;;PF r~~:;c c ;
nF C; TNT I .Jn I;: n0 1) I:" [..JI y I) J : :::: II L11. .. / ' [ 2 J )~ A(1 NT (.11... (IT :: I' L r~ ::; I. C ,



BOO I.. EAN GEP L.. A I~ T~;T, H INnEr~, F: F ~;; TAF~ T::; r IiUL(I TJ [ ;

AlPI1A ARRAY VTDATACO:2tMAXAANT()I...VTFS+IJ. V()KCODE1LO:O];

% %**.1==--) DECLARATIE OVERIGE VARIABFI...EN, EN PROCEDURES <--=~tt** %

BEG IN T J J DF< Don [ WJ , V :I ~ .::: IIUL. P [ ::.' ::I )f< AtlNTAI... AT!;; f' F I':~; EC ,
LICHTCYCLUSDUUI~[W1,VJ:= HULP[3J * AANTALATSPERSEC;

[NIH
%4: HINOEF~I:tATA:

WHILE NOT READ(HINDERFILE,(2(I3,Xl),A6>,
W,V,KANSOPHINDFRCWEGNRTNTERNCWJ,V]) DO;

/.~.:i: BUS DAT A:
WHILE NOT F;:EI"lD(BU~;FILE,-::·7(I4,X:I.»,

W, F 0 F~ .J: ::: 1 ~; TEF' :I. UN T J I.. 6 DOH1JL. P r: ..1 ] )
DO BEGIN Wl:=WEGNRINTERNrWJ;

L..::::: Hl.Il..P [LI' X :.": I... LJNNf~EXTEFW .. worWT VrA fiEF I NE J N BU!~J)ATA

% OMGEREKlND NAAR LIJNNRINTERN, DE INDEX VOOR
/. B1H;DATA ZEI...F;

L I ~JNNF~ I NTER N I:: I... :J : :::: IILJ I... P L ::.~ J ;
L I ..JNNF< FXTF F< NLW:/. , HUL. r' r ::' J J ::::: HUL P [ :I. ] ;
GEF;: EIIUC\) E I~: TF< L I'~ T T.J Dr: 1.1 !;l I:: WI. L ::I : ::: HUI... PC3 ] * A I~ NT() L. t-I T ~; F' EF;: ~;EC;
VERTf;: E1\ T J J J) nUi3 ,.. WJ , l... J ::: HU I... P [ 3 :J * A(~ NT() J•.. AT!:; PFF;: ~; F C ;
VER1R[KTIJDVI...GSDILNGTR[Wl,I...J:~HUL.P[3:J * AANTALATSPERSEC;
F F< E: UDU ~:; I... I ..J r~ I:: I..) J , L ::I : ". HUI.. P I:: 4 J *- A (.:1 NT() L (~ Tf:; PE r~ ~:J EC ;
AANT () I... VTE~; n1.I ~:; [ ~J J , L:J :::" HUI... P r ::'i] ;
ROLlTEBU~;L.l,JN[I.J:I. ,1...::1 :::: HULPL6];

END;
:y.(): CI...U~:)TFI:;;DI~TI'):

WHJ I... E NOT F~ E,') D ( LJ..l.J ~:; TE r~F I I... L , <: ~:.:j ( :I. ::) ~ X:1. ) , r ::'j • :~ >,
W,c, Fnl:~ ..1:::::j ,2,3,4 no HUI...P[..J])

DO BEGIN Wi :::::WEUNf,:JNTCFaH.W];
GEF~E[tLlCllEGI NT T.J fie L. U~:; T I~: F< [I"..':l ,'C] : "" HUI .. P [ :I. 1 * AANT ()L. (1 TSPEF< f:;EC ;
BEG TNT I J Ii CLUf:; TE F~ [ ~J:t , C:] : :::: HIi I... P [ :1.::1 * AANTAL ,"l TSr'E f;: ~:; L C ;
GE f~ E[lLJ LEI NnT :I ...I nCL l.J~; TE F;; [ ~J t , C J : :::: II UI... P L 2 J * AANT (II... AT ~:; P E F~ t; EC ;
E I 1'.1 [t T t ..J [I CI... U!:; TF r.;; cW1. y C J : ::: IIUL f' r ::>. J * A(.1 NTAL AT!:; P[ F~ ~3 r::: c ;
CI... U~;T[F<CYC'.,U~:;TIJn[~J:I., CJ:": HULPL3] * A('~NT('~I... AT~;F'EF~t)EC~'
I NT EN!:; J TL 'I TC1...1 J!;; TEF;: I:. WJ , C.I : :::: HULP I:: 4 :1 ;

END;
%7: rw l.J T[ ItATA :

READ(ROUTLFlI...E,~I6yXl,*(Al,Xl»)·,

R,AANTAL.WEGENPERROUTECRJ,
FOI:;: •.J::;; 1 !3T LF 1. UNT I L. A(INT AI... WE: GFNF'EI~;F~OUTr: [: F(::I DO
VERVOLGRICHTING[R,..JJ)~

XFINDE READ-INPUT;

BITPOSNR, T, B, K,

" I JTr..~. T/.. :" "'·}/IITJ::'l-.lr:-.J.·' "1 r' """J • 0 ",·n·"

~VTDAT~[2*VTFNRJ.[47:8Jt,

~Vln~TA[2*VT[NR.J.1::39:8JI,

::: 'J TD,~ T (:1 r: :.~*I.) T [: U1-: J • [J J ~ I. () JU ,
.:: VI (I ti Tt. L:.'*lv' 'f E Nr;; J • L) J: l :.111 y

~VTnATA"'2*VT[NRJ.(20:6J~,

=VTDATA[~*Vl[NR1.[I~:bJt.

=v·rDAT~[~tVTENR1.r8:9Jty

:::: I,,) T11 (\ r (\ ;' .:'.' *v TF: NF< +I. J • r: I} ;:' : G::In ,
:::: ,.) Tn(i T (1 I:: ~:*I.) TL N:::; --:- -r. J • I: j 9 ~ fl ::In: y

:::: I) r Dti T (', I:: :? >}: IJi i:. Nr:: +J J • I:: 3:1 : f:J ::I ,y. y

'J'..'F'
A('I NT() /...I,} T I:: b
\ .1111 ....: I::' ~. I rr r,:' f, II::' r.:

L.JLC;NF::
'.li~I:Nh·

r:' (J ~:; i'I r~
1\ Dr:'
HOUlE:
!:;FU
\.IFf;: TF~rlG TNG
L..1~r:[LL

POINTEr;: PB~

AL..PHi~ flEf:;TFtiM;

DEFINE

)()

;0
I()

It!

;!O
30
40
50
SO
70
30
~O

:>0
1.0
20
30
~O

::;0
SO
70
:10
;)()

)()

LO
W
30
~()

:i ()
C,O
70
30
?O
)0
lO
?O
W
lO
'jO
')0
;'0

W
~O

)0
'.0
~O

W
to
iO
)0 BEGIN
10 IN1EGER VTENR, VTENRMAX, WN, VN, WH, VH,
~O AANTALPOGINGEN; ~

~O

)0
.0
~O

)0

10
iO
,0
'0
iO
>()

)0
.0
~O

)()

\0



REDUCEER(BITPOS)=WCJORDNR:=(B1TPOS DIV 48)+1; BITPnS:~* MOD 48;t

F~ESF·. r~[CHTDOOF~

[WHJ;
[WII] y
[WILl ~

[L·JIIJ~

L ~JH] ;:
LL-JH J V

LWHJ~

=VTDATA[2kVTENR+IJ.C1S:8Jf,
=VTDATAL2*VTENR+IJ.[ 7:8JI,

'=IF NOT GEPLAATST THEN PB:=*+11,

IJ r;: >1 F~ ntl F:' F:· L f;: D
Nr, h I~ I:{ UF F"" E I~ L.. D
NF~hr~ BUFF Er;:L
N I~ ~1 F:: l.J I T '..j V(11< F:
Nr;:i"j/::l.J I TM')I~J<n 1
Nr;:h ";:11 J r I'··j Vtil'~ D::.:
Nr~N r;: l.J IT j'.j I.) (1/< I...

