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geiftpleRenteerd worden, VQn stdr

regelen Ret zelfs yoorrQng voor

een beschrijVing gegeven VQn een .fle~ibele

Oeze kQn voor elk kruispunt geprogrdft-
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OyndftiSche ~Qtrices,

fdsedidgrdA,

~icro-processor,

~iniAdl iSdtie wdchttijden,

ontwe~p universele verkeersdfhdnkelijke regeldutOftddt,

progrQ~fteerbdre interrupt~controller,

progrd~Aeerbdre tiAer,

reQl-tiAe-softwdre,

signddlgroepen,

verkeer,

KORTE SA"EHVATTING
=a====zc===z======

In dit verslng wordt

verkeersregeldutoAddt.

~eerd worden.

Yerder kQn elke regelstrQtegie

regelen tot verkeerSdfhQnkelijk

bepQdlde verkeersvorAen.

Er wordt gebruik geAGGkt Vdn een progrdAfteerbare

progrd~ft~erbQre interrupt-controller en Vdn O.Q.

geheugln,. Aet Qls hQrdwdre-kern len fticrO-processor.

een

en ROM-
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Het steeds drukker wordend. v.rk•• r h•• rt gel'id tot co~plexe

verkeersreg.lsyst.~en die ond.rling zter sterk kunnen v.rschillen

in het regelgedrdg wat Vdn ze wordt vlrlQngd.

Bij het ontwerpen von len verke.rsregeling spelen ddn ook veil

aspecten een rol.

Bij een ~odernl verkeersregel ing worden behalve veiligheid ook

nog andere eisen gest.ld zools ftiniftQlisering Vdn wdchttijden en

voorrdngsregels voor openbQor vervoer.

Dit alles kon leiden tot de fteest uitlenlopende regelstrategieen,

ofhonkelijk von de inzichten en voorkeuren von de ontwerpers von

een verkeersregeling.

Een poor zoken die een rol spelen Zijn:

-optiftoliSering voor een netwerk tegenover optiftoliSering

per kruising

-copacitlit von de regeling Oft zichzelf oon te possen

oon een pldotsel ijk wisselend verkeersQonbod

-het effect Vdn blpoolde features, zOdls voorrdng voar

op.nboor vervoer, op de erricltnCV von de regeling.

"It ndfte in ingewikkelde situoties is het ftet de nu in o~loop

zijnde regelodrs vOdk erg fto.illJk %0 niet onftog.lijk Oft ze

effiCient te loten werken oftdat ze geoptiftoliSeerd zijn voor

bepoolde situoties.

Oit z~u verholpen kunnen word.n door ftiddel van verkeersregeling

~et een centrale cOftputer. OftdQt dit Ichter erg veel coftftunicotie

tussen kruispunten en coftputer vroogt en oftdot het risico te groot

is in gevdl dot de centrale uitvQlt Is het beter 0" te verken Aet

ftiCrOCOftputers. We hebben dQn bij elke kruising een r.~eldor ftet

een ~icroprocessor zodot we kunnen spreken von gedistribueerde

intelligentie teg.nov.r g.centrQliSlerd. intelligentie bij

gebruik von len centrale coftputer.

H.t regeltn Vdn verk.er ftet behulp Yon e.n coftputer kOftt in

principe nler op:

o. het YERGELIJKEH VQn lopende tijden (bijV. lopende

groentijd) ft.t, in het geheugen opg.sldg.n, voste

tijden (biJV. ftini~Qle groentijd)
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b. COHDITIONELE SPRONG, bijvOorb.eld naQr rood springen

als na YERGELIJkEH gebleken is dat de geeltijd is

verstreken

c. IHYOEREH in de koftput.r van bijYOorbeeld vQste tijden

en variQbele verkeersdichthed.n

d. UITVOEREH von bijv. de lichtensturing.

De ~iCrOCOftputer kon voor elke reg.tstrategie en voor elke

kruispuntc~nfiguratie geprograRR.erd word.n. Als ~en ond.re eis.n

gaat stellen or als h.t stratenpatroon verand.rt kan ~en he~

opnieuw pr09ra~~eren. Tev.ns RO.t hij kunnen saftenw.rken "et

andere kruispuntreg.laars or Ret Wijk- of stadsregeloors.

De verkeersregelaar die Wij Wi lIen ontwerpen heeft daQrvoor

een ~icroprocessor, werkgeh.ug.n <RA") en een vast geheugen

(RO") en de nodige input- en outputkaarten nodig. Yerder willen we

de intern. effiCiency van de r.gelaar zoveel ~ogelijk verhogen

door op interruptbasis te werk.n, waQrbij de regelaar aileen iets

doet als dOQro~ gevroagd wordt. O.z. r.gelaar heeft dus ~icrosco

pisch gezien geen vost tijdscheRa VQn allerlei tests en b~rekenin

gen. Door het weglaten van handeling.n ftet yoorspelbare resulQten

hopen we tiJd te Winn.n voor bijvOorbe.ld COft~unicati. en hopen

we de reg.lQQr een "e.r overzichtellJke struktuur te kunn.n

geven, waordoor hij ••nvoudiger geprograRft •• rd kan worden.

De verkeerstechni5che opz.t VQn d.ze regelaar lijkt .rg ve.l op

de Ericsson regelaor. De signQalgroepen Zijn g.groepeerd onder

lichtbeeld.n. We hebben YerkeersAfhankelljke LichtbeeldenKeuze

(YALK), Waarbij ook de duur van .en llchtbe.ld Qfhankelijk is

van het verkeersaanbod.

Bij de opeenvolging van lichtbeelden sp.len in onze opzet de

zogenaQftde ·controleprocedur.s· een beslissende rol.

De signo~\groepen zelf worden bestuurd door procedures, die wij

de "signoolgroepbesturlng· zullen noeRen.

Yerder zul1en we zien dat er nog een aantal procedur.s nodig Zijn

voor ondere doeleinden, wQaronder input-proc,ssing.

Die verkeerstechnisch. opz.t zal eerst btschreven tn ged~fi

nieerd worden. Daarna zal worden inge9aan op de realiSQtie

doarvan in hardware en software.
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START

STE

STRIJD

Totaal aantal nog niet gehonoreerde Qanvragen

per lichtbeeld

Anti-Flits-Groentijd

Tijdsduur van het reeds Qfgewikkeldl ged•• lte

van 1 verlengperiode.

"~trixtabel waar~.e een Yan de drif dl.lstQnden

van stand B wordt gekozen.

Teller-arra~ blhorlnd bij DVCOTA; fen arra~ele~ent

bevat het aantal conflicten per signaalgroep

Oringend Doorstartcoft~ando

Ooorstartco~ftQndo

Dyna~ische Conflictentabel

Groen-voor-Groen-Tijd

Ceeltijd

Golfgroentijd

HiQ.attijd.

Procedure die een bepaalde lichtbeeldovergQng

uitkiest

Tijd, die verstreken is slnds het insc:hakelen

van de reg e I a Q. r L ,. levu '\ ,- '-\ C

"axi~aal toege.tane hiQ.attijd.

"axi~aal toegestane totale verlengtijd

"axi~aal toegestane voorstartgroentijd.

"axi~aal toegestane lichtbelldtijd

OntruiPlingstijd

Prioriteit waarftle fen blpaald lichtbeeld

aangfvraagd is

Privilegetijd

Rood-voor-Groen-Tijd

Array voor opslag van signaQ.lgroepQ.anvragen

Vaste Sponsor~atrix

StQrtcolHlando

Tijdstip waarop een signaalgrolp voor het laQ.tst

aQ.n stand E begon.

StrijdigheidsPlatrix
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STSTAT

TEA

TIJOIV

Tl Jl,1 L0

TOVER

VALK

VCT

TijdstiP, w~Qrop e.n signnnigroep voor net l~dtst

overschnkelde nQQr een nieuwe stnnd

TijdstiP, w~Qrop de eerste nog niet glhonoreerde

nQnvrQQg voor een blpnnld lichtbleld binnenkwQ~

Y~ste tijdsduur VQn 1 vlrlenging

"dtrix ~et overgQngstijden, nodig voor

vei 1 ige 1 ichtbleldovergnngln

Tot~le nnneenglsloten verlengtijd, die verstrek~n

is no h.t doorlopen vnn .en of fteer to.g.kende

verl.ngperiodes.

Verkeers-Afhnnkllijke-Lichtbeelden-Keuze

Vnst-Croen-Tijd
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De regeling wordt gekenfterkt door .en in prinCipe Vrije lichtbeel

denkeuze.

In deze beschrijving is een

fteling sign~~lgroepen die

lichtb.eld ged.rlnleerd ~ls een verz~

41left441 tege11jk groen zouden ftogen

Z i j n . Het IS dus ftogelijk d~t nlet d11e groepen V4n die VerZdfte-

ling groen Zijn terWij 1 het 1lchtb.e1d -In- St4~t.

Een 1ichtbeeld sch~ke1t ~11een die bljbehorende sign~dlgroepen

in Wddrvoor een (detector-)~dnvr~dg Is ontv4ng.n.

Een nlichtbeeld- d~t op str~4t vertoond wordt hoert dus niet gel ijk

te

De

Z i j n

n~~1'1

~~n het

YALK

lichtbeeld

is een

ddt In

~rkorting

d. reg.1~dr is opges1~gen.

Vdn Yerkeers-Arh~nkelijke

Lichtbee1den-Keuze.

EEH IHLEIDEHO YOORBEELD:

rer inleiding voIgt hier een beschrijVlng V4n de werking V4n de

regeling op een eenvoudige T-kruIslng.

De 1~yout v~n de kruising 15 dIs voIgt:

----------------------------- - ------------1
1<--------21--------
11--------3
1Y

32 1---------
---------1

9 -------> 1---------1
7 -------1 I

Y 1
-----------1 1-- - ------------

1 34 1
1--------------11--------------1
1 1
1 1-------1
1 1(- 1 - >1
1 I I 1 I 1
I 1 II 1 1
1 1 , I 4 1

Figuur: Yoorbeeld v~n een Kruising
ftet sign4~lgroepenindeling.
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Er Zijn 6 5ign~~lgroepen voor het rijdend verkeer en 2 sign~~i

~roepen voor voetg~ngers. Elke sign~Qlgroep bezit een eig~n

detector of drukknop, of geSiftuleerde detector.

Yoor deze kruising kunnen we het volgende lichtbeeldendi~grQ~

opstellen:

(-----
I
I
I
I
V

betld B------------------<------2
---3

I - )
Y I

I
4

bteld A-----------I (--- 2
I 8 --->
I ( -- - >
I 34

{------------)I
132
I
V

7--
I
'I

--------->
i
t
I
I
Y

beeld C---------------
(-

I
I
6

Figuur: Voorbeeld VQn LichtbeeldendiQgrQft.

Onder elk beeld stQot een verZQfteling signQQlgroepen genoteerd,

w~QrVQn olle groepen tegelijkertiJd grotn ftogen worden.

De Vrije lichtbeeldenkeuze houdt hitr in dot er vQnuit bijv.