END;

VOL GENIi E1J.'1 1"\
VCJLGENDEPn~)

UPDATE

% K IS VOLGNR VAN TE TESTEN VnKTYPF - KANSOPHINDERC J
:t.:'/\{'lN (j(l.x:n'j,·)(l1 3 ly'i::·h':::::CII. TYF"LN l~FWYrTFN~ 1\ I!:; th~X ::<3;

F'Tyr'FVll~··*f I; :~: I)ClI iil·JHI[ Tyr'[ UM< IT::;rF:N;
IF F'TYI"'r:-VII··: "Oil lllLi'·! 1<::·:4, ;~~(". ~:) L':: ULLN HINDLr;:G[\.-'ENDE ')()J<TYPEN

I. 1/1 r. [" 1"< Z I ..J N: EI NIlE TF ~:) r 1·1 J j'·t It I::.'~ ;

ENtr;
1<:"::*+:1 ;

PROCEDURE TESTHINDER;
% **********

BEGIN POINTER PTYPEVH,PVH; INTEGER WH, K, P, VH, BITPOSNR, WOORDNR;
K:=l; PTYPEVH:=POINTER(KANSOPHINDERCW,V]); HINDER:=FALSE;
WH:=INTEGER(PTYPEVH,3); ~ WH WORDT WEGNR VAN HINDERGEVENDE WEG;
PTYPEVH: :":*+3 ~ % PTYPE:"IH WI J~:;T NA{)F~ 1J(.)I(CClDE····I...[lTEF~

;{, lyl.')N EEP~:;TF HINn[I~GC'v'[t~[IE V(':1 I':; ;
!AI HI I... END T II TN DE F~ (1 ND 1< .-:" 0" 3 DCJ
BEGIN CASE REALCPTYF'FVHvl) OF

DE::GIN
• f<": 'J I I ; ::::
·C·; VH:::::
•.n": VH: ::::
"U·: I.,...IH;::::

·V": \)H:::::
• W.: VH : ::::
• X·: VH: ::::
END C(.1 !3C ~

VAKCODEL[OJ:~ VAKCODELW.',VHJ; %POINfER NAAR P.W.P. KAN NIET
PVH:~POIN·rER(VAKCODE1) +4~ %RECHTSTREEKS, OOK NIET VIA

% GEWONE VARIABE:LE - MOE:T ARRAY ZIJN - VANDAAR VIA VAKCODE1[ J;
WHILE NOT HINDER AND PIJH~PTYPEVH DO
BEG I N r: I TP0 ~:; NI;; :::: BIT P0 ~:; NF;; () CT1< (J I... I:: l,.J II , VHJ ... 1 ; % ..- 1 I. V• M. I NIT I AJ... I t; EF.: I i

P: ::::0;
WHILE NOT HINDER AND P<AANTAJ...TETESTENPOSHINDER DO
BEGIN BITPClSNR:=*+l;

F;;FDUCEEF;; (B I TF1J::)NF~) ;
IF AANKTABEL[WHvVH,WOORDNRJ.[BITPOSNR:1J=1
THEN HINDER:=TRUE
E I... GE F'::;:*+1. ;

END;
IF NUT HINDER AND P=AANTAJ...TETESTENPOSHINDER
THLN nLUI N I.) H : :::; *+1.; 1.,...1 () f< Cl.J DE :L [: () J : :::: I) (-11\ CD[I E L (,,1 H ~ VHJ ;

i:: P (J J N rE I~: F' VH PI... I ,.1 Fl i'! I') (11;: V(,1< CODE :L L() ] W1: J lEN,
~ VULGENDE VAK VAN HET1ELFDE TYPE TESTEN;

pr;:OCT:rIlJl~F: U1UT (~;NLL1ICOII(1I11.~ I..)[C;) Y

~ *****************t
() (11...1·'1·\ A!:) N[" I... HenHtil., TE ~ I Nr [GLI~ W[r; ~

90
00
10
Z()
30
40
50
SO INTEGER PROCEDURE GEl.OTERICHTING;
70 % **************
30 BEGIN REAL RANDDMGETAL; INTEGER INT, RICHTINO;
~() INT:=654321; RANDOMGETAL:~RANDOM(INT)~

)0 RICHTING:= IF RANDOMGETAL<AFBUIGPERCRECHTSAFCWJ
LO THEN 3 % CODE VOOR 'RECHTSAF';
20 ELSE IF RANDOMGETAL<AFDUIGPERCLINKSAFCWJ +
50 AFBUTGPERCRECHTSAFLWJ
~O THEN 1 ELSE 2; ~ CODE VOCJR LINKSAF
~O GElOTERICH1ING:=RICHTING;
;0 END GElOTERICHTING;
~O

W
>0
)0
.0
~O

;0
fO
;0
~O

'0
to
"0
10
o
'0
:0
o
o
o
o
o
()

o
()

()

o
()

o
o
o
o
o
()

o
()

()

o
()

()

()

()

() END;
o lND TESTHINDER;
()

o
o



,-II..• ' I I r'l ...J I "( f••• L.. J -, L .. ~..t f-' 1"1 I... I I::.' .1.1"1' I I:: t:.i r:.:. n w r:. t"J ,

SNELH:l.~ WACHTTIJD;

BEGIN RANDOMGETAL:=RANDOMCINT);
NORM:=*+RANDOMGEfALj

END;
IF !;NEI...HCOH(:,I... T[::::" !:;NLL.H" THEN
BF GIN ~; NFL HJ : :::: 1"-1 D:; ( ~:; i'J F L. H[ T11 LW[G J +Nnr~ M*::: F' f~ CI DIN G[ WE GJ ) ;

[I I TP0 f; Nr~ : :::n 1 Tf' U!:; NF< I)Cf 1\ DI.. [' lJ I:: G f VN J +
( LENG'f [V(~l\ [ WE: C':, ~ VN:I *1~(.lN TM .. tl T!:;PF::F:!:;EC ) / SNEL.H 1 ;

END
E L..~; F %f; N[I... Hen H.:) L. T['::; "H(II... T1:::" :
BEGIN WACHTTIJD:~ABS( MAX(

(GEMTIJDINSTAPLWFG~VNJ + NORM*SPREIDINGINSTAPCWEG,VNJ),
(GEMTIJDUITSTnp[lJEG,VNJt NORM*SPREIDINGUITSTAPrWEG~VN]»);

BITPOSNR:=BITPOSNRACTKOI...LWEG,VNJ +
(LENGTEVAKrWEG,UNJtAANTALATSPERSEC)/WACHfTIJDj

F'r~u CE Dl.lf~E r·L.. An T~; I rJGI<OF ( \,JFC, , ~.rr< t1F E!:;TI~:E CI-IT::;[ V(lf< ) ;
% ********tt**

1)(',1.., UE NF<i'iEEf:; TF::FC Hl ::;r I,) (:11<; J NT EGFF: I,·JL:Ci, NF~MET.!; TF:[C HT::;E Vtd< ;
BEGIN POINTER PTYPEVN,PVN~ LNTEGER BJ,WO,RIJIMTE,VTE,K~AANTAI.VTES1;

(',L F'Hf::' I:) f< F~I~ Y I) (ll< I:; (1 [I CJ f t,) ()/<C () DE:::: L 0 : ().J; 'v' N : ;;;; NF<I'1EL' ::; T r:: [C HT~;E I) A1\ ;

VAKCODEILOJ:- UAKCODELWEG,NRMEESTREClffSEVAKJ;
VAKCODE2LOJ:= VAKCODE:ClJEO,VNJ; % VAKCODE WORDT 'RIGHT-JUSTIFIED'
P1YPEVN:=POINTE'ReVAKCOD(1) +4; % IN VAKCODE1 RFSP. 2 GEZET - VAHDAt
F' VN : :::: F' () I NTLh ( I..) (II<CuCt F:',:) +<1 y %" +- 4' I N F' Cl J NTEI:< ._. ASS I GNMEN T f:; T(l TEli EN '1

% POI NTEl:;; 1'1 lET F< F C1-1 T::; Tr~ EE 1< !3 1'1 () (I f~ f'. W• f' .... VEF< G. P r~ (] C • TE ::; TH J N1) E f~

Af"i NTA I... FOG 1 f1GEN:"· 0 v C; E r·1... () 1"'-1 TST::"F AL:.; E v
IF KANSOPHINDER[W,VJ~"oooooon % TESTEN OF OORSPR. VAK W,V HINDER
THEN HINDER:~FALSE ELSE TESTHINDERf % KAN ONDERVINDEN;
OU'rpUTVTE(WEG~VN);

IF NOT HINDER THEN
IF PVN="R" OR PVN="H" THEN % KOP PLAATSEN IN RIJSTROOK OF HAlTEVAK:
BEG I N IFf' \,.1 N:::: "F<" T" IF ~~ I... 0 Dr ( "!:; NEI... II " , WE G) Z HJ ERJ N Kf~ I •.1 GT 13 I TF' Cl SNr:;;

EI...SE.LOOT("HALTE",WEG); % EEN WAARDE;
B : ::: BIT r' () !:; NF:; F: Fnl.J CE E:: F~ ( nIT F' 0 f;; NF~) ;
WHT1.. E NOT GF F'r,., A() T!:; TANn PTYPEt,) 1'1'"PVN F () I, 1 [I [)

fl E GJN Fi' U J t1 TF : :;:.0; n:l.: :::. B J Tr' CJ ::; NF~; W() : ::; ~J () DF< DN F~ ;
WH TL.E A(lNI<T{lBFL.;:: 4:FG ~ IJN ~ [..It:):] • I:: n1 : J. ] ;:::0 AND F~U I t'iTE<AANTALVTF!;

% TES1EN OF LR GENOEG RUIMTE IS OM TOTAI...E V.T. TE PI...AATSE~

DO BEGIN D:=(B·~l)MOD BITPOSNRMAXrWEG,VNJ;
WO:=(B DII) 48)~Jy Bl:~* MOD 48; RUtMTE:~*+l;