A, zowel nQor BoIs nQQr C overgeschQkeld kQn worden. In totQQl

Zijn er zodoende , overgQngen ftogelijk.

Bij het kitzen VQn een von die overgongen ftoet ftet ten ~Qntol

gtgevens rekening kunnen worden gehoudtn, bijv. ~et het verkeers

oQnbod. "en zou bijYOorbeeld kunnen overschokelen nQQr het beeid,

dot voor 01 %ijn signQQlgroepen SQften het fteeste wochtende verkeer

heet" t .

De regeling zou dQt bij kunnen houdtn door het oQntol sign~olgroep

oQnvrogen te tellen. De Qlgeftene dtf.initie hiervon lUidt ols

voigt: een SIGNAALGROEPAANVRAAG is een verzotk o~ het groen worden

VQn ten bepQQlde sign~~lgroep.

Zo'n verzoek k~n g.d~~n worden Qis er tijdens de roodst~nd von

dit signo~lgrotp verkeer ovtr ein bijbehorendt detector rijdt,

die dQ~rdoor een signQol Qon de regeloor ofg'tft.

De regtl~Qr zou de detector ook kunnen Ilftultren en op bepQ~lde

voorof vQstgestelde tijden len signoo\gro,pQQnVr~dg op kunnen
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8

De signnntgroepQnnvrQgen worden door de regetQQr vertQnld naar

tichtbeeld4Qnvrogen.

Een LICHTBEELDAAHVRAAG is ten vtrzoek Oft het inkoften vnn een

bepQQtd 1 ichtbeeld.

BijVOorbeeld l Qls er signnnlgroepnQnvrngtn Zijn gedQQn voor de

groe~en 6 en 4, dQn heeft de regelQar dat vertaQld nQQr licht

beeldQnnvrngen voor de btelden B en C.

ZodrQ een lichtbeeld is ingekoften, fta9 elke signadlgroep V4n d~t

b.eld op groen koften zodr4 d4nrvoor volgenl zijn @igen

gegevens een goede redenis. In ons voorbteld ftogen, zodrQ beeld B

is ingekoften, de groepen 2, 3 en 4 op groen koften. Groep 4 z41

dQt fteteen doen, wont dQ4rVOOr Itond 41 len iignQ41groep4QnVrQQg.

De groepen 2 en 3 zouden 14ter op groen kunnen kOften, bijvoorbeeld

41s er binnen een bep441de tijd n4 het inkoften V4n beeld B

signnQlgroepQQnVr4gen voor die groepen zouden worden gedQQn. De

groepen 2 en 3 zoudln ook op rood kunnen blijven (415 die

QQnvrQgen te lQQt of heleft4Ql niet kOften).

Het ftoet dus ftogelijk Zijn Oft, in het gevQl ddt er fteerdere

lichtbeeldo4nvrogen tegelijk Zijn ged44n, 44n een von die QQn

gevrQogde beelden de voorkeur te geven op grond VQn bepQQlde

g.gevens ZOQls de hoeveelheid w4chtend verkeer.

Als er slechts een belld il o4ngevr4ogd is zo'n selektie

uiterQQrd overbodig.

Het ftoftent V4n de overgong wordt bepoQld door drie krQchten.

(Hierbij gn ik erVQn uit dQt de regeling geheel verkeersQfhnnk.lijk

is geprogrQft~eerd. Er ZiJn Ichter ook andere ftogelijkheden ZOQls

b i j 1/. he t over se h Qk e 1e n 0 p v0 s t e t i j d s tip Pen . )

Op de eerste plQQts is dQt het verkeer dQt voor rood stnot te w~ch

ten en groen heeft QQngevroogd. DQt verkeer wil de overgQng zo snel

ftogelijk, liefst zeUs onftiddel1ijk. doen ploatsvinden,

Op de tweede plQQts het verkeer dot Qon het rljden is en dus groen

heeft. DQt verkeer wil groen houden en houdt d4QrVOOr de overgang

tegen tot Qan ten bepQnlde ftQXiftUfttiJd of totdQt wegens een Qndere

regelpolitiek het ophouden VQn een ov~rgang wordt verboden, bijV.
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ells er bij

(voor de t'unktie VQn de kl.uren:

G = l'IiniPlul'Igroen

E = verlenggroen (Extension)

A :: geel (APlber)

R :: rood.

Op de derde plelelts wordt e.n overgelng nelelr. striJdige gro'pen ~ees

tell nog even uitgesteld Oft v.iligh.idsred.nln; v.rkler v~n strij

dige groepen ftelg nooit gelijktijdig op het kruisingsvlQK Zijn,

10dQt ~et het inschelkelen Veln .en ni.uwe signQQlgroep AeestQl ge

WQcht ftoet worden totdQt het verkeer VQn 'en oude groep VQn het

kruisingsvlQk verdwenen is.

Bij elke overgQng ftoeten e.n QQntQl signQQIgroepen ge~ijZi9d

worden. We zull.n zo'n ov.rgQng beschrijv.n en illustrer.n ~et

een t'Qs.ver\oop.

In deze i llustrQtie geld.n de volg.nd. QfsprQk.n:

zit de voorbeelden)

/\/.~'-c+(."
De nuftl'lers voor en elchter de ~~le bQlkjes zijn de

nUPlfters VQn de signQQIgroepen. De figuur ge.ft d. stQnden VQn

elke signelQlgroep ells funktie VQn de tijd voor ons voorbeeld.

De tijd loopt Veln links nQQr rechts.

stelndQelrduitvoering VQn

zi.n dot d. r.geling

OpPlerking l Het f'Qseverloop

de

ook

voor

zu lie n

de

we

door het inbreng.n VQn •• n of fte.r opti's,

YOORBEELD FASEVERLOOP:
----------------------

P21 P22 P11
I I I
Y Y Y

2 I G G G G GIE E E E E EIAIR R R R R R R R R R R 2
3 I R R R R R RIG GIEIAIR R R R R R R R R R R R R 3.. I R R R R R RIG GIE E E E E EIAIR R R R R R R R 4
6 I R R R R R R R R R R R R RIG G G G GIE E E E E 6
7 I R R R R R R R R R RIG G G G G GIE E E E E E E 7a I G GIE EIAIR R R R R R R R R R R R R R R R R R I e
321 R R R R R R R R R R R R R R R RIG G G GIR R R 132
341 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 134
b.eld A--->IOABI(-B->I(----OBC----)I(---b.eld C
OAB :: overgQngsgebied VQn b.fld A nQQr b.eld B
OBC :: ide'" VQn .eld B nelQr b.eld C .
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1e Scen<lr i 0:
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Stel we bevtnden ons o~ te beginnen in beeld 8, en wei op

pt Q.<lts P1t.

In dit b~etd ~ogen Qlleen de groepen 2, 3 en 4 groen tonen.

Stel nu dot er verkeer ko~t voor lignQQlgroep b. OM dezp.

signQolgroep op groen te kunnen zetten ~oet overgesehQkeld

worden nQ.Qr tientbeeld C. Eehter de groepen 2, 3 en 4 ~ogen

onder beetd C geen groen tonen.

VdQk ZQl een groep, ZOQls hier groep 2, nog zo'n hoog verkeers

dQnbod hebben, dQt er nog verlenggroen gegeven ~oet worden.

Het kQn zetfs zo Zijn ddt er zieh nog groepen in hun ~iniMUM

groen bevinden.

In deze sitUQtie %0.1 de regeling wdchten ftet overschQkelen,

totdQt die groepen hun ~ini~UftgroenfQse doorlopen hebben.

DQQrnQ kQn het zelfs nodig zijn dQt een of fteer VQn die groepen

verlenggroen krijgen. Ook tiJdens die rdle zal de regeling wQchten

~et overschdketen.

In ons voorbeeld %0.1 de regeling wQch~en totdQt signQQlgroep 2

niet genoe9 verkeer ~eer heert o~ te verlengen of totdQt de

~QxiftQle verlengtijd verstreken is.

So~engevQ.t:

MAG EEH REEDS IN HET LOPENDE BEELD (8) IHGESCHAKELDE

SIGNAALGROEP (2) IN HET YOLGEHDE BEELD (C> GEEN GROEN

TOHEN, DAN ZAL DEZE SIGNAALGROEP EEN YERLENGING VAH HET

LOPEHDE BEELD EISEN, ZOLANG "IHI"UH- EN YERLENGGROEH

HOG NIET YERSTREKEN ZIJH.

Op dit scenario ko~en we loter nog een keer terug, ~et nQfte

voor het stQndenverloop VQn de groepen 4 en 7.

Stel

beetd

groepen

beeld B
In 0 ns

regeling stQQ.t in de toestQnd P21. Ddt is dU5 in ticht

Stel verder dQt er deteetorfteldingen binnenko~en van de

en 4. O~dot die groepen Qlle.n groen ~ogen worden onder

zdl er een lichtbeeldovergdng plQQts ~oeten vinden.

voorbeeld neeft signaQlgroep 8 geen verkeersQQnbod ~eer.
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overga.ng niet door 8 gebiokkeerd worden, op de

in het 1e scen~rio besproken is.

heeft nog wei een groot verk.ersQa.nbod. Deze ~Oo9

ook groen tonen en z~l dQ~ro" ..... en~in de over9~n9

op "o~ent P22. Dit is nQ het

.n n~ het verstriJken va.n een

plQCLts

veln 8

de overgQng

het geel

Da.a.rol'l zI11 de

I'la.nier zOOols da.t

Si9no.Oo19roep 2

echter onder' B

blokkeren.

Zodoende .... indt

.... erstrijken vOon

ontr'uif'lingsti,id.

Sa."engeva.t:

INDIEH EEN SIGHAALGROEP ZOWEL TIJOENS HEr LOPENO BEELD

(A) ALS TIJOENS HET YOLGEHD BEELD (B) GROEN MAG TONEN

EN GEDURENOE HET LOPEHD BEELD REEDS IS IHGESCHAKELD

DAN WORDT DE OYERGAHG YAH A NAAR B DOOR DEZE SIGHAAL

GROEP HIET GEBLOkKEERD. DEZE SIGHAALGROEP ZAL BIJ HET

INGAAH YAH B GEWOON OOORLOPEN ALSOF ER HIETS GE8EURD IS.
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DE STRUKTUUR VAN DE REGELIHG:
=================z===========

Inleiding:

12

We hebben in de voorbeelden gezien d~t er spr~ke is v~n sign~~l

groepen en lichtbeelden.

De input VQn de regeling bestond d~~rbij uit detectorinfor~~tie.

Dit kunnen echter ook pulsjes Zijn Y~n een ti~er of Vo.nuit een

o.ndet'. regelo.Q.r.

Yerder ko.n de regeling ook signo.o.lgroepen in- en uitscho.kelen

in een voste volgorde en volgens een sto.r tijdsschefto.. 0" dit te

doen heeft de t'egeling o.ls hij een ... o.o.l opgesto.rt is geen input Pleer

nodig.

Bij st~r regelen worden er op vo.ste tijdstippen, die opgegeven

Zijn voordo.t de regeling het verkeer glng regelen. o.o.nvro.gen gege

nereerd voor eveneens per~o.nent o.~ngewezen lichtbeelden.