END?
IF f<l.lIi'in::·AAt.'Tt,I,'JTr<; THFN ,/.:FWI/'iTF GENDEe,; \"'f]CH< TOTr=1l...[ V.T.:
BFG I N 1.)(ll·,'N1:: ::::1)1'-1:; F'U::;NF': ':::0 I TF'LY;UI;:! (lJDCH,IIi'.n(..,:1. ) *40,

(li-~iN!' T (i n[; r I,J;':(, " I,m ,. ~.1 UCH::IIi'I!:" • r:: II J jf'U;:; t·1h' ; 1 J : ;::::1. ;

~:~ r. i'J I) DI. C' L j'} Ii I.. I) (; i\ L N I) Ui (-, [, N \.I E F' CJ ::; • UP!:; I... A I~ N B :r,.J f; TAAF, T [-l F r;. _. !:;
';:. 'fl ')[ fE; hI ()(,Vi ',,fTF t;l.. F'L(II"d~:;Lrl TN 1'q"dJ/,Tr-U:l/::T, \,.IAU VUI .. [;FNDF
/. IHII\ uri T[ 'v'U(:rr\I~:UI·iF:i'.,r II(.Yi MJDLI<[ \,.'. T. EN 'uocml<fWIPLN';

lv'TF;' ;1Jl' um;;
F DF< I~ :::<? !)lrT' :I. I.H·IT J I.. ," {') N r I", I... VT[: ~i r, [j
I'lL (; TU 1)[" [Nl;: ; ';;. t : 1 , Vii I.. C! L UD[~J[D : :: WE: U , UUI... U[NDE VAI< : ;:::VN ;

nJ Tf' 0 ~'; I! ", ;:. *·l':i. ~

J F nJ TF'(YiUF<+ ([,JOOl;:ON1(· :1. j .~: 40 .,' B 1 f F'iY; 1,1 F< ,",tl X [WEe-; r VN:.1
THEN BJlrOSNR:~O~

END;
IF BITPOSNR)BITPOSNRMAXLWEG,VNJ THEN BITPOSNR:=*-BITPDSNRMAXCWEG,VN

END LOOT SNEl...HCQHALT[;

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

PI:;;OCEDUF<E ClUTF'UTI,)TE (WNEXT , VNEXT) ;
INfEGER WNEXT,VNEXT;
BEGIN WRITE(OUTf<"VTENR=",I3~X:l.,·WEGNR=·,I3,Xl,"VAKNR=·,I2,X1,

"POSNR~"~12,Xl,·WNEX1·~·,I3,Xl,"UNEXT~",I2,X1,"KOP=",I2),

o VfENRfWEGNR~VAKNR,POSNR~WNEXT,VNFXT,KClP);

() END UUfF'lIT\,.ITE:;
()

()

o
o
o
:)

:)
J
:>
:>
)

:>
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

o

o HEG I N F<EAL NOF<~1, F~tINDUi'1GET I~l... ~

o INTEGER IN'I, J, POS;
'0 NDF~1'1 : ;;;; ... .'> ; I I~f : ;;;:6::;i43:,.~:I. ;
o FOF~ ..1::;;;1 ~;TFP :l. UNTTI :/.2 no
()

o
o
o
o
o
()

()

o
()

()

o
()

o
()

o
o
o
o
o



GEPLAATST: ::::HWE;
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20

I I 11._ I 'l[ A.'.l I I· \.J \., 1'( r\ • .... \; ,

REDUCEER(BITPOSNR);
VOLGENDEPOS:= BITPOSNR+(WOORDNR-1)*48;
AANKTABELCWEGpVN,WOORDNRJ.[BITPOSNR:IJ :~1;

ENI);
VTENI=\:: ::::VTE;

END
ELSE /. OP DEZE F~ I ..JSTr;:CJOI, N:r: ET GENOrG F~UI MTE OM TOTAI...E V. T.

Z PLAATSEN VANAF DEZE BITPOSITIE - PRO BEER VOLGENDE RI,
BEGIN VN:=*+l; VAKCODE2[OJ:=VAKCODECWEG,VNJ; END;

ENO
END
ELSE % KOP PLAATSEN IN TUSSEN-, UITM.-, BUFFER- OF INGANGSVAK:

BEGIN
OUTPUTVTE(WEG,VN);

WHILE NOT GEFLAATST AND PTYPEVN=PVN FOR 1 DO
BEGIN B:= BITPOSNR:=BITPOSNRACTKoLCWEG,VNJ-l;

IF BITPOSNR=-l THEN B:=BITPoSNR:=BITPOSNRMAXrWEG,VNJ;
REDUCEER(BITPOSNR);
IF AANKTABELCWEG,VNpWOORDNRJ.[BITPOSNR:1J=O THEN
BEGIN WEGNR:=WEG; VAKNR:~VN; POSNR:=B;

AANKTABELCWEG,VNpWOoRDNRJ.[BITPOSNR:1J:=1;
GEPLAAT~)T : ::::Tr~l.JE: ~

/. EN VOLGENDE VAK OPSLAAN BIJ STAARTGEGEVENS:
VTE:=VTENR; AANTALVTES1:=AANTALVTES;
FOR K:=2 STEP 1 UNTIl... AANTALVTES:I. DO
BEGIN VTENR:=*+1;

VOLGENDEWEG:=WEG; VOLGENDEVAK:=VN;
IF BtK-l>BITPoSNRMAXCWEGpVNJ THEN B:=-K+1;
VOLGENDEPOS:~B+K-l;

END;
VTnm: ::·:VTE;

ENI(
ELSE Z PROBEER KOP IN GELIJKSOORTIG VAK ERNAAST TE PLAATSEN
BEGIN VN:::::*+l;

IF VN(=VMAX[WEGJ THEN VAKCODE2COJ:=VAKCUDErWEG,VNJ;
/. POINTER PVN WI..JST NOG NAAR VAKCODE2;

END;
AANTALPOGINGEN:=*+1;

END WHILE;
END [L~)E;

PL.f.IATS I NGI\OF';

30 PROCEDURE PLAATSINGINGWEGEN(AANTAL.VTES1,ROUTE1,LABEL1);
40 INTEGER AANTALVTES1,ROUTE1,LABEL1;
50 BEGIN V:=NRMRINGANGSVAKrWJ; VAKCODEICOJ:=VAKCODECW,VJ; GEPLAATST:=FAL~

60 IF VTENRMAX+l+AANTALVfES1>MAXAANTALVTES THEN
70 BEGIN MAXAANTALVTES:=* + 100;
80 RESIZE(VTDATAC*J,2*MAXAANTALVTES+l,RETAIN);
90 END;
DO WHILE NOT GEPLAATST AND VAKCODE1COJ.C1S:SJ=·I· DO
10 BEGIN B:=BITPOSNR:=BITPOSNRACTKOLlW,V];
20 r-(EDUCEEf~(BITPo!:)NI:;:); VTEN/:<:::"VTENF~Mf~X;'

30 IF AANKTABEI...LW,V,WOORDNRJ.CBITPOSNR:l]=O THEN
40 BEGIN rOR K:=l STEP 1 UNTIL AANTALVTES1 DO
,"iO nEG 1 r~ A{)NKTABEL. r w~ 1.,.1 pvJCJCJrmNr~::t • CII I TPO~~NI:;:: 1J :"" 1 ;
so BITPOSNR:~(BITPOSNR+l)MOD BITPOSNRMAXCW,VJ;
7() F~F[JUC[EI:( (B Ii' P(J!;;NF') ;
]0 XfEVENS GEGEUENS VOOR V.T.E.'S OPSLAAN:
90 VIENR:=~+l; WEGNR:~W; VAKNR:·~V; AANTALvrFS:~AANTALVTES1;

:) () J F B+1< .... :I. :> BI l F' () !:: NF~ 1'1 .1 Xr WI' VJ l HEN B: =: "-1<'" l ;
lOP() ~:) NF< : :::: B+1< ... :1; F< () Ul E : :::: r~ 0 UTE :1.; L. I~ BEL L. : ::::L I') B[: L. :1.; GEO: C": 1 ;
20 IF K~l THEN KOP:~l ELSE KOP:=O;
3() ENDf
40 GEPLAATsr:=TRUE; VT[NRMAX:~*~AANTALVTES1;

:.j() END
60 ELSE % PRO DEREN V.T. lE PLAATSEN IN INGANGSVAK NAAST DIT VAK:
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PROCEDURE GENEREREN;
% *********

BEGIN REAL RANDOMGETAL;
INTEGER L, C, AANTALRIJSTROKEN, AANTALINTEVOERENVTEN, INT, REST, ,
DEFINE LIJNNR = LIJNNREX1ERNCW,LJt; INT:~654321;

FOR W:=l STEP 1 UNTIL AANTALINGWEGEN no
BEGIN l.:::::1;

WHILE L(=AANTALBUSLIJNENCWl DO
BEGIN IF T = VERTREK1IJDBUSCW,LIJNNRJ THEN

BEGIN PLAATSINGINGWEGENCAANfALVTESBuSrW,LIJNNRJ,
ROUTEBUSLIJNlW,LIJNNRJ,LIJNNR);