Deze o.Qnvro.gen worden gedo.o.n door een opo.rte groep procedures voor

het AAHYRAGEN vo.n LICHTSEELOEN.

We hebben in de voorbeelden gezien do.t onder elk lichtbeeld een

Q~ntQI sign~~lgroepen %ijn gegroepeerd. zodonig d~t elke sign~QI-

/ /

9roe p) PI ins ten s 1 k e e ~ b i j e e n be p ~ 0 I d bee 1diS i n9 e dee 1d .

Bij verkeersQfho.nkelijk regelen wordt von deze indeling gebruik

ge ... ~o.kt volgens de volgende opzet: een Si9nQQlg~oep ftQg olleen op

groen ko ... en QIs de rege ling het b i Jbehorende 1 icht~ "i n"

heeft stllQn. Yo.ndo.o.r do.t. bij flexibel regelen. door de reeds ge

noePlde procedures lichtbeeldo.o.nvrogen worden gedoon ofho.nkelijk

von de "behoefte o.on groene signo.o.lgroepen· (Hoe dit precies go.~t

wordt loter nog beho.ndeld).

Deze "behoefteO wordt o.o.n die procedures kenbo.o.r gePloo.kt door Plid

del vo.n signo.~lgroepo.o.nvro.gen. Dit Zijn o.o.nvro.gen voor het groen

worden vo.n een bepo.o.lde signo.o.lgroep. Met deze o.Qnvro.gen ko.n de

regeling dus in een bepo.o.lde richting gestuurd worden. Ze worden

gegenereerd door een o.ontol procedures. die STURINGSPROCEDURES wor

den genoe~d.

Deze procedures doen eigenlijk niets o.nder. do.n de verkeerso.fho.nke-
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lijke input (detector-pulsjes of pulsjes von ondere regel~ors in

een netwerk) o~zetten in odnvragen voor het groen wordln (signaal

groep~Qnvr~gen) of blijv.n (verllngoanvrogln) van bepoold. signqol

groepen. Die input wordt in geordende vor" oon de sturingsproce

dures oongeboden; het "oet bekend Zijn woar de diverse bitpotronen

yondoon kOl'len.

Deze ordening ko"t tot stond no een hoeveelheid INPUT-PROCESSING,

ook door oparte procedures.

Yerder Zijn in de voorbeelden twee regels behondeld, die (soAen

Aet andere, nog te behondelen, reg.ls) een lichtbeeld

~v!r9Qni beheersen. Het kiezen von de jUiste overgang en het to

tole beheersingsproces van zo'n overgQng wordt uitgevoerd door de

CONTROLE-PROCEDURES.

Deze procedures bepolen ook Wdt er gebeurt ols er geen aonvrQgen

Zijn of ols er tegelijkertijd geen rede""eer is 0'"' een bepoold

lichtbeeld oon te houden. Oit zol loter nog behondeld worden.

Tenslotte Zijn er nog procedures die olleen de signoolgroe..f.!!' in----.--" - . -....--
een bepoolde stand (kleur) zetten. Dit onder invloed von oonvragen,

voste-tijden tobellen en COAAando's vonuit de controleprocedures.

Die groep procedures wordt don oak de SIGNAALGROEPBESTURIHG ge

noe"d.

We hebben in hoofdzook dus Vijf groepen von procedures:

de SIGNAALGROEPBESTURING of we 1 blok a,
de COHTROLEPROCEDURES • • C,

de procedures voor AANYRAGEN YAN LICHTBEELDEN orwel blok A,

de STURINGSPROCEDURES of weI blok S en

de procedures voor INPUT-PROCESSING of we 1 blok I.
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De Z est Q. a. t1 "e tel ka. a. r ink 0 nt Q. kt v i Q. de vol 9 ct nde

STRUKTUUR:

OUTPUT
( l ichtctnstnnden)

A
I
I

· I ICONTROLE-PROCEDURES
.------->1 C I(controle vnn signa.Ql-
· I Igroepbesturing vin 0.0..
· ----- \ichtbeelden)

A nnnvrngen vnnuit een
1 signaQ\groep .
1 voor cten \ichtbee\d.
I

Ii=lANYRAGEH YAN
ILICHTBEELDEH
I

I
ISIGHAALGROEPBESTURING
1<-----------------------

1
1
I
I
I
1
t
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A I
I -signnn\groepQQnvrQgen I
1 (evnt. ~.t vereist. ~in. I
1 groentijd) I
I 1

verlengnQnvrQa.gl
1-----------------------ISTURIHGS-PROCEDURES
1

S

A

A coftMQndo's naQr
I Q. strijdige groepen
1 b. QQnvrQgctrs
I
I

B

· I
.------->1

I

· 1
.<-------1

I
Sta.tus
va.t1
signa.Q.l
groepen
en
va.n
licht
beelden

.I/nste

.gegevens

.tnbellen

A
I
I
I

I
I I INPUT-PROCESSING

1

A INPUT
I verk •• r
1 tabct\ \en
1 co,,~unicatle

We zullen nu deze structuur nog een"Q.nl vnn onder nnnr boven

onder de loep ne"en. Diverse zQken zullen IQter echter nog

uitgebreider worden behnndeld.

0" te beginnen de IHFOR"ATIE, die nodig is 0" het fnseverloop

(opeenvolging vnn lichtbeelden op strnat) zich te lQten voltrek

ken I/olgens de wens va.n een verk.erskundige of no.nr de.behoefte
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v~n net verv.eer of ter optiA~le ~fWikk.ling v~n het verkeer in

Een heel n~twerk. Die inforA~tie kQn dQn respectievelijk best~~n

uit t~bellen Aet tijden voor een voorQf vQstgesteld f~severloop,

uit ~eldingen VQn detectoren voor een vlrkeers~fh~nkelijk fQse

verloop of uit Qllerlei inforftQtie vGnuit ~ndere krUispunten,

wijkregel~~r5 of centr~le regtlGQrs Oft len goed. verkeerSQf.lik

keling in een n,twerk I/~n kruisingen t, r.~lillren.

Al deze infol'l'lo.tie korit binnen in de vorft VQn bytes en Aoet:. in

geschikte vorA Q~n de regelQQr worden ~Qng.boden. Bij sOl'll'lige bit

p~tronen z~l de regela~r direct geinttrruftpeerd !'loeten worden O~

snel een ~nder gedr~g te kunnen re~liseren (AHOB). Andere bytes

zullen opgesl~g.n Aoeten worden totdQt de regelo.~r ze nodig heeft.

Aile inforl'l~tie onderg~~t dus eerst een hoevlelheid

INPUT-PROCESSING.

No. verwerking k~n de infor!'l~tie gebrulkt worden 01'1 de regeling te

STUREN. De STURINGS-PROCEDURES verto.len die inforl'lQtie nQar

signo.~lgroepo.~nvragln of v.rlen9~~nvr~gln.

Signa~lgroepQ~nvrQgen worden ged~~n Qis ftln een rode signo.nlgroep

op groen wil lo.ten ko""n.

Y,rlengao.nvragen Zijn bedoeld 01'1 een groene signaalgroep groen te

lilten blijVen, bijV. Ol'l Iten lange rij auto's in 1 keer door teo

laten.

01'1 te ~unnen bep~len w~t voor soort Q~nvrQgln ftoeten worden ged~a.n

heeft dit blol.< dus sti,1tus-inforl'l~tie vo.n de signQalgroepen nodig.

Die st~tusgegevens worden verstrekt door de sign~algroepen zelf.

Een Si9n~Qlgroep "0.9 ~lleen groen worden onder bepo.alde lichtbeel

den. Ais een signa~lgroep is ~~ngevrQo.gd, do.n Aoeten er dus oak

lichtbeelden worden ~~ngevrQ~gd. Dit wordt ged~~n door de procedu-

'res va.n blo« A: LICHTBEELDAAHVRAGEH. Zij krijgen I/~ste gegeyens

over de groepering I/~n de sign~QIgroepen in lichtbeelden.

Oeze

De

Q~nvragen ~orden gericht tot bioI.< C: de CONTROlE-PROCEDURES.

controleprocedures yoeren in hoofdzaak drie to.ken uit.

Op de eerste pl~Qts lIIordt beslist welk I ichtbeeld het eerst-
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~olgend b@eld ZQl ~oeten ziJn. O~ dit te kunn@n doen ontv~ngt dit

blok procedures lichtbeeldQQnvrQgen. Er ZQl een bepQnlde

prioriteitenstruktuur gei"ple~enteerd ~oeten Zijn, voor het

gevQl dat er "eer dan 1 lichtbeeld tegeliJk is nangevrangd.

Op de tweed. plQQts wordt ervoor gezorgd dnt een oud lichtbeeld

beeindigd wordt, WQnneer dnt volgens nog te behnndelen criteria

nodig is. DnQrtoe worden co"~nndo's gegeven nnn "eestnl al Ie

groene signnQlgroep@n YQn het oude beeld. OMdQt die strijdig zul

len ziJn "et groepen VQn het nieuwe beeld. Strijdigheid vnn groe

pen en de orgnniSQtie vQn groepen in beelden wordt toegevoerd vin

vnste invoergegevens.

Op de derde plnnts verzorgt dit

van het nieuwe lichtbeeld, zodrQ

behQndelen criteriQ, Aogelijk is.

inforMQtie OM te Zien of QQn

biok procedures het inkoMen

dQt, Yolgens eveneens nog t~

De procedures krijgen stntus-

die criterin YoldQQn is.

OM een nieuw lichtbeeld HinD te IQten ko~en worden co~~nndo's

gegeven nQn de groepen VQn dQt beeld. Een of Aeer vQn deze groe

pen hebben dQn eerder 01 dQt beeld QnngevrQQgd.

De contra Ie-procedures geven cO~~Qndo's Qnn de procedures VQn

blok B, de SIGHAAlGROEPEH-BESTURIHG. Door deze procedures

wo~den, zonls reeds verMeld, de signQQIgroepen in bepQnlde stQnden

(zOQls rood of groen) gezet, onder invloed vnn verlengnnnvrag@n

of QQn~rngen voor een bepQnlde ~ini~Uft-groen-tijd (die afkoftstig

Zijn von blok S) en tabellen ftet een nnntnl vnste tijden (zOQ15

geeltijden), die input Zijn voor de regel ing. Deze input znI l~ter

verder worden behandeld.
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DE BLOKKEH 1 EN S IN HET KORT
=============================

1 7

Slok k~n ~en zien cis een (so'tw~re) interface tussen de v~r-

keersregelccr en de bUitenweretd.

Die buitenwereld bestcct dcn bijvoorbeeld uit detectoren, cndere

verkeersregelQcrs in een netwerk of fen centr~le post.

Onder detectoren verstccn Wij inductieve-Ius-detectoren, o~dct dit

veruit het ~eest g~bruikte type is, ~et de beste eigenschQppen. Ze

bestQcn Uit een MetQlen Ius, vlak onder het wegdek, en WQt electro

niCQ. De ~etalen Ius ondervindt .en bepaalde "Qgnetische weerstQnd

VQn de lucht boven het wegdek. Ais er een voertuig boven de Ius

ko~t vercndert die weerstQnd, WQt gedetecteerd wordt door de elec

tronicQ. De electronicc geeft dQn een bepaald bitpatroon Qf QQn de

f'egelQar.