IF GEPLAAfST THEN
BEGIN VERfREKTIJDVLGSDIENSTRCW,l.IJNNRJ:=

VERTREKTIJDVLGSDIENSTRlW,LIJNNRJ+
FREQBUSLIJNCW,LIJNNRJ;
VERTREI<fIJDBUSlW,LIJNNRJ:=VERTREKTIJDVLGSDIENSTR
[W,LI.JNNfU;

END
ELSE VERTREKfIJDDUSCW,LIJNNRJ:=VERTREKTIJDBUSrW,LIJNNRJ+j

END;
L::::: * +:1.;

END WHILE LOOP VOOR L;

END;
IF CLUSTER[W,CJ THEN
BEGIN RANDOMGETAL:=RANDOMCINT);

IF RANDOMGETAL(INTENSITEITCLUSTERLW,CJ
THEN AANTALINTEVDERENVTEN:= * +1;

END;
(;:::=*+:/.;

END WHILE LOOP VOq,F~ c;

C:=1; AANTALINrEVOERENVTEN:~O;

WHIl.E C(=AANTALCLUSTERSCWJ DO
BEGIN IF T = AANTAlINLOOPATS+BEGINTIJDCLUSTER[W,CJ THE~

BEGIN CLUSTERlW,CJ:=TRUE;
FEG I NT I ,JDCI.".U~:;"i Er;: r:: w, CJ ::;:f!EG I NT:r ..J[lCL.U~3TER [W, CJ +
CLUSTERCYCLUSTIJDCW,CJ;

ENIH
IF T = AANTALINl,OOPATS + EINDTIJDCLUSTER[W,CJ THEN
BEG INC L..l.J ~; TEF< [ W, C] : .;;: F' I~ I... !; E;

EINDTIJDCLUSTER[W,C]:~EINDTIJDCl.US1'ER[W,CJ +
CLUSTERCYCLUSTIJDlW,CJ;

AANTAL.RIJSTROKFN:=NRMRTUSSENVAK[W]-NRMRRIJSTROOKCWJ;
REsr:=AANTALRIJS"fROKEN-AAN'fALCLUSTERS[WJ;
FOR K:=l SfEP 1 UNTIL REST DO
BEGIN RANDOMGETAL:=RANDOMCINT);

IF RANDOMGErAL~INTENSITEIT[WJTHEN AANTALINTEVOERENVTEN:=*+1
END;
WH 1: LF AANT(lL J N ILVOLI".:FNI,.ITEN)O DO
BEGIN PlAATSINGINGWE'GEN(~TANDAARDAANTALVTESyO,O);

AANTALINTEVOERENVTFN:~*-l~

ENO WIIIlL: .1 N')OFF<EN;
r~ N [J F Ur~ L Cl 0 r. W;

r:: NIl GLNEh:EJ~[Nr

8t.(
•

BEGIN V:=*~l; VAKCODE1[OJ:=VAKCODECW,VJ;-END;
END WHn.Ej

END PLAATSINGINGWEGEN;
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Pl~ DeF [IUF<[ 1N!:;TEJ...L :r N(;LN y

% ************
BEGIN DEFINE 1,IJNNR ~ LIJNNREXTERNCW,LJi;

IF RFS1'ARTSIMULATIE THEN
F0 f~ lo./: ::: :I. ;:; T[. F' :J. UN TIL. (I (. Nf () I.. '[ NG~'J Fc; FN J:i (I
BEGIN L:=:/.; C:=lP
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WHILE L<>::A(lNTtll.. BUSLI..JNEN[W] DO
BEG J: N VEF~TI:;;E/\T I ..JDHU[; I:: ~J, LT..JNNr~::I : c::GEI:;;EDUCVEr~Tr~FI\T I,JDIlUS

[W,L.J..JNNF~]Y

VERTREKTI..JDVLGSDIENSTRI::W,LI..JNNR::I:~GEREDUCVERTREKTIJDBUS

[W, LL.JNNfU,
L::::*+l;

END,
WHILE C(=AANTALCLUSTERSEWJ DO
BEGIN BEGINTI..JDCLUSTLRLW,CJ:= GEREDUCBEGINTIJDCLUSTER[W,C],

EI NDTI J DC L.U ~:; TEF~ I:: W, C::I : ::.: GEF~EDUCEI N[I TI ..J [ICI... U~; TE F;: r: W, C::I ;
CLlJSTERCW,CJ:= BEGINTI..JDCLUSTERLW,CJ(EINDTIJDCLUSTERCW,CJ,
C: ::::*+ l ;

END;
END m~START;

FOR W:=:L SfEP :L UNTIL AANTALINGWEGEN ... AANTALVERBWEGEN DO
FOR V:=l STEP 1 UN'fIL VMAXrW::I no
BEGIN IF T = ·-AANTALINLOOPATS

THFN BITPn::; NF~Ac'r 1< Cl L. I:: W, 'v'] : :::: 0 ;
% EVENTUEEL. OP T ~ 0 DIVERSE TELLINGEN STARTEN,

IF GESIGNAL[W,VJ=l THEN
BEGIN IF T = -AANTALINLOOPATS + BEGINTIJDROODCW,VJ THEN

BEGIN LICHTCW,VJ:=ROOD,
BEGINTIJDROOD[W,VJ:~BEGINTIJDROOD(W,VJ+LICHTCYCLUSDUURI::W,I

END,

IF T:::: ···'(l,'1NTtll... INI... c)DPATS + BEGINTI..JDGr~OEN[W,V] THEN
BEGIN LICHTCWrVJ:~GROEN;

BEGINTI..JDGROENCW,Vl:=DEGINTIJDGROEN[W,V]
J.'... I CHTCYCL U!:;[Il.Jlm [" Wy 'v' J v
% [N TLVEN~; AFr;: "[ ,.I T1,JDEN VLF~ DFI... I NG [; Ti~ F~ TEN ..- AI... !:; EF~ GEE N V
% DIRECT Dl..J DE SlOPSTREEP S'fAAT: l.G. DOORSTAR1EN;

BIT PCi[;Nr~ : :0: DI Tpn!;;Nr,'AC TI< 01 .. I:: ~J • V::I y
REDUCEERCBrfPOSNR); 1:=0;
WHILE AANKTABELrWrV.WOORDNRJ.lBITPOSNR:1J=0 AND 1<10 DO
BEGIN BITPOSNR:~(BI'fPOSNR+l)MOD BITPOSNRMAXrW,VJ;

F~ EDLJ CEE r~ ( [{ J TF' [J~) Nr~ ); I: ::::*... :L ;
IF WOORDNR>WOORDNRMAXCW,VJ THEN WOORDNR:=l,

END,
INDEXARTVlW.VJ:=DOORSTARTINDEXARTV[IJ;

END
ELSE IF LICHTrW,V]=GROEN THEN
BEGIN INDEXARTVCW,VJ:=INDEXARTV[W,VJ+l,

IF INDEXARTVr:W,VJ>63 THEN INDEXARTV[W,VJ:=63,
END;

END,

IF (LICHT[W,Vl=GROEN OR GESIGNALCW,V]=O) AND
T > -AANTALINLOOPATS THEN

BEGIN % NIEUWF ACTUEL..E I<Ol...m1 DEFINIFREN -- ALS DE DUDE I... EEG IS:
BITPOSNR:=BITPOSNRACTKOL[W,VJ, REDUCEER(BITPOSNR);
IF AANKTABELCW.V,WOORDNRJ.[BITPOSNR:l]~OTHEN
BITPOSNRACTKOL[W,VJ:~(BJTPOSNRACTKOL[W,V] ~'1) MOD

BITPOSNRMAXCW.VJ;
END; % [L.SE: I...ICHT~RonD _. OPEN PLAATSEN OPVULLEN?

END; W:=*-J; V:~*-1;

J F nu'r Tf'! ~;; T r II r::: N
DE GJ N WF: I TL( nur , (n ··0UTpur r:' r< 0C. I NHTEL I... I NG[N : n /

• T:::: " , 1 4 , "A{) NT(1 L J NI.. 0 f) ,..•:) T ~;~ :::: n V 1 4 v / " ILl: TF"iJ !:; ~Jh' ACn~ [) L.. L " ,
I :3, • , • , J:?, .::1 .::: II , J -4 ~ x:1., •L :r CHTeye LU!:; DUl.J F< L II , T3 , II , • , I ~!. , n J ::::., I 4 ./
• DF G1 N r 1..1 nCF 0 F iJ [ • ~ I 3, n , • , J 2 I' "J :::: n , I <) ~ X t • " Dr:: GHn L.JD FW CJIH: • ,
:r. ;') • II , II , T2, .:.1 :::: II , J 4 , / n I... TCHTr II • J :.~ r " , n , I 2, "::1 ::::. ~ I 4 I' X:I. ,
"lNDFXARTV[",Il.·.·,l)."] ~"yI4,>,

r , AMH ('d.. J NL0 en;. td !:; r ~J y V y II J TI' D~:; 1m tl CT1< (j L. I: W• VJ y [,,1 r V I'

L. J CHTeye 1..1 J::; DUUf< r: Wy IJ::I y W, v , [l EG:r: NT1.J DGn0EN[ ~J I' V::I , (,J , V,



PROCEDURE OUTPUT;
BEGIN ALPHA ARRAY OUTPUTARRAY[1:6J;

FOR W:=l STEP 1. UNTIL WMAX DO
FOR V:=l STEP 1 UNTIL VMAXCW] DO
BEGIN BITPOSNR:~BITPOSNRACTKOL[W,V];

REDUCEERCBITPOSNR); B:=BITPOSNR;
WOORDNR:~CWOORDNR+l) MOD CWOORDNRMAXrW,VJtl);
IF WOORDNR~O THEN WOORDNR:=l;

F()F~ 1::::1 f3TFf' :1. UNTIL WOCJF:DNr-::MAXC~J,V] DO
BEGIN IF B NEO 0 THEN nUTPUTARRAYCIJ.[47:BJ:=

AANKTABELrW,V,WODRDNRJ.[B-1:BJi
WD()r~DNf~ : :::: (WOur<DNf<·+ :1.) MOD CWOOF.; DNf<MAX r W, V] +1 ) ;
IF WOORDNR=() THEN WOORDNR:=!;
IF f.! NED·'}?
THE N 0 UTPUT (I r;: r< i~ Y I: I ::I • [ 4 7 ..-B : 4 '7 ..-B+1. J : ;:::

AANKTABFLCW,V,WOORDNRJ.[47:47-BflJ;

:i9() 
flOO
~) 1 0
!) 20
!)30
S40
S:50
S60
~)70

~)80

~90

700
710
720
7~50

140
~~'j()

~ f.> 0
770
?BO
:.-90
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110

BEG J Nr1 J (I ROO Dr W~ \,.1::1 I' W, V~ I... I CHT CW, VJ , W, V, I NIt FXART V[: LrJ , VJ ) J
WRITE(OUT,<"BITPOSNRACTKOLC1,1/2/3J=",3CI4,Xl»,

FOR V:~1,2,3 DO BITPOSNRACTKOL[l,V]);
nw;

END INSTELLINGEN;

.,

WRITECOUT,*I/,T, w,V,WOORDNRMAXCW,VJ,BITPOSNRMAX[W,VJ,
B I TF'O~;~mtlCTI<CJI... [W p 1)::1) ;

Wf~ I TE CCJ LJ T , ::: () C1 () I 1 r i 1 ) ,I:: ,
. F () r~ ,.11 ::: 1 r:; TEF' :I. UNTIL. kl () Ur;: DNf< MAX r: ~J , V ::I II 0

FOR I:~1; ST[P -1 UNfII... 0 DO OU1PUTARRAYlJJ.[I:1J);·

% VOERTUIGGEGEVENS BIJ DEZE WEG, DrT VAK OPZOEKEN EN UITPRINTE
I:=MASKSEARCHCO&Wl47:;:8J.REAL.(NOT FAI...SE)&O[39:40J,VTDATA[*J);
IF I :> 0 TIILU
BEGIN WHIJ..F V·TI.'I;TrILJJ.[4;:G]:;;~J riND \,.ITDtlT(~[J].r39:BJ NCO v

AND I~2 DO 1:=*-);
WHILE VrDA1A[lJ.[41:8J~W AND VTDATACIJ.[39:8J~V DO
BEGIN VIENR:~112;

WRI·JECOLJf,<"VTENR ~",I3rX3p"WEGNR =",I3,X3,"VAKNR ~",I3,X

"POSNR =",13), VTENR,WEGNR,VAKNR,POSNR);
% STRAKS OUK ANDERE V.T.GEGEVENS UITF'RINTEN!

**** BEGIN VAN CIGCNI... LJKE: F'fWGr<AMMA ****

VTENRMAX:=O; % MOMENIANE MAX. AANTAL VOERTUIGEN IN NETWERK;
F em mm :::: 1 !:nTT' :I. UN 1 J L. rd.Ji'nl A x DCJ

F Ur( T ::::: ... {'I tl NT I~ L. I NI. .(J () r:' I~ T ~:; ~:; TEF' 1 1...1NT I I.. Tti tl X DCl
BEGIN

20

I : """*.-::> ;
END;

END;
WF~ I TE COUT, <I» ;

30 END;
40 END OUTPUT;
50 %%%%%%%%%%%%%%i.%%%i.%/.%%~~i.%%%%%%/.i.%%%/./.%/.%%%i.%%%%%%/.%%%%/./.%%/.%%%%%/.%%

60
"10
no
90
00
:LO
::,>0
30
40

130
140
150
160
l'7()
lBO
190
~oo

'10
'20
'30
'40
'~:'j ()

'':)0
'70
f.lO
90
'00
1.0

:::; 0 TN!; rLL.L I Nr;Et,j ~

I.) ()
.., ("
I·)

flO
GI:NEI,'I:r:I::;'J,

r·clr~ 'JTLNf;~ : ..• J :)TFF'I lii·/·r J I.. 'JT[t.lf::i"'I(.~X nn
DE GI U W;; l,J [ r; UI~, V;;:;: ....' (11·. i! r:: ,

IFF' CJ ~:; UI,·:: nTT r· o [j :.; Nr~ (1 r"; r f< U!. "I,j " ~} "] Til F N
Dr::: GJ i J 1"'· 1< UF':':I Til EtJ

BEGIN II:: LICHTCW,VJ'GROEN THEN
[:EGJiJ IF" tlr"r:I,.JTJ.J[lFi'!')Fr;:Drl~,·VJ TH[i'!

BE.GIN IF VI)f(·O THEN



:: -, \,,.

~50

~60

?70
?80
?90
WO
510
~20

~30

~40

~50

~60

~70

~B()

~90

too
UO
l20
t30
l40
~~:>O

l60
l70
lBO
190
500
'itO
520
::;30
:'j40
:-j~:j()

:'j60
:-;70
580
:)90
SOO
SlO
S?O
~, ~5 0
S40
S::;O
SI.,O
S70
~,HO

~190

700
710
720
730
740
750
71.,0
770
780
7S'O
noa
n:r.o
Fl~'> ()
030
040
8~.:iO

Uf.>O
070
noo
(=)90
!f\)O

""'- I ... \.oJ' ... , , .... , y y r ... "... • I I '_. r '\

BEGIN IF rWtllE NEO 0 fl."t(~
THEN BEGIN VVR:=VERVOLGRICHTING[ROUTE,SEQJ

SEQ:= SEa +1; END
ELSE VVR:~GELOTERICHTING;

END; .
PB:=POINTER(BESTEMMING[W,V,VVRJ);
GEPlAATST:=FALSE, J:=O,
WHILE NOT GEPLAATST AND J<=l AND PB NEQ ·0·
.CASE REAL(PB,!) OF
BEGIN
"R": PLAATSINGKOP(W,NRMRRIJSTROOKrW]); UPDATE
"T·: PL (II'" TSING1\0 P ( W, Nr, MRT U~;EENVA 1< I:. W] ), UPDATE
·U": PLAATSINGKOP(W,NRMRUITMVAKR [W]); UPDATE
av": PLAATSINGKOP(W,NRMRUITMVAKD1[W]), UPDATE
awn: PLAATSINGKOP(W,NRMRUITMVAKD2rW]); UPDATE
"X": PLAATSINGKOPCW,NRMRUITMVAKL [W]); UPDATE
"B": PLAATSINGKOP(W,NRMRBUFFERD (WJ), UPDATE
"t": PLAATSINGKDP(W,NRMRBUFFERLD CWJ), UPDATE
"D": PLAATSINGKOP(W,NRMRBUFFERL [W]), UPDATE
·H": PLAATSINGKOP(W,NRMRHALTEVAK [WJ), UPDATE
ELSE: WN:=INTEGER(PB,3), %NR VAN VOLGENDE WEE

PLAATSINGKOP(WN,NRMRINGANGSVAKCWNJ),
IF NOT GEPLAATST THEN BEGIN PB:=*+3;J:=

ENI);
END CASE;
IF GEPLAATST THEN

/. t,). T. E. 1...'FJ~WLmEm::N UIT ACT. 1<01...• :
BEGIN DITPOSNR:~BITPOSNRACTKOL[WvVJ;

REDUCEER(BITPOSNR),
AANKT~BrL[W,VvWOORDNRJ.[BITPOSNR:1J:=O;

FNn,
nm

END
END
ELSE :;~[:;TA{~F:T····V.T.[. DUS: (PPODEF:EN TE) PI... AATSEN IN f,IJSTF,

%OF HALTFVAK, OF ACHTERAAN IN TUSSEN-, UITM.-,
%BUFFER- OF INGANGSVAK:

BEGIN WN:~ VOLGENDEWEG; VN:=VOLGENDEVAK,
OUTPUTVTE(WN,VN);

VAKCODE1[OJ:~VAI<COD[[WN,VNJ;

IF VAKCODEICOJ.[lS:8J = "R" OR VAI<CODE1COJ.C15:8J = .~

THEN DEG TN VAI<Nf~: :":VOL.GENDEVAK; POSNr~: ::::VOL.GENDEPDS; ENI
% STAART AL TEGELIJK MET KOP IN AANKTABEL GEPLAATST;