De procedures ven blok 1 ftoeten ervoor zorgen dQt zo'n bitpQtroon

op de jUiste wijze wordt o"gezet in een bepaalde waQrde VQn een be

paQlde geheugenplQats in RAM. O"dat dit een VQste plaQts is weet

een signcalgroep Qltijd vcn welke detector bepcclde inforMQtie

ko~t. Het is dus ~ogel ijk o~ fteerdere detectoren per signQQlgroep

te gebruiken of o~ fteerdere signaalgroepen op 1 detector Qcn te

sluiten.

Yerder kunnen er procedures nodig Zijn voor het resetten vcn d~

detector-electroniCQ. Dit is echter athQnkelijk v~n de fu~ktie van

de betreffende detector. Crofweg valt daarbij onderscheid te ~Qken

tussen pQssQgedetectoren e~ presentie-detectoren.

Bij het eerste type "CQkt ~en gebruik van een korte Ius. De opper

vlQ~te is VQC~ ongeveer even groot als de oppervlakte VQn een Quto.

De detectorelectronicQ wordt, vaak auto"atisch do~r de detector

zelf, na elke seconde gereset zodat de intensiteit van het

verkeer dQQr en op dQt ogenblik ge~eten k~n worden.

Bij de presentie-detectoren "Qckt ~.n ook nog veel gebruik van kor

te lussen. "en legt %o'n Ius dan voor een opstelvak en ~eet zodoen

de of er voertuigen het opstelvak binnen gereden Zijn. Bij deze

toepassing duurt het veel langer dan 1 seconde voordct de detector

gereset Moet worden.

Yerder is een type detector "et lange Ius in opkoftst. Hier~ee kcn
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~en een heel opstelvok o~spnnnen en zodoende in d~t hele vnk een

dUidig fteten hoeveel verkeer er is. Dit type detector ftoet ook weer

op een specifieke ~onier geinterfnced worden.

Als er op een kruispunt verschillende typen detectoren liggen of

ols detectoren von verschi llende signnnigroepen zich nfwisselend

nls present ie-detector en pnssngedetector ftoeten gedrngen, don kon

het nodig Zijn dnt er evenzoveel verschillende procedures Zijn.

Yerder kunnen er wellicht een nnntni procedures geftnnkt worden o~

een detector op Zijn goede werking te controleren. Dit is belong

rijk o~dot een defecte detector een verkeersnfhQnkelijke regel ing

totool kon ontwrichten.

De procedures von blok I fto.ten, zonl. reeds gezegd, ook zorgen

voor interfacing ftet nndere regelnnrs in een netwerk of ftet een

eventueK~e centrnle post.

Wij denken dnn weer nnn het opslnnn vnn bepnnlde binnenkoftende bit

potronen. Ook dit gnnt weer op v~ste ~dressen zodnt de regelonr 01

tijd weet wot de oorsprong is van bepnnlde infor"otie.

Bovendien ~oeten wellicht bepn~lde CO~ftUnicntie-protocols worden

onderhouden.

De inhoud von blok I is dus nfhnnkelijk vnn de kruispunt-nppnrntuur

(ligging en soort von detectoren) en vnn de vorn von een coftftunico

tie-netwerk.

Over de kruispunt-opporntuur knn pns geprnnt worden nls ften een

konkrete kruispunt-situotie voor ogen he.ft.

Over de beste vor" vnn een coftftunicntie-netwerk kunnen Wij ons nog

niet uitspreken.

Wij 90nn nu verder ~et een bespreking vnn blok S~

De procedures vnn dit blok zorgen ervoor dnt de inforftntie vnnuit

blok lover de nnnwezigheid of de intensiteit vnn het verkeer

wordt vertnnld nnnr nnnvrngen voor het groen worden of het groen

blijVen von bepnnlde signnnigroepen. H.t eerst. noeften we signool

groepoonvrogen, het Inntste verlengn~nvrng.n.

SigndQlgroep- en veriengnnnvrngen worden weer onthouden op nporte

geheugenplnntsen.
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rood is dient ften geen Y.rl.ng~QnvrQgen in.

grOin is di.nt ftln in principe geen sign~~l-

die

die

De werking VQn blok S is dus Qfh~nkelijk VQn de StQtU5 v~n de sig

r;QQlgroepen.

Voor een groep

Voor een groep

groep~~nvrQgen in.

Als een regeling st~r werkt, ofwel vlrke.,.s-on~fh~nkelijk, deln is

blok S niet zinvol.
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SIGHAALGROEPBESTURIHG <BLOK B):
=====z=================~=======

op de volgende pogino ko~en de

de betekenis verder In de tekst

ver\eng-groen (Extension>

wQchtstQnd (groen) (Hold)

golfgroen voor klein golfeffect (Wove)

geel (Aftber)

worden.

pdssief rood (Red)

Privilegerood

rood-of-groen-voor-groen (Before>

VdSt- of ~ini~uft-Groen

P

B

G

E

H

W

A

_

"

n

"

_

n

"

volgende toestonden

nog verduidelijkt zol

Toestand R

We gQ~n nu over op een bespreking Vdn het volledige toestands

diagr~~ van een signaalgroep. Dit didgrd~ en aIle bijbehorende

funkties gelden, op de dOdrbij gebruikte pdra~eters nd, voer elke

signaalgroep. De volgorde van stdnden is

altijd dezelfde. Zonodig kunnen echter delen VQn deze vo\gorde

~orden overgeslogen.

In het gegeven toestondsdidgraft

overgong van

Elk. toestond

de

wordt

ene

gerepresenteerd door een blokje. Een

toestand naar de andere wordt voorgeste\d

door .en pij 1. Zo'n overgdng vindt ploots ols de bijbehorende

boole-overgQngsfunktie -true· is.

Elke overgangsfunktie is door ftiddel Vdn subscripts Qon 1

overgQng g~koppeld op de volgende ~Qnier:

Overgongsfunktie Frp . als de boolean Frp -trueR is,.
don gaat de signaolgroep over

von stQ,nd R nQ,Qr sta.nd P.
• Frr als Frr ·true· is, don blijft de

slgnaolgroep in stand R.

kQn zich hierbij voorstellen dat elke funktie en e\ke

bijb.horende overgang gereQliSeerd wordt door ~iddel von een

apQ,rte procedure. Ook aIle akties, die in een bepoolde stQ,nd ftoeten

worden onderno~en zoals bijV. het QQnsturen von 1 ichten, Zijn

geprograftfteerd in een bij

De hele signaalgroepbesturing

die stand

bestQQ,t

horende

dUI uit

procedure.

een oantal
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procedures. Voor Qlle signaalgroepen worden steeds dezelfde

procedures gebruikt. AIleen de pQrQfteters voor die procedures

kunn~n per Si9nQ~lgroep verschillen. Elke signQdlgroep heeft Zijn

eigen pQrQ~eterverZQfteling in het geheugen stQQn.

ToestQndsdiQgrQft per signQQIgroep:

I FQr
1
1
Y

=====-------->1 1(-
- >I R 1 IFrr

I 1 I--
1 =====
1 1

Fbr Fprl IFrp
I I
I Y
I =====
I 1 1<-
--I P I 1Fpp

I 1--
=====

1
IFpb
Y

=====
1 1(-

---------1 8 I IFbb
I 1--

=====
1
I Fb 9
Y

=== == 1(-
G 1 IFgg

1--
=====

Fge

=====
--I

Feul 1 A
- >1

== == =
A

Fwo.l
I
I

=====
--I

Fww I 1 III
- > I =====

A
Fhwl

1a=e:=
-- 1

Fhhl I H
- >1

=====
A

Feh I
1

=====
--I

Fee liE
- >1-- ---- ----

A
1
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Mu voIgt een bespreking v~n het toest~ndsdidgrdft.

Dddrnd zel een Sdftenvdtting gegeven worden v~n dlle overgdngs

fun~ties.

Oft te beginnen stellen we, ddt de groep zich in stdnd R bevindt.

Oit is het possief rood. (In het eerder gegeven voorbeeld stQQt

groep 32 op I'lOftent P11 in deze stdnd.)

1
Y Frp

Fdr 1
1
Y

=====

1np u t :
STARTCO""AHDO
yanuit controleprocedures

1<-
1 IFrr
1--

R

=====

1
I

--->1
1

Fprl

dIs de groep in deze
stdnd Stddt kunnen
er door de sturings
procedures voor deze
signd~lgro.p ddnvrdgen
gechdn worden.
Dit rtsulteert in
een STARTCO""'AHDO.

Op een of dnder ftol'lent zdl de groep Yerkeersd~nbod hebben zoddt

het nodig wordt ddt de groep op groen kOl'lt. Er zullen ddn Sig

n~olgroep- en lichtbeeldddnvrdgen worden gedddn door de procedures

Vdn resp. blok S en blok A. H.t op groen koften kdn in het

dlgel'lten dlleen dIs ~lle strijdige groepen op rood stddn en dIs

een bepddlde ontrUiftingstijd verstreken is. AIl.en Qls don deze

voorwddrden is volddan wordt er vdnuit de controleprocedures ten

STARTCO""'AHOO gegeven. (0 it wordt lClter p4S volledi g' behQndeld.)

AIleen nadQt dit cOl'lftdndo is binnengekol'len begint de groep I'let het

doorlo~en Vdn het toestdndsdidgrQI'l, door over te gddn ndQr de stond

privilegerood (P).

Ous: Frp = (START) en verder Frr = (not Frp).

A1s de 9 roepin s t dnd pr i viI e 9 e roo d s t ddt ( of we 1 e enS TAR T

coftl'ldndo heeft gehad) "IiI ddt nog niet zegg.n dat hij ddn ver

keersodnbod heeft. StdrtcOftftdndo's worden n4~.lijk gegev.n don Qlle

groepen van een lichtbeeld ddt I'len in "II I schdkelen.

Het zou kunnen Zijn ddt zo'n beeld slechts door 1 groep I'let ver

keersodnbod is ddngevrddgd.

YdndQdr ddt d. groep zelf in stdnd P kiJkt of hij v.rkeersddnbod

heeft. Als er geen verkeer is en ~ls er gedurende een bepddlde

pr i viI e get i j d ( PRI YTO) 00 k gee n v • r k e e r k 0 ft· t , dd n 9 a4 t d e 9roe p

terug ndor stdnd pdssief rood. Als er w.1 verkeer is gddt de groep
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Onftiddell ijk nQQr de votgende stQnd (stQnd B).

Bij stQr rege1en tQot ften d. regeting denken dQt er continu een

detector~etding is.