ELSE BEG I N B: ,:::1:( I TPO~:)Nf~: ::::BJ Tr'OSNI:~ACTI\OL. [: WN, VN J -·1;
IF BITPO~:)Nr::::::..··1.
THEN B:=BITPOSNR:=BITPOSNRMAXCWN,VNJ;•
f~E DUCEEf~ (B J TPCl~;Nr.;:) ;
IF AANKTABELrWN,VN,WOORDNRJ.CBITPOSNR:1J=0 THf
BEGIN AANKTABElCWN,VN,WOORDNRJ.CBITPOSNR:IJ:=j

GEPL.I~ATHT: ::::Tf~l.JE;

WEGNR:=WN; VAKNR:=VN;
f'Clf;NI=\:: ::::D;

END; % ELSE: GEEN PLAATS OM STAART TE PLAATSE~

END;
END PLAATSING S·IAART;

END;
END,

TF (]UTTCl T TilEN (] IJTF' UT ; ~~ I~ I.. L EFN tll~ N IIET r: I N[I E VA N !~ I MUI... ATIE;
END,

FNnr
END •.
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.. fR~LLY.D!~K%U~~~j U'H~~~l~~ U!~K

,',tFAMll.'Y ..DlSI\ :::: USER3 OTHERWISE nISi<
.. rILE .. , . . ._
';'(U4689S4934) ON USEF,3
.,i~,',.~\ KDF'IE : ALGOL
". ·~~.~~.PROGR .: 'ALGOL'
';,~/:..'...OBJE:tT I

:.~~: :'~.•. : ;IF'ROGR : ALGOLCODE·
•:·.~;.;,BUSF-ILE,: SECHIATA
.,. :',; EU::MENT·: SEQDATA
:~ \VAKFILE :. SEUDA1A
.~~WEGFILE : SEQDATA
•'., SIGNFILE: SEQDATA

• it ,.F"\OUTEFILE : SEQDATA
• HINDERFILE: SEUDATA
• . CLUSTERFILE : SEQDATA
• INITIALISATIEFILE: SEQDATA

o 0 0 0
F F T F F F T F

T T T T T T
32 32

t
RUN f'ROGr~

:tRUNNING 3038
t1
T F' F'F F T F
TMAX=5 RUNMAX=l AANTALATSPERSEC=2 AANTALINLOOPATS=O
AANTALTETESTENPOSHINDER=5 STANDAARDAANTALVTES=4 WMAX=24
AANTALINGWEGEN=8 AANTALVERBWEGEN=8 WEGNREXTERNMAX=208
AANTALBUSLIJNEN=l LIJNNREXTERNMAX=684 AANTALROUTES=O
ARTV = 6 12 16 20 24 28 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0
SOORTARTV =F F F F F F T F F F F F T F F F T F F F T F
F T F F T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
DOORSTARTINDEXARTV = 0 4 10 14 18 .22 26 28 32
W=108 W1=16 INTENSITEIT[7J=0.87

17 16 6 Ul 20 40 1 000000 BCOOOO 106000
INDEXARTV[1,*J=63 63 63 63 63'0 0 0 0 0 0 0
LAATSTE OUTPUT VAN INPUTPROCESSING.
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3 KOP= 1 .J

3 KOF'= 1
3 KOF'::: 1
3 I<OF':::: 1
3 I(OP :.~ 1
3 KOP~-:: 1
3 KOF':::: 1
3 "OP:: 1
3 KOF'= 1
3 KOF'::: 1
3 KOF':.~ 1
3 KOP.:: 1

I"

4 VNEXT=
6 VNEXT:::
7 VNEXT:::
8 VNEXT:::

1 VNEXT~-::

1 VNEXT:=:
2 VNEXT::::
2 VNEXT"'~

3 VNEXT::::
3 VNEXT=::
4 VNEXT::::
5 VNEXT~":

:) VNEXT=
6 VNEXT::::
7 VNEXT::::
B 'v'NEXT==
4 VNEXT=
6 VNEXT::;
7 VNEXT=
8 VNEXT.:;:

~~~\!~~.~~;.':':-~-~;~j ~~ - - - > -,-- - _~-:----- _- - ._ _ ••_,.- ~ _.- -~ -._~.» -_._ .. .- {~~ .----,.~..~
. .

'. j , " ". ",' f" ""~' .. •':'. ~~ .'- ; ..... '.: .: .
~. ~'hauT ,F'ROC. INSTELLINGEN:
4~>_JlAANTALINLOOF'ATS = 0
'f;l~:rTf'OSNRACTKOL c: 16, j, 2:1:= 0 l. I CHr(;YCL~tJS[llJURr 16,1·2 J =
,'!.B~GIN1IJDGROEN( 16r12J == 0 BEGINTIJDRDODC 16112J ==
,L I CH T.C .16,; 12 J:::: . 0 I NIlE XART V[ 16 , 12] , :: :;. 32 ,.. ,
1:~ITF'OSNRACTKOL[ld/2/;3J:::: 0 0; ··0·'\· ., '; '.';
q~~~~~T ,PROC. J NS TELL UlGEN: " • : .' ,. " . '.., ,

;::,., t" ANtALINLOOPATS:::: 0 . '"".. , . , .r .,~ --"

, . }SNRACTKOL[ 16,12) = 1 LICHTCYCLUSDUUf<c'16,12J ::::.:0
~~E~INTIJDGROEN[ 16,12J - 0 BEGINTIJDROODC 16,12J =
:'I..Ji~HTC -16,12):: 0 INDEXAfnV[ 16,12J '=,i 33
,:B ITPOSNRACTKOLC 1,112/3J::; 1 1·1,...,
UTENR=l WEGNR= 1 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEXT~ 1 VNEXT=
!VT~NR= 5 WEGNR= 1 VAKNR= 2 POSNR= 1 WNEXT= 1 VNEXT=
'VTENR= 9 WEGNR= 2 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEXT= 2 VNEXT=
VTENR:::13 WEGNR::: 2 VAI\NR= 2 POSNf~~.:: 1 WNEXT= . 2 VNEXT=

,VTENR= 17 WEGNR= 3 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEXT= 3 VNEXT~

VTENR= 21 WEGNR= 3 VAKNR= 2 POSNR= 1 WNEXT= 3 VNEXT=
.VTENR::: 25 WEGNR= 4 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEXT= 4 VNEXT=
VTENR= 29 WEGNR= 5 VAKNR= 1 F'OSNR= 1 WNEXT= 5 VNEXT=
~TENR= 33 WEGNR= 5 VAKNR= 2 POSNR= 1 WNEXT= 5 VNEXT=
VTENR= 37 WEGNR= 6 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEXT= 6 VNEXT=
VTENR== 41 WEGNR= 7 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEXT= 7 VNEXT=

'VTENR= 45 WEGNR= 8 VAKNR= 1 POSNR= 1 WNEX1= 8 VNEXT=

Q ' UT PROC. INSTELLINGEN:
T= 2 ANTALINLOOPATS = 0

. dNRACTKOLC 16,12J = 2 LICHTCYCLUSDUURC 16,12J :::
BEGINTIJDGROENC 16,12]::: 0 BEGINTIJDROODC 16,12J :::
LICHTE 16,12J = 0 INDEXARfV[ 16,12] == 34
BITPOSNRACTKOLC~,1/2/3J= 2 2 2
VTENR= 2 WEGNR= 1 VAKNR= 1 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 6 WEGNR= 1 VAKNR= 2 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 10 WEGNR= 2 VAKNR= 1 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 14 WEGNR= 2 VAKNR= 2 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 18 WEGNR= 3 VAKNR= 1 F'OSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 22 WEGNR= 3 VAKNR~ 2 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 26 WEGNR= 4 VAKNR= 1 POSNR= 2 WNEXT=
~rENR= 30 WEGNR= 5 VAKNR= 1 POSNR= 2 WNEXT=
VtE~R= 34 WEGNR= 5 VAKNR= 2 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR~ 3B WEGNR= 6 VAKNR~ 1 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 42 WEGNR= 7 VAKNR= 1 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 46 WEGNR= 8 VAKNR= 1 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR~ 49 WEGNR= 4 VAKNR= 2 POSNR= 2 WNEXT=
VTENR= 53 WEGNR= 6 VAKNR= 2 POSNR= 2 WNEXT=
!VTENR~ 57 WEGNR= 7 VAKNR= 2 POSNR= 2 WNEXT=
UTENR~ 61 WEGNR= 8 VAKNR= 2 POSNR~ 2 WNEXT=

C- .PUT PROC. INSTEU.INGEN:
T= ~·ANTALINLOOPATS = 0

. ~NRACTKOL[ 16,12J = 3 LICHTCYCLUSDUURC 16,12J'~

BEGINTIJDGROENC 16,12J = 0 BEGINTIJDROODC 16,12J =
LICHTC 16,12J = 0 INDEXARTV( 16,12J = 35
BITPOSNRACTKOL(I,1/2/3J= 2 2 3
'VTENR= 50 WEGNR= 4 VAKNR= 2 POSNR= 3 WNEXT=
VTENR~: 54 WEGNf~:~ 6 VAKNR= 2 POSNI:~= 3 WNEX'f=
VTENR= 58 WEGNR= 7 VAKNR= 2 POSNR= 3 WNEXT=
UTENR= 62 WEGNR= 8 VAKNR= 2 POSNR= 3 WNEXT=

~
. . PUT pr~oc. INSTELLINGEN:

~= -4.ANTALINLOOPA·rs ~ 0
. . .~iNF?AC1·KOI_.( 16~12] = 4 LIC~~T(::YC;l.. (J~;I)IJlJR[ 16,12J 
BEGINTIJDGRO[NC 16,12] = 0 BEGINTIJDROODC 16,12J 
LICHTC 16,12J = 0 INDEXARTV( 16,12J = 36
BITPOSNRACTKOLC1,1/2/3]= 2 2 4

;-f1!Jl::e.UT F'ROC. 1: NBTFL.L..:r NGEN:I",... _JiP.) ANT A'- I NI.. (J 0 P(Yf S":: 0
BITPOSNRACTKOL[ 16,12] = 5 lICHTCYCLUSDUUR[ 16,12J =
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·.BEGINrr ...!r;Gi~ui::Nt 16, 12) ~:: .:0 JEGIN71JDROO.D£: 10112:; =::, 0
L.1CHTC 16,1.2J :: , 0 INDEXARTVi: ,16,12) ,ll::··:.37 ....
B1TPOSNRACTl\OL[1,1/2/3J:::: 2 2..5.,. ".
utENR= 1 WEGNR= 1 UAKNR~·3 POSNR= ~ W~EXT= 1 VNEXT= 5 KO~=' 1
MJENR:: J.. WEGNR:::: 1 VAI'\NR= 3 F'OSNR:::: :5 WNEXT== 1 VNEXT"'" :5. KOF':::: 1
·OttNR=. 5 WEGNR= 1 VAKNR~ 4 POSNR~ 5 WNEXT~ .1 VNEXT= 8 KOP= 1
UTENR= '5 WEGNR= 1 VAKNR= 4 F'OSNR~ 5, WNEXT=, 1 VNEXT~ 8 KOP= 1.
UT~NR~ 9 WEGNR~ 2 VAKNR= ~,POSN~~'5 WNEXT= 2.UNEXT= ~ KOF'=·1
,VT..ENR~ 9 WEGNR=-" 2 VAKNR= 3 F'OSNf~:::: 5 WNEXT::r. . 2 VN£XT:::: :3 KOF'::: 1
VTEN~:::: 13 WEGNR~~ 2 VAI\Nr\~ 4 .F'OSNR:::: ::; WNEXT~ 2 VNEXT::: 8 KOp:::: 1
~tENR::::.13 WEGNR~ 2 VAKNRc 4 POSNR= 5 WNEXT= 2·VNEXT= 8 KOF':::: 1
,V1ENR=' 1.7. WEGNR= 3 VAKNR::; 3 POSNI:;::::: 5 WNEXT"-= 3 VNEXT= :5 KOF':=:, 1
VTENR= 17 WEGNR:::: 3 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT=, 3 VNEXT== 5 KOP= 1
~~tNR= 21 WEGNR= 3 VAKNR= 4 POSNR= 5 WNEXT= 3 VNEXT= 8 KOP:::: 1
VTENR= 21 WEGNR= 3 VAKNR= 4 POSNR= :5 WNEXT=_ 3 VNEXT= 8 KOP~ 1
,VTENR= 29 WEGNR= 5 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= 5 VNEXT= 5 KOP= 1
VTENR= 29 WEGNR= :5 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= 5 VNEXT= :5 KOP= 1
VTENR= 33 WEGNR= 5 VAKNR= 4 F'OSNR= 5 WNEXT= 5 VNEXT= 8 KOP= 1
VTENR~33 WEGNR= 5 VAKNR= 4 POSNR= 5 WNEXT= 5 VNEXT= 8 KOP= 1
VTENR= 37 WEGNR:::: 6 VAKNR~ 3 POSNR= 5 WNEXT= 6 VNEXT= 5 KOP= 1
VTENR= 37 WEGNR= 6 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= 6 VNEXT= 5 KOP= 1
VTENR= 41 WEGNR= 7 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= 7 VNEXT= 5 KOP::: 1
VTENR= 41 WEGNR= 7 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= 7 VNEXT= 5 KOP= 1
VTENR= 45 WEGNR= 8 VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= 8 VNEXT= 5 KOP= 1

g VAKNR= 3 POSNR= 5 WNEXT= B VNEXT= 5 KOP= 1
T=6 W=l V=l VAKDATALW,2*Vt1J.l2:3J=1.0 VAKDATACW,2*VJ.[19:12J=40.0
VAKDATACW,2*VJ.C31:12J=2.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000 111 ~ ,44-11/[ TIf'irEL
VTENR - 4 WEGNR - 1 VAKNR - 1 POSNR - 4
VTENR = 3 WEGNR = 1 VAKNR = 1 POSNR:::: 3

T::::~. ~=:l: (\)~)~~K~lA:~0.~.~' 2*V+ 1~. [2: 3)::::1.0 VAKDATA[W, 2*V J • [19: 1.2]:::40.0
VAkDA1A[~.[31.1kJ-~.0 ,
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000111~ "1 N. t. -e.. • S'
VTENR - B WEGNF~ _.. 1 VAKmi: - 2 POSNR - 4~ ::;( ~
VTENr.;;:::: 7 WEGNfi:::: 1 VAKNR::: 2 POSNR:::: 3 ) ~

.~2-~
T=6 . W==1~~AI\DATA[W'2*V+1J.[2:3J::::5.0 /
VAKDATACW,~' J.l19:12J=200.0 VAKDATAlW,2*V).C31:12J=:5.0
0000000000 .0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
, .. " .

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
, .

~'" 1.... r ~

OOOb000011 10oooboooo 0006000000 0000000000 0000000000 6000000000

I ...., .' .. •• '. . , \ ~ i .. . , ~

\. I . I f j , I ' .~: 'f • .~.. • ., .. :".' ~:'. 1 ;.r '".:, ",' (1'

i~r' 'W~~'~ VAKDATA[W,2*V+l:J.[2:3J;::;:~.~· ===- WoORlilR..l1lix&~· .
JAK[A[W' <.*V), [19: 12)'··'200. OVAKDATACW, 2*VJ. [31: 12J=5. 0
~OO 000000 0000000000 0000000000 O~OOOOOOO 0000000000 0000000000

. B ITIO<;I./R.Hf/~[wiJ .~ f!,ITrorNRACi.i(CL. [W, V]
)000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

iJTENf< :=: 2 WEGNR:::: 1
,

VAKNR ;;: 3
":' .'

POSNR ;", 6
.. ,. ,"", ~ .. ~ .

,'."

)000000000 0000060000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

)000000011 1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
~

.. , "."

JTENR:::: 6 WEGNri: :::: :1 VM\Nf~:::: 4 POSNr~ == 6