De groep ko~t dus op groen Qts votgen, Zijn eigen gegevens dQQrtoe

een redeDiS.
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== == =

I npu t l
DRIHGEHD DOORST~RTCO""AHOO
VQnuit controleprocedures
en
echte of geSiftullerde detectorftelding

1<-
I IFpp
1--

p

=====

Frpl
I
I
I
Y

Fpr A

I
I
t
I
I
I I
-----1

I

I
Fpb I

V

Ter verdUidelijking het volgende l

Stel dQt er, in het Ilrder glgeYen Yoor

billd, ~~nYr~gen zijn gedQQn yoor de groepen 2 en 9. OQn sch~kelt

de regeling op glgeyen ftoftent be.ld A in. Oddrbij wordt oak

groep 34 in pr iv i legerood gezet. Oezl groep hleft echter geen

Yoetgdngers-dQnbod en gQQt dQQroft nd de privilegetijd terug nQQr

p~ssief rood.

Dus: Fpr = (LTD-STSTAT > PRIVTD) (voorlopig)

Fpb = ( (detector-)~Ilding )

Fpp = (not Fpb) Qnd (not Fpr)

AQn het YoorgQdnde dient nog het volgende te worden toegevoegd:

Ais de groep in priYilegerood stdQt kdn hij kennelijk op groen

koften zodrQ er een QQnVr~dg is. Het kdn echter voorkoften d~t eln

dndere, strijdige, signQdlgroep plotseling dringend op groen

Roet koften. ~enk bijvoorbeeld ddn het ontrUiftln YQn len kruis"ings

yldk "et een spoorl i jn, bevei I igd door een AHOS.

De groep d i Eo nog in pr i v i legerood Stddt, ftoet d~n on .. i dde 11 i j k

yerhinderd worden 0 .. op groen te kOftln, %Oddt de striJdigegroep

groen k~n worden.

De regeling redgeert in dit gevdl door de groep uit het prlYilege

rood te hdlen en in de stdnd pdssief rood te zetten. Oit

gebeurt door vdnuit de controle-procedures een DRIHGENO DOORSTART

CO""AHDO (ODST) te geven ddn de signddlgroep, die ddarop on~iddel

lijk nddr de volgende stand goat, in dit geYal dus van privilege

rood (P) nadr passief rood (R).

Dus l Fpr = (LTD-STSTAT > PRIYTO) or (ODST).

0.. de stop achteruit, Vdn privilegerood naar passief rood, toe
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te lichten het volgende:

St~lt U zich bij de als voorbeeld gegeven kruising de volg~nde

situatie voor: beeld A is het lopende beeld en gro~p 2 heeft %o'n

hoog verkeersa~nbod dat na het ~iniftu~groen ook nog de ~axi~aal

toegestane verlengtijd nodig is. Croep 8 dQare"tegen heeft voornls

nog geen verkeersaanbod. Yia de beschreven gang van laken is groep

8 dun ook in de stand passief rood gekoRen. Oe groep blijft ~us

rood, hoevel hij in prinCipe groen had ftogen worden, wegens het

feit dat beeld A Uin U staat. Croep S kan dus ~l

leen groen worden nu ontvangst van een nieuw START-coMMando, of wei

aileen nls beeld A opnieuv wordt ingezet.

Het hierbij horend fnseverloop is als voigt:

P31
I
Y

2 G G G GIE E E EIAIR R R R I 2
8 R R R R RIG C G G G GIAIR I 8

lichtbeeld A--)I(--overgang naar ander beeld

Stel nu dut groep S op ftoftent P31 verkeersaanbod krijgt. OMdat

groep 2 toch nog groen ftoet blijVen zou het onzln Zijn Oft groep

8 niet op groen te laten koften. Yan de andere kant kan ften zich

voorstellen dat er een grote vertrQging in de regelQar zal

ontstaan als ften, op het ftoftent dat beeld A al gerUifte tijd lopend

is getuige de stund VQn groep 2, groep 8 de gelegenheid geert

Oft een volledige cyclYS af te gaan werken zoals groep 2 dat at

heeft g~daan, Waarbij (zoals reeds in het voorbeeld aangeduid)

groep 8 het inkoften van nieuwe lichtbeelden tegen zou houden.

In een gevQI als dit wordt beeld A aileen opnieuw g~start als

er voor de undere beelden (8 en C) geen aQnvragen Zijn.

Anders gezegd: NA HET YERSTRIJKEH YAH DE PRIYILEGETIJD "AG GROEP

8 ALLEEH OP GROEN KO"EH ALS DE CROEPEN UIT DE ANDERE

BEELDEN· (dus de groepen 3,4,7,6 .n 32) GEEH VERKEERSAAH

BOD HEB8EH.

In lat getoonde faseverloop Zien we do. t op ftoftent P31 be-fold H

opnieuw gestClrt is, wat te zien is aan het op groen kOMen \fan

groep 8, %odat kennelijk aan die voorwaClrde voldaan WQS.

Het is ook denkbaar dat groep 8 pas later .... erkeersQ.anbod krijgt.

bij ..... op ~oftent P41 i~ het volg.nde faseverloop:
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P42 P41
1 I
Y Y

2 I G G G GIE E E EIAIR R R R 1 2
SIR R R R R R R R R R R R R I 8
6 1 R R R R R R R R R RIG G G I ,

lichtbeeld A--->I<---oYer9~ng n~~r beeld C

Op dQt ~o~ent is

P42 geen verlenging

Ste1 nu d~t groep

groep 2 niet fteer groen en he.ft Y~naf ~Oftent

Y~n bee1d A ~•• r geeist.

6 Y~n~f ~oftent P42 Yerke.rs~~nbod h~d, zodQt

bee1d C in zou ftoeten ko~.n. Y~nuit de controleprocedures krijgt

groep 2 dQn fteteen een opdr~cht Oft zo snel ft 0 ge \ i j k nQQr

p~ss i ef rood te g~Qn, zod~t de strijdige groep , gr oe n kQn worden.

20'n opdr~cht llIordt DOORSTARTCO""AHDO (DRST) geno.ftd, .n we

zu\\en d~Qr \~ tel" nog een keel" op terug ko".n.

Het zijpQd VQn stQnd P n~~r st~nd R wordt nu in gedQchten verlQ

ten en we denken ons nu in d~t we be\and Zijn in stQnd 8, het

rood-of-groen-voor-groen.

ste\\ing Veln z~ken.

Fpbl
I
V

=====
1(-

8 I 1Fbb
1--

=====
I

Fbg I
1/

Input:
DRIHGEHD DOORSTARTCO""ANDO
VQnuit controleprocedures
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Interl'lezzo:
Groene golf ~et behulp v~n software of hardware koppelsign~len.

27

We geven hier een beschrijving Y~n het werken !'let koppel

signeten zo~ls dat door Segers , Al!'l~ is o~ngeduid in

hun ~fstudeerversl~g, op de pagin~'s 2' en 27,

sub. 2) en 3).

Zij hebben ~ls yoorbeeld twee kruising&n genol'len, ZOQIs

hieronder getekend, I'let een koppeling yan A no~r C.

o
I
Y

----} A ----> C

A I
II
E I

C I'linstens even groot

A, of we I in for~ule

F i guur: Koppel ing Ol'l een groene golf te reel iseren.

De r,jtijd von A naar C is bekend. We noel'len die RTAC

(zie ook de diogral'll'len aan het linde v~n dit interl'lezzo).

Stel dat de groenperiode von A begint op tijdstip TGA

Een correcte groene golf houdt dan in, dat C in ieder gevol

op tijdstip TGC = TGA+RTAC !'let groen I'loet beginnen.

Ol'l dit te verweZenlijken k~n I'len een kOPpelsignoal von

A naar C sturen op tijdstip TGA+RTAC.

Yerder dient de groenperiode yan

te Zijn ~ls de grolnperiode yan

GPC >= CPA.

De kruising bij C heeft nu dus nog de vrijheid 01'1 een

l~ngere groenperiode voor C te re~lileren, bijvoorbeeld

een period. zgn. voorstartgroen voor C te geven, zod~t

de reeds wochtende ~uto's Zijn weggereden Yoord~t de

groene golf aan kOl'lt rijden.

Dit ekstro groen voor C ga~t trouwlns weI ten kOlte von

het groIn voor 0 en Evant de totale c~clustijd v~n de

kruising bij C dient hetzllfde te Zijn ~ls die bij A

OM de groene golf elke cyclus opnieuw weer tijdig door te
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kunnen IQten. (YQriQbele c~clustijden bUiten beschouwing

gela.ten.>

Anders gezegd l de kruising bij C ftQg een eigen groenperiode

GPC reQliseren, die groter ftQg Zijn da,n de groenperiode

GPA voor de groene golf. GPC is weI Qa,n ten ~QXiftUM MGPC

gebonden in verbQnd ftet de cyclustijd va,n de kruising.

Het verschil "CPC - CPA is de periode groen die C "QXil'la.'ll

in QQnSluiting op de groene-golr-groenperiode kQn krijgen,

a,fha,nkelijk VQn het verkeersQa,nbod voor C.

Als de groene-golf-groenperiode YQn C begintop tijdstip

TGCC, dQn ~Qg het voorsta.rtgroen op Zijn vroegst beginnen

op tijdstip TGGC - ("GPC-CPA). We hebben da.n de ftdxiMa,le

yoorstQrtgroen-periode.

Als de werkelijk gereQliSeerde voorstQrtgroen-periode

kleiner is dQn de ftQxi~Qa,1 toegestQne periode ("CPC-CPA)

da,n ftQg er voor C nog verlenggroen gegeven worden.

Als de totQle groentijd YQn C kleiner is dQn "GPC dQn

kunnen de richtingen D en E verlenggroen krijgen.
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We i\\ustreren dit 4\5 yolgt:\\\\\ = vOorst4rtgroen
GCCCG = v4stgroen • groenperiode voor grolne golf
XXXXX = vert.nggroen.

1e "ogelijkheid: Bij C 4tlf.n groene golf doorlnten.
I I

groep A: I CGGGCGG I
groep C: I I IGGGGCGGI

I I I I
--------+-------+---------------+-------+------

I I ---> t I I
I(-GPA->I I I

TGA I TGC=TGGC I
I(--------RTAC---------)I(-GPC-)I

=GPA

2e "ogelijkheid: bij C ft4xift441 YOOrst4rtgroen.

groep A: I GGGGGGG I
groep C: I I I\\\\\\\IGGGGGGGI

I I I I I
--------+-------+-------+-------+-------+------

I I --> t I I I
I(-GPA->I I I(-GPA-)I

TGA I TGC TGGC I
I(-------RTAC---+------)I I

I(-GPC="GPC----)I

3e "ogelijkheid: bij C ft4xift441 Ylrlenggroen

groep A: I GGGGGGG I
groep C: I I I GGGGGGGIXXXXXXX I

I I I I I
--------+-------+---------------+-------+-------+-

I I - -- > t I I I
I (-GPA-) I I (-GPA- >I I

TGA I TGC=TGGC I I
I(--·------RTAC--------)I(--GPC="GPC---)I

Tussen d. 2e en de 3e ftoge\ijkh'ld \i9gen een groot 4nntn\

ftogelijkheden Oft zowel YOOrst4rtgroen 41. v.rlenggroen

te reQlis.r.n, w4Qrblj d. tot41e groentijd echter noolt

overschreden ftQg worden.