". ~_@j)' . . W .• , ,
.,.. ... '. ..•. r:' .' " I rl' .•.. '') ." .. _.' .' . ") I .. • '1 _. '1 ' .
C~6; W···· 1 " V··· d VA1\ I. ATA[t~ , .'.*V+1 .I • L •• 3 J _.:l. • 0 VA1\ DATAf. W, •...*'v J • L1. 9 • 1... J -- .:. 0 • 0



~ .. o w-.. J. \ v-,~ .., '~'··i.· !."'HLW7,,:~V~·.l.J./....:.:._)_j"':.L.\J VHI"l.lf-·IIHLW,,·~~VJ.I..J."l; .t.<~_l:·~,,:V,\)

"~~~~~b~~~o-2Y~~o~g~~~~J~~ogoooooo '0000000000 00000000 ' 62.1,
'VTENR ~ l' WEGNR = 1 VAKNR = 5 POSNR z 4

'; .' . ..
~ e•• ·• ", :1 1. •I. I!. . '''', ' .~. .

, . .
"::~"'J j .j'~I·" ,. .'" .• > ~';.'~". • l

:;'1':=6': ,1,W:=1'~ VAKDATACw, 2*V+l J. [2: 3J~1.0 VAKIIATACW, 2*VJ. [19: 12]:=40.0
,lJAKDATA[W~.[3U12J:;:5~O': '. 'I'" ....

',0000000000 0000000000.0000000000 0000000000 00000000 ,'.
, ". • .' • . ,'; • '0' • ,'... ~'.. ' ~ ~ .'; 1

'!":.)~; '.,' ;'" -< ;:~,:" . : '; . . '. ~,.:'::.' ; . . .,"', .. ', '-. .' . '. " ,
5.T.=6·· W~:t ~VAKDATACW,2*V+1J.I:2:3J=1.0 VAKDATACW,2*VJ.C19:12J=40.0
:VAKDATACW~[31: 12J==5.0 .
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

\./ .. , .'.
.",

• '. 'j [ ,." ," . ., •

. T:::[6"· ~::li ~VAI(DATACW, 2*V+1:1. [2 :'3)==2.0 VAKDATACW, 2*VJ ~ (19: 12]=::60.0
VAKDATA[~C31:12J=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000010 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 000000
VTENR = 5 WEGNR = 1 VAKNR::: 8 POSNR = 4

T=6 ,W:c1 G:2D VAKDATA[~j,2*V+1.J.(2:3J::::2.0 VAKDATfiCW,2*VJ.[19:12J=60.0
VAKDATACW,2*VJ.[31:12J=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 000000

T::::6 W:':1 G~tQ) VAKDATA[W, 2*V+1 J. [2: ~1J:::: ".• 0
VAKDATACW,2*VJ.[19:12J=40.0 VAKDATA[W,2*VJ.[31:12J=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

, -'-"--')
T=6 W=:: 1 ()L.~.1J..,. VAKDATA [W, 2*V+ 1 J • [2::n == 1 .0
VAKDATACW,2*VJ.[19:12J=40.0 VAKDATACW,2*VJ.[31:12]=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

, ,

1::6 W:±1~ VAt(DATArW, 2*V+1 J. [2: 3J::·:1. 0
VAKnATACW,2*V].C19:12J=40.0 VAKDATACW,2*VJ.C31:12]=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

,i :.

. ,

VAKDATAtW,2*VJ.[19:12)=40.0

. ' ~. " , ;. .

6000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000111
~TENR ~ 12 WEGNR = 2 VAKNR = 1 POSNR - 4

'VTENR ~ 11 WEGNR:::: 2 VAKNR ~ 1 POSNR:::: 3
i :"" ~·:::,~.~:f.. ,,>', l ;,1, .,.' ...• . • "', .

Ttl'6'~ W~~2~ VIlI(DATAlW, 2*V+ 1 J • [2: 3)=1.0 VAKDATAr:W, 2*VJ • c: 19: 12J=40. 0
VAKDATA[~.[31:12J=2.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000111
VTENR - 16 WEGNF~ .-. 2 VAr<Nr~·.. 2 F'OSNR- 4
VTENR = 15 WEGNR:::: 2 VAKNR = 2 POSNR - 3

T=6 W=2 V=3 VAKDATACW,2*V+IJ.[2:3J=5.0
VA K1M TA[ W, 2*VJ • [ :1. 9 : 12 J .::: 2 0 0 • 0 VA 1\11 ATI~ [ W, 2*VJ • I: 31 : 12 J :=: 5 • 0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000060 0000000000 0000000000

~booooooOOO 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000



, .
,'I' .'" • I ,

-r ~ I, :'.. <', "

()(;OO'J00000 OOOOOO()OO() 0000000000 O()()O()OOOOO 75Q.rQ:0' tniO\:: 0 0 \I'J GG~)·:)OOOO(}D

:~- ~'·.~'.:~'~~r ~~
rl,'"

'" .
oooOOOOOi,1 1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

''"f' ,~\ I'" ..... ' \ .' ..

,tJ:t:lZNR ~ 10, WEGNR:::, 2 ' ... VAKNR .. '=' 3 \ pOSNr,':::: 6
",::'"{,'!.·:,'";",:",."""",~.,,.,.,.,:,,,i ,,',~,'I .' •••• :_" ~,1' :,. ~' •• '. ' '',' _: ; •••• :' ~;, '. -.: ,

' • ' 4" :'~:: .'~,I: ... _, ;' I '

,:r~6 <',W=1:,2,.' V::::4 VAKDATACW,2*V+1J .. C2:3J::::5.0, .'
,UAKDArAtW12*VJ.C19:12J=200~0.VAKDATA[W,2*V],[31:12J~5.0

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
.(, "
'.I;', It ", 1, '.. ,

~0~briooo06 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
;~, ~ ' ..
~ ~ ., , ! 1

0660000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
'j " of '. ,.

0600000011 1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
1', "~I I' .

,J'TENR '•.::' 14
, , '

WEGNF~ = 2 VAKNR:::: 4 POSNR == 6

1'.1 • /',

·t=6 W=2 V=5 VAKDATAEW,2*V+1J,C2:3J=1,O VAKDATACW,2*VJ,C19:12J=20,O
VAKDATArW,2*VJ,E31:12]=5,O
1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000
VTENR = 9 WEGNR = 2 VAKNR = 5 POSNR = 4

T=6 W=2 V=6 VAKDATACW,2*V+1J,C2:3J=1,O VAKDATACW,2*VJ.C19:12J=40.0
VAKDATA[W,2*VJ,C31:12J=5,O
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

T~6 W=2 V=7 VAKDATA[W,2*V+1J.(2:3J~l,O VAKDATArW,2*VJ,r.19:12J=40,O
VAKDATACW,2*VJ,C31:12J=5,O •
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

T=6 W=2 V=8 VAKDATACW,2*V+1J.C2:3J=2,O VAKDATA[W,2*VJ,[19:12J=60,O
VAKDATA(W,2*VJ.(31:12J=5,O
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000010 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 000000
VTENR = 13 WEGNR = 2 VAKNR = 8 POSNR = 4

. , ...
~ ~""'; ,~ .. .. .

T~' W~2, V=9 VAKDATArW,2*V+IJ,C2:3J=2.0 VAKDATAEW,2*VJ.[19:12J=60.0
YAKDATAr.W,2*VJ,C31'12J=5.0.
600boooooo 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 6000000660

0000000000 0000000000 0000000000 000000 "'. ~ ,

1=6 -,W=2 V::: 10 VAKDATACW,2*V+1J.C:Z::O=1.0
VAKDATArW,2*VJ.C19'12J=40.0 VAKDATACW,2*VJ.[31:12J=5,O
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

.', ..:,,~
'.;" ,

, , ,-,'. ;,...
, • J •• ~. •

~~ I -" f,

T=6 W=2 V=11 VAKbATA[W,2*V+1J,[2:jJ~1.0
VAKDATA[W,2*VJ.C19:12J~40,O VAKDATACWp2*VJ.[31:12J~5,O

6000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

T~6 W=2 V~12 VAKDATA[W,2*V+l].[2:31~1.0

VAK[IATM~ W, 2*\,., J • [ 19 : 1. 2 J ::;: 40 , () V~~ 1\ lll:~ I AI: W, 2*V:I , [31 : 1. :? :1 C": ~:j •0
OOOOOOO~OO 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

..
'. "t

11:,,:1) lJ6'(f1",'rArI.I.'')wfJ.L1'', r")'·Z·'~1 t\ I I A ,,- rr" ,." r 1.1 _ ,., \Ill' "' r 1 t) , 1 ,., " ... 1\ " t\



." ,.; ~-- "

.·r;::~,i:4=.J~";"~:; ,,)t;,K[lRTA(W, '2'}j:V+ 1. J • [2 t 3):::1.0 VAKDATr-)L:W, 2>/(v J • (:L <;; :1 2:1 =40. () ~
OAKDATf.l[w P 2:4<VJ, (~n : 123=2',0 .' , . ,. &2 6
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000111 •
VTENR : 20 WEGNR = 3 VAKNR - 1 POSNR - 4
'VT£NR ~ 19. WEGNR = 3 ~AKNR = 1 POSNR: 3
,", +"! 1 I ~' '~"f' .. ' ..~ ,,",

,
, . ",' ., , .

I ~ , :,.:"' : • 1 •

T~6 ~W~3' 0=2VAKDATAEW,2*V+IJ.C2:3J=1.0 VAKDATA[W,2*VJ.C19:12J=40.0
VAKDATA[W,2*VJ.[31:12]~2.0

.0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000111
VTENR- 24 WEGNR = 3 UAKNR - 2 POSNR - 4
~TENR = 23 WEGNR ~ 3 VAKNR = 2 POSNR - 3

. ,.

T=6 W=3 V=3 VAKDATACW,2*V+1J.[2:3]=5.0
·VAKDATACW,2*VJ.C19:12J=200.0 VAKDATACW,2*VJ.[31:12]=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000011 1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

VTENR ::: 18 WEGNr.: =: 3 VAKNR::: 3 POSNR -- 6

T=6 W=3 V=4 VAKDATA[W,2*V+1J.[2:3J~5.0

VAKDATA[W,2*VJ.[19:12J=200.0 VAKDATACW,2*V].[31:12J=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000 0000000000 oooboooodo 0000000000 0000000000 0000000000

0000000011 1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

VTENR ::.~ 22 WEGNR :::: 3 VAI',NR:::: 4 POSNR:: 6

•T=6 W~3 V=5 VAKDATACW,2*V+1J.C2:3J=1.0 VAKDATA[W,2*VJ.[19:12J~20fO

VAKDATACW,2*VJ.[31:12J=5.0
1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000
VTENR = 17 WEGNR = 3 VAKNR = 5 POSNR = 4

I·' , I " . l, ': ~

r~6 . W=3 V=6 VAKDATA[W,~*V+1J.[2:3J=1.0 VAKDATACW,2*VJ.C19:12J=40.0
VAKDAtACW,2*VJ.C31:12J=5.0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000

.,
..
T~6 W=3 V~7 VAKDATACW,2*V+1J.C2:3J=1.0
VAKDATA(W,2* •••
'3038 BREAK ON OUTPUT:OUT @ 488:0035:2*

tI-DS @ 42675000, 43302000, 43406100y 00017070, 00018210, 00013210, 0001
t: ET ~c 9 : 2 tl • 3 F' T :::: ~~j • 0 1 ()<;~ • 9
:t

..
t. '
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