(Deze tot41e groentijd is het voorst4rtgroen, 9roene-golf

groen en verlenggroen YQn een signQQIgroep bij elkQnr

opgeteld. Dit ftQg len bepQnlde w4Qrdi nooit overSChrijden

o~dnt dQn de Qndere sign4QIgroepen nilt ftelr voldoende

groen kunnen krijgen. W. g44n er dQQrbij vl1nuit dQt loIe

voor dit Splci41e gev41 een vQste cyclustijd hebben, iets

wnt de regel4Qr norftQ41 heleftQ41 nlet gebruikt.>

EIHI>E IHTER"EZZO EIHI>E IHTER"EZZO
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de signa.41groep bijvOorbeeld sta.nd RB ne"en en

onder een a.nder lichtb•• ld bijVOorbeeld de sta.nd
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Sta.nd B heeft, a.fhClnkelijk va.n de kleur, een V4n de

volgende funkties:

1. a.ls in deze sta.nd rood wordt getoond do.n dlltnt d4t a.ls

ekstra. ontrui~in9stijd

2. a.l~ groen wordt getoond d4n dient da.t

a.. a.ls verwerkingsperiode voor sta.a.nde voertuigen

of

b. a.ts voorsta.rtgroen %oa.ls da.t gedefinieerd is

door Segers , Al~a. (Zie inter~ezzo hierboven),

We hebben a.l gezien da.t a.lle signa,a.lgroepen Zijn ingedeeld

onder bepa.a.lde 1 i chtbeelden. Het is da.a.rbi j "ogel i jk da.t een

signa.Qlgroep ondltr het ene beeld rood "oet tonen in sta.nd B,

terwij\ de groep onder een a.nder beltld groen "oet tonen in

dieZltlfde sta.nd.

In p14a.tS va.n sta.nd B definieltren Wlt nu J nieuwe sta.nden, wa.a.rva.n

er (a.fh4nkelijk VQn het lopende lichtbltltld> tijdens 1 tOltsta.nden

cyclus s\echts 1 wordt doorlop.n:

-sta.nd RB, wa.a.rin rood wordt getoond

-stClnd GB, wQa.rin sta,a.nde voertuigen kunnen dOOrrijden

-sta.nd VOG, het voorstQrtgroen.

De ene keer za.\

eltn a.ndere keer

VOG.

0" dit te rea.tlseren is een "Qtrixta.bet BTA in de regela.a.r

Qa.nwezig. Elke kolo", genu""erd V, corre.pondeert "ltt een licht

beeld en elke rij, genu~".rd X, ko"t ove,.een "et een signa.a.lgroep.

Het .le~.nt BTACX,Vl geeft a.a.n, "elke V4n de drie sta.nden

signa.a.lgroep X "oet doorlopltn, a.ts lichtbelttd V -inK sta.a.t.

We i llustreren dit a.a.n dlt ha.nd va.n het eltrder gltgeven voorbeeld.

We ne"en 4a.n dot beetd A is opgeno"en in .en groene golf

(zie de a.a.n het begin va.n dezlt beschrijving gegeven T-kruising).

Oa.t betekent da.t de groepen 2 en 8 "oeten rea.geren op koppel-

signa.len.

Yerder ne"en we a.a.n da.t we bij groep J een ekstra. ontrui"ing

willen renliseren.
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De ~~trix BTA ziet er d~n Q15 voIgt uit:

sign.
groepen

Figuur:

1 i chtbee 1den

1 ABC
---+--------------21 YOG G8

J 1 RB
41 GB
61 GB
71 GB
81 VOG

321 GB
J 41 GB

TQ~el BTA voor e.n gegeven voorbeeld.

2 Roet op een koppelsignQQl reQgeren Qls lichtbeeld A

dus BTA[2,Al-VOG. Onder be.ld B wordt bij signQQIgroep

een groenperiode gegeven OR de wQchtende rij door te2

Signoolgroep

"in" stoat

dus Roet

1Qten WQnt BTAC2,Bl=GB.

Onder beeld CRag groep 2 het pQSSlef rood niet verlQten dus

BTA[ 2, C]= I eeg,

Bij groep 3 is ekstrQ ontruiRingsrood gereoliseerd,

BTA[J,B]=RB.

BI j wot we tot nu toe bltsproken hebben treden nog cORpi ieoti.s

op, ols gevolg yon het Plogelijke binnltnkoRen b i j de signool-

groep VQn • en dringend doorstQrtCORRQndo .

Stel dQt een signQQlgroep op een gegeven ",o",ent gr oen wordt.

Stel dQt er R.teen doornQ een dringend doorstQrtco"'RQndo Qon die

groep wordt gegeven.

DQn schQkelt de gro~p on"'iddellijk dQQrop over v~n grgen nOQr geel,

WQQrbij de stQnden C, E en H in 1 ruk worden overgeslogen

<eventueet ontruiRingsgroen bUiten beschouwing geloten),

In zo'n gevQl krljgt het verkeer dus een groenflits te zien,

We voorkoRen dQt door bij de overgong von rood noor groen een

korte periode AHTI-FLITS-GROEH tussen te voegen, gedurende welke

niet wordt gereogeerd op dringende doorstQrtcoRRondo's.

Deze periode Qnti-tlits-groen wordt gereoliseerd ~.teen Qchter

stand RB of '1001' stand GB of VOC.~. tiJd,duur VQn die stand

wordt AFCROET genoeRd.

De ,.eQktie von de signoolgroep op een dringend doorstQrtco~Rondo
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is ~erder ook nog ~fhQnkelijk ~Qn de stand die, QfhQnkelijk va.n

het nu~fter VQn het lopende lichtb•• ld, ing.no~en is.

In de stQnden GB en YOG is 0.1 groen gegeven zodQt de kortst

~ogel ijke weg nQQr rood "oet gQQn viQ gee1. No. ontvo.ngst

va.n DDST wordt dQn ook on"iddellijk doorgeschQkeld nQar geel of

e~entueel eerst nQQr ontrui~ingsgroen.

In d. stand RB is nog geen groen gegeven zodQt de signQQlgroep

no. ontv~ngst va.n DDST "et.en terug kan n~6r passief rood (stQnd R).

Tenslotte voigt voor deze stQnd het volledig uitge~erkte gedeelte

v~n het toesta.ndsdiagrQ~ ~et de bljbehorende boole-overgQngsfunk

ties:

I------------------+-------------------
I Fprb I FpQfg I FP6fV
Y y V

Frbr I
I
I
I
I I
----I RB

1

I AFGR I I AFGR 1

I 1
I YOC I
I 1

I Frbo.f -----
II 1 1

----- 1 GB 1
1AFGR 1 1 1----- -----

I Fafg 1 Fgbg
I 1 1
------------------+-------------------1

Y

Fv() gg

Input:

-Qlleen voor stand YOG:

ftogelijk PKOPPELSIGHAAL P

vQnuit gekoppelde krulsing viQ blok I

-DRIHGEHO DOORSTARTCO""AHDO

~anuit controleprocedures

-Qll.en voor stQnd GB:

eventueel de berekende groentijd

VQnuit de controleprocedures.

Yoor signQa.lgroep nu~"er X geldt, Qls llchtb.eld nu"fter V

Bin" stQQt:

Frbr(X) = (ODSHX])
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Fprb(X) = ( (detector-)ftelding[Xl and BTAtX,V]=RB )

Toelichting: signaalgroep X schokelt over van

priYilegerood naar stand RB als er len Qanyrdag 1$

voor het ~roen worden van si~na~lQroep X en als

boyendien is geprograftAeerd d~t er, wanneer beeld

V "inA staatl •• rst een .kstra ontrui~ingstijd

ftoet worden gegeven.

Fpafg(X)= ( (detector-)fteldingtX] and BTAtX,V]=GB )

Fdfg(X) )

Fafgb(X) ) = (LTD-STSTATtX] > AFGROETtXl)

FQfvog(X) )

Toelichting: STSTATtX] is het tijdstip waarop voor groep X

het anti-flits-groen net tijdsduur AFCROET[Xl

begon. A\s de anti-f\its-groen-tijd is vlrlopen

wordt doorgeschakeld naar de volgende stand.

Frbaf(X)= (LTD-STSTATtX] > RGTtX])

Toelichting: STSTAT[Xl Is h.t tiJdstlp wQarop voor groep X

de ekstra ontrui~ingstijd net tijdsduur RGTrXl

begon.

Fgbg(X) = (LTD-STSTATtX] > GGTrX]) or (DDSTtX])

Toelichting:'STSTATtXl is het tijdstip waQrop voor groep X

de periode groen-voor-groln blgon ftlt tijdsduur

CCT[Xl. Eventueel kan CGTtXl door de regeldar

berekend worden aan de hand van een geft.ten QQnta\

aangekoften voertuigen tijdens het rood of yan

tabellen waarin CCT[Xl staat gegeven als funktie

van de tijd v~n de dag.

Fvogg<X)= (KoppelsignaaltXl or LTD-STSTATrXl)"AYOCCX1)

or (DDSTtX])

Toelichting: In principe dient stand YOG yoor reQlisdtie

van het voorstartgroen en de daQrop volgendt stand

C voor de groene-golf-groen-periode.

Als het koppelsignaal blnnen kOAt ftOtt stand VOG

dus vlrlaten worden zodat stand G kan beginnen.

On de ftaxiftale groentijd nlet tl overschreiden is

er len ftaxiftale voorstartgroentijd "AVOC. A\s

deze vlrstreken is wordt ook overgeschaklld ndar

stQnd C.
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We hebben hierbij de volgende Co~plicntif:

Bij een renliSl1tie wnnrbij het koppelsigno.o.\

binnenkoftt fteteen bij of kort no. het begin va.n h.t

a.nti-flits-groen (zie interftezzo,3e ft0gelijkheid),

zouden de stnnden AFGR en VOG eigenlijk

overgesla.gen ftoeten worden o~ fteteen nnn sta.nd G

te kunnen beginnen.

Dit is echter onftogelijk oftdnt de stnnd AFGR pns

verlnt,n knn worden nls de nnti-f\its-groen-tijd

verstreken is. Oft In dit geval toch een groene

golf-periode vnn de jUlste lengte te

renliserfn (in het voorbeeld GPA> ftoet linn

de vnstgroen-tijd, die bij stand G hoort, de o.nti

f\its-groen-tijd AFGROET worden afgetrokken,

of hft gedeelte vnn AFGROET do.t nog doorlopen

ftoest worden nndo.t het koppelsignnnl binnen kwo.ft.

De stnnd G dient nltijd Oft een vnste (of ~iniftuft) tijd groen te

kunnen tonen. Deze tijd wordt de vnstgroentijd genoe~d, nfgekort

VGT. In gevnl vo.n bijv. een AHOB wordt weer, zonls reeds be

schreven, een ·dringend doorstnrtco~~4ndo· ontvangen~ Als zo'n

coftftnndo o.o.n de signo.o.lgroep wordt gegeven, go.o.t die over no.o.r

sto.nd geel of eventueel ontruiftingsgroen, wo.o.rbij het resterende

ftiniftu~groen, het verlenggroen en de wnchtsto.nd worden overgeslo.

gen. Een o.nder voorbeeld in dit gevnl is een tro.ftbo.o.n.

Is sto.nd G o.fgelopen, do.n kOftt de groep in sto.nd E, wo.o.r hi j een

bepo.o.lde ekstrn tijd groen ko.n krijgen, bijv .... oor het doorlo.ten

vnn een niet te 10.ng, (rijdende) file. 20'n file wordt wno.rgenoften

door detectoren. Onder in ... loed vo.n bepanlde criterin (zoo.15 de

verkeersdichtheid) wordt steeds beslist of er nog steeds groen

bijgegeven ftoet worden. Dit uiternnrd tot nan een bepo.nld

P1nxil'luft.

Er wordt doorgescho.keld nnnr de volgende sto.nd nls

-dnt I'lo.xiftuft bereikt wordt

-de verkeersdlchtheld te lnng is geworden

-er fen dringend doorst4rtco .... ando binnen kOl'lt.
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Het To.kennen V4n Yerlenggro~n op grond v~n "etingen
--------- ------------ ----- --------V4n de Yerkeersdichtheid Ret behulp V4n Detectoren.

tijd

den

en

We

is verstr.k.n, d4n k4n de rege'ing op bep441de gron

ekstr4 groen to.kennen. D4t vordt v.rl.nggroen genoe~d

wordt geg.ven in 44nsluitlng op het ftiniftu~groen.

zullen dit nu w4t verd.r uitwerken 44n de hand V4n het

volgende voorbeeld:

hoofdrichting X
-------------------)X

~

I
I
IXXX

XXXI
I
I

x
X <-------------X hoofdrichting

We h.bben hier .en SitU4ti' W44r een s.cund4ir. weg fen

hoofdYerkeers~eg kruist. Rondoft het kruisingsv14k

Zijn 4 detectoren 44ngebr4cht, %0415 getekend.

We neften 44n d4t de lichten in de hoofdrichting op groen

st44n. H4 het ftiniftUftgroen k4n er weI of geen verleng

groen gegeven worden. Als er 41 verlenggroen gegev.n is,

fto.t beslist word.n of d4t geh4ndhd4fd ftoet worden.

Dit k4n ften doen 4fh4nkelljk V4n de verkeers-

dichthe·id in de hoofdrichting. "en zou ook de hoeveelheid

wochtend verkeer in de Zijrichting in het beslissingsprocfs

kunnen b.trekken. Oit 144tst. 14t.n Wij echter bUiten

beschouwing in dit inter".%%o.

We goon nu .en b.lchriJving g.ven V4n de to'k.nning V4n

verlenggroen 44n de hoofdrichtingl zools dut in het

41gefteen door rege144r5 kon word.n ged44n.
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Bij de regeloor. die ~et .... erlenggroen "'Irken Zijn de

groentijden ols voIgt ingldeeldl

-eerst wordt ftlniftUftgroen glgeven. De tijdsduur

doorvon is ~eestol long genoeg OA olle voertuigen,

die stonden te wQchten, door te loten.

-doorno elst elk YOertuig dot de detector

posseert een verlengtijd, die gelijk is oon de

rijtijd von detector tot stopstreep. De regeloQr

bellist zelf' of die eis Ingewilllgd wordt.

(Zie ook opfterking Qon het eind von dit inter

I'lezzo.)

-ols er zo'n verlengtiJd is toegekend en het

volgende voertuig rijdt over de detector, voordQt

de verlengtlJd voor het voorgoort~e voerluig

verstreken is, don beslist de regeloor of

o. de verlengtiJd voor het voorgoonde

voertuig wordt oongehouden en er n~Qr

geel wordt geschokeld ols die tijd

verstreken is of'

b. er een nieuwe verlengtijd wordt gegeven

voor dot volgende voertuig, Woorbij dus

de resterende verlengtijd voor het

voorgoonde voertuig wordt vervongen

door e It n ge he. 1 n i e u '"ever len 9t i j d

voor het Yolgende voertuig.

De bellitling of I'logelljkheid o. of b. wordt

geno~en hongt op de .erste ploots of von de tijd

die verlopen IS tussen het posseren von het voor

goonde voertuig en het posseren von het volgende

voertuig.

Deze tljd wordt de HIAATTIJD genoe"d.

Op de tweede ploots hQngt dot of von de l'loxiMool

toegestone verlengtiJd; we zullen ben4ndelen dot

er geen nieuwe verlengperiode wordt toegektnd ols

doordoor de ~oxiftole verlengtijd overschreden

zou worden.

Allereerst ~eer Over de hioottijden.

Bij het toekennen VQn een verlengtijd kon de
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is langs dl horizontale QS de lopende

regelaar len ~axiftQal totge.tan. hiQattijd bepa

len. Als dl wlrkelijke hiaattijd groter is dan die

ftaxiftQal toeglstanl hiaQttiJd, dan wordt ft0gelijk

heid a. glno".n. In het Qnder. geval wordt b.

gekozen.

"eestal is d. "axiftaal to.gestane hiQattijd klei-

ner, nQarftate de hoevlelheid aaneengesloten

reeds to.gek.nde vlrlengtijd groter is. We

zeggen dan dQt er progressie zit in de ftaxi"aQI

toegestane hiQattijd.

-Als de hoof"drichting zeer druk bezet is (file>

ZOY, zonder ekstra ftaatregelen, de secunda ire

richting ftet de blschrevln ftethode nooit ~eer

aan de blurt kOften. Daaroft is er een ftaxiftuft

gtsteld aan de totale aQne.ngesloten hoeveelheid

verlengtijd. Als deze "axiftaal to.gestane verleng

t i j d verstreken is, kr i j gt de hoafdr icht i ng in

ieder geval geln verl.nggroen fteer.

Tel" verdUidelijking geven Wij . hier nog een aQntal din

grQftften.

In nl deze diagraftft.n

tijd t uitgezet.

t" , I
, , I

, I
, I
, I
I I
, I
, I
, I
1/
+----------------

-- >t

dingra" 1: grafiek van
lopende tijd in
werkel i jkhei d

LTO'"
I ,

I,,,,
I
I 
, I
+-------------------

-- >t

diagraft 2: grafiek van LTD; de
loplode tijd van een
rlgllaal"

In dingra~ 1 is als funktie van t langs de vertika.le as

eveneens de lopende tijd t uitgezet. We hanteren in dit

en in aIle volgende diagraft"ln langs de horizontale en

vertikale as dezelf"d. schaal. De grQfiek van de lopende

tijd is dus .In rechte liJn onder 4S graden.

De lopende tijd echter, zoal. de verk.ersr.gelaar die
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kent, is een discrete tijd. De fteeste regel~~rs ~erken

n~ elke seconde hun lopende tijd bij. De gr~fiek Y~n die

discrete lopende tijd (LTD) is getekend in di~gr~" 2.

De hoo~te of lengte v~n leder stapjl is daarin d~n 1 sec ..

In al onze vlrdere diagrQftftln zullen ~ij voor de eenvoud

de grootte van de stapjes niet op de jUiJte schaal

~eergeven; bijvOorbeeld S stapjes wil dus niet zeggen

5 seconden.

In diagrQ" 3 neften wij aan dQt op t-O een periode verleng

groen is toegekend. We definieren dQt de tijdsduur dQGrvan

ge\ijk is aQn TIJD1Y. We neften voor de eenvoud aan d~t er

na t=O niet "eer ge~eten wordt, zodQt we niets te ftaken

hebben ftet detectoren en hiQ~ttijden. Oat betekent

d~t de regela~r 1 periodl verlenggroen gleft en daQrna

doorschQke\t naar dl volgende stand.

In diagrQ" 3 hebben we langs de vertikQle as len ~ndere

tijd uitgezet genaaftd AT1YEP. Deze is gedefinielrd GIs

de tijdsduur van het reeds afgewlkkelde gedeelte VGn 1

verlengperiode (ftet \engte TIJD1Y). AT1YEP begint

te tellen Gis ,en periode vlrlenggroen wordt toegekend.

AT1YEP is ftGxiftGal gelijk Gan TIJD1Y. Dlt IS te zien in

diQgr4ft 3.

AT1YEp A

I
TIJD1Y)

"AHIT-)

AT1YEP~

I
TIJD1Y> -----------------

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.I
I I

- --------------+----->t

Di~gr~" J: verlenggroentijd,
sinds toekenning VGn de
laatste verlenging, als
funktie VGn de tijd en
zonder hiGattijd~eting.

I I
--------------+----

I

I .
- ------------+--->t TE
hiQat"eting-)I(-geen

hiaQt~e

ting.
DiagrQft 4: Gis diGgrQ~ 3,

echter nu ftet
hiQattijd"eting.

In diagra" 4 geldt wat betreft het tiJdstip t=O en de
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tijdsduur TIJD1Y hetzelfde als in didgraft 3. We gaan nu

echterJ terwijl het verlenggroen zich afwikkeIt, de hiaat

tijd luten.

ZOdls reeds gezegd wordt er d 11. en .en nieuwe peri ode

verlenggroen toegekend als de geluten hiu.ttijd kI.iner

is da.n de fIlaxi"eel toeg4utane hiaattijd "AH IT . Oftdat

zowei de hiu.ttijd als "AH IT als AT 1YEP beginnen te t.l1en

op het "Oftent det een nieuwe periode verlenggroen begonnen

is, en o"dOot die drie grootheden in dezelfde eenheid worden

uitgedrukt, kunnen ze Idngs d.zeIfde as uitgezet worden.

In diOografll 4 Idten we het verloop zien Vdn de laatste

periode verienggroen. Tijdens deze period. wordt de

fIlaxlfllale hlaattljd "AHIT overschreden door de werkelijk

ge"eten hiadttijd op "o"ent t-TE. (Ydnwege de gefllaakte

afspreken voor taO geldt hier toevallig dat TE="AHIT.)

Op dat "oftent besIuit de regeledr dat er geen nieuwe

period. verlenggroen fIleer toegekend "a9 w~rden. Dat

betekent dat er, net cIs in diegrQfIl 3,

ov.rgeschakeld zdl worden nadr een volgende stand als

AT1YEP=TIJl>lY.

nog hiQdttijden te "eten.

In diegrQft 5 beginnen we op dezelfde fIldnier als in

diagra" 4. Echter wordt nu de detector gedctiveerd voorddt

de "axi"dle hiddttijd verstreken Is en weI op t a Tl.

"AHITAI-
II I

I
I
I
I
I
I
I
I I

-+-----------------------)TOYER

AT1YEp A I
I I

TIJD1Y)I-----------------
I I I

"AHIT-)I-------------+-+-
I I I

YT1---)I----- I
I I I I
I I I
I I I I . I

-+-----+-------+-+-
-->t Tl TE TOYER

hiaatfteting---------)I(-geen
hhatfteting

DiOografll 5: Toekenning Vdn Didgrd" ,: Progressieve
een nieuwe periode ver- toegestane hiQdttijd.
lenggroen
(TOYER=YT1+TIJD1Y).

Yan de toegekende periode verlenggroen is dan al een

ged.eIte YTl verstreken. Het resterende gedeelte wordt
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vervaogeo door .eo geheel nleuwe periode verlenggroen

(weer ftet lengte TIJ01Y).

VQnaf t=Tl beginnen AT1YEP en "AMIT dus weer vanaf nul t.

tellen.

gestopt wordt

wordt weer

Tijdens deze tweed. verlengperiode wordt de detector niet

"eer optijd geactiveerd zodat weer op t=TE

"et hiaat"etingen. All TIJD1Y verlopen is

doorgeschakeld naar de Yotgende stand.

De in diagraft dan totaal geg.ven verlengtiJd TOYER is

groen ook

verlengtijd

diQgr4" 7.

in dit inter"ezzo hebben we gezien dat het verleng

k4n worden afgebroken als een ftQXiAale totale

"ATOYER is bereikt. We laten dit Zien in

gelijk aQn YTl plus TIJD1Y.

In diagra" , laten we het principe zien van progressie

in de ftaxi"aal toegestane hiaattijd. Oit betekent dat de

regelQQr dat "aXi"u" verlaQgt naar"ate TOYER Cde totale

anneengesloten verlengtijd die reeds verstreken is na het

doorlopen VQn een of Aeer toegekende verlengperiodes)

groter wordt.

Uiteraard gaat ook dat In discrete stapjes.

Het leggen van progressie in "AMIT verandert verder niets

aan het principe van verleng-groen-toekenning zoals dat

behandeld is en wordt.

Eerder

ATIYEp A I
, I

TIJD1Y>I-------------------
I I I

"AHIT-)I-----------------+-
I I I
I I
I I
I ,
I I I I I , I

-+-------+---------+-
-->t T" "ATOYER

hiQQtfteting---)I(-geen Aeting

DiQgrQ" 7: aereiken V4n
ftaxiftaal toegelaten totale
verlengtijd.

("ATOYER-T"=TIJ01Y)

ATIYEpAI
I I

TIJDIY)I--------------------
I I I

"AHIT-)I-----------------+--
I I I I I
I I I
I I I
I I I
I I I I. I

-+-----------+-----+--+-
--)t T" A."A

hiaatAeting---->1 I TO
I YER

einde
groen

DiagraA 8: Stoppen van
hiaatAetingen wegens nade
rins van "ATOYER, WQarbij
"AT YER niet heleftaQl
wordt berelkt.

("ATOYER-T"=TIJD1Y)



BESCHRIJYING YERKEERSREGELIHG YALK, "AART 1978 41

overschreden AQ9

VQst. Ook de tijd

die niet

tevoren

MATOYER is een totaaltijdl

worden. Deze tijd st~~t v~n

TIJOIV is .... ooraf' ingesteld.

Ais we nu va"uit het fto"ent t="ATOYER terugtellen d~n

kunnen we stellen d~t het v~n~f het fto~ent T"="ATOYER 

TIJOIV geen zin fteer heeft 0" hiaten te fteten. Er ~ag dan

iftfters toch geen nieuwe periode verlenggroen worden toege

kend oftdQt dQn "ATOYER overschreden zou worden.

In diQgrQM 7 worden dQn ook v~naf t-T" geen hiQ~tftQting~n

fteer gedQQn. We gQQn er In dit diQgraft voor de eenvoud

vQnuit dQt toevQllig precies op t=T" de detector wordt

bekrQchtigd zodQt er een nieuwe periode verlenggroen

wordt gegeven. Alleen oftdat dit toevQllig precies %0 is

uitgeAikt wordt de MaxiMQle verlengtijd "ATOYER heleM~QI

benut.

In de prQktijk zal zo/n detectorsignQQI fteestQI niet

sQftenvQllen Aet het bereiken VQn t=T".

Dit is te zien in diagrQA 8. In dQt geval wordt nQ t=TM

dl lopendl vlrlengperiode afgeftQQkt WQQrnQ wordt door

geschQkeld nQar de volgende stand. O~n wordt de ftQxiftQQl

toegestane .... erlengtijd dus niet hele"Qal gebruikt.

Op het eerste gezicht lijkt dit onterecht want nQ terM

kQn er nog best verkeer over de detector kOften.

In werkelijkheid echter betekent deze strategie een

verAindering VQn de interne verllezen VQn de regelQQf.

Ais ften iftfterS het passeren v~n de detector nQ t=rM

h~d gehonoreerd Aet het QQnhouden v~n verlenggroen tot

QQn het toegest~ne "axiftUft, d~n zou dQt hetzelf'de zijn

Qls hit toekennen van een verlengperiode die korter is

dQn TIJDIY. Deze TIJDIY echter is zo berekend d~t hij net

IQng genoeg is Oft de QfstQnd VQn detector tot stopstreep

te overbruggen. Het toekennen YQn een kort.re verleng

periode zou dQQroft geen zin hebben.

Het voorgQande ZOU ften tenslotte nog kunnen Verfijnen

door bij de berekenlng v~n TIJDIY rekening te houd~n

Met het rijden door geel. "en "oet dQn niet de afstQnd

VQn detector tot stopstreep neften ftaQr die VQn de

detector tot QQn een ~Qntal "eters voor de stopstre~p,
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vo.n wo.o.ruit het redelijkerWijS niet I'Ieer "ogelijk is

01'1 voor de stopstr.ep tot stilstQnd te kOftfn.

Op"cHking:

We hebben behandeld dat een verlengperiode een vaste tijds

duur hfeft die gelijk is aan de riJtijd vo.n detector tot

stopstrfep (0.15 we voor het geftQk geen rekening houden ftet

geel ).

Ho. fen detector"elding wordt steeds ftet een nieuwe verleng

periode begonnen wo.Qrbij de oude verlengperiode wordt o.fge

ko.pt. zodo.t de nieuwe periode o.ltijd precies lo.ng genoe9 is

0" het gedetecteerde voertuig door te laten.

Hierbij "oeten echter twee op"erkingen worden gel'lo.akt.

Op de eerste plo.o.ts geldt bovenstaande niet voor de ferste

vfrlengperiode na ftini"u,,-groen, o"do.t het "ini"u"groen

niet "Qg worden Qfgebroken. "en dient eigenliJk te onthou

den op welk tijdstip de laatste detector"elding tijdfnS

"ini"Uft-groen binnen kWQ", zodQt ften de lengte vo.n de eer

ste verlengperiode zodanig kan berekenen datdie niet te

lo.ng is. Het dan toegekende deel van de ferste verleng

perlode plus het deel "ini"Uftgroen dQt verstreek no. de

lo.atste detector"elding, "oeten dan SQ",en gelijk Zijn Qo.n

de lengte vo.n een 9.hele verlengperiode.

Op de tweede plaats "oet gewQarschuwd worden voor het

veronderstellen vo.n fen bepao.lde rijSnelheid VQn hft

verkeer. Als bijVOorbeeld fen QccuwQgentje te IQat o.o.nko"t

is het verlenggroen YOOrbij en wordt het wagentje vfrgeten.

Dit wordt bij de bespreking yo.n de d~no,ftiSche sponsor",atrix

werder beho,ndeld (na het interftezzo over secundaire en

tertiaire signaolgroepen).

EIHOE INTERI1EZZO EIHI)E IHTERt1E220
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We

De

9a on

figuur

de

die

standen

hier

G

b i j

en E

hoort,

nu wat verder uitwerken.

ziet er d1s voIgt uit:

lFdfg lFgbg lFvogg
I I I
-----+-----

I
'II

grootste
deel
vdstgroen G

IFg",he
y

Input:
DRIHGEHD DOORSTARTCO""AHDO
vQnuit controleprocedures
en
resultdten hiddttijd",etingen
vGnult sturingsproc.dures

verleng- I
groen I'\et I E
flio.o.tl'Jetin-1
gen -----IFelv
(gedeelte vdn)Y .
10.o.tste -----
v.rlenging I ELY I
(zonder -----
hidQt",eting) IFlvh

'II

Het vdstgro.n wordt geredliseerd in de standen G en G"H 50."'£'n.

Dit wordt oltijd gegeven, ono.fhdnkeliJk von het verkeerSQdnbod.

Bij p1datsing van de r.gelao.r in een gecoordineerd netwerk ~et

grotne golven is dit het groene-golf-groen.

De vdstgroentijd of groene-golf-groentijd YGT (voor e en G"H

Sdften) is een vast inputgegeven of een gegeven dat door de rege

Idar nog beinvloed kon worden. yeT wordt bijvoorbeeld iets korter

0.1s het koppelsignoo.l tijdens het dnti-flits-groen binnen is

gekol'len (zie

Jijdens hat

wordt de

interMezzo).

het vdstgroen (toestand GMH)

gedaQn (zie int.r",.zzo over

verlengen). De eerste verlengp.riode VQn signadlgro.p X

wordt na,u1 ijk

klein.r is

SignQo1groep X

0.11 •• n

do. n de

begint

toeg.kend als de ge",eten hiddttijd HIT[Xl

",oxiftQdl toegestGne hidattijd "AHIT£Xl.

ddn toestand G"H vdnult toestdnd e Qls

Fggl'Jh(X) = (LTD STSTAT[X] ) YGT[X]-"AHIT[Xl ) or (DDST[X])
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-trueD is, waarbij STSTAT(Xl het tijdstip is waarop groep X

begon ~et toestand G.

To.stond GMH wordt opgevolgd door toestand E Qis

Fg"he(X) = (LTD - STSTAT[X] > YGT(X]) or (DDSTeX])

woarbij

stand G begon

Als echter HIT[X]

E en ELY ~eteen

groter was dan "AHIT[X], dan word.n de standen

weer verlat.n in een en de%elfde actie.

Zoals in het inter"ezzo al is beschreven, wordt Ir altijd een

laotste v.rlengperiod. (of g.d•• lt. daaryan) g.geyen, WQOrbij

g.en hiaattijden worden ge~.t.n. Dit o"dat

-of de ge~eten hiaottijd te groot was, WaQrbij de

lopende verlengperiode wordt afg."aokt

-of o~dQt de ~axi"aal toegestane verlengtijd nQderde,

Waarbij de lopend. verlengperiod. ook wordt afge"aakt.

Er geldt:

F.lv(X) = (HIT[X] > MAHIT[Xl) or

or (MATOVER[X]-

or (DI>SHX]).

(LTO-STE[X]) < TIJD1Y[X) or

Hierbij

begon.

staat.

is STE[X] het tijdstip waarop yoor signQalgroep X stand E

(LTD-STE[X) Is dus de tijdsduur dat groep X al in stand E

Het ftaXi"u" van d.ze tijdsduur is "ATOYER[X]-TIJD1V[X]

(zie inter",zzo over verleng,n).

Stand ELV duurt ~Qxi"Qal evenlQng als 1 v.rlengp.riod, (TIJD1V).

De stand wordt Yerlaten Qls

Flvh(X) = (LTD-STSTAT[X] > TIJD1Y[X]) or (DDSTeX]).

Hi.rbij

begon.

is

Dit

STSTAT

\I a it

het tijdstip waarop d. laatste verl.ngperiode

slechts bij uitzondering sa"en ".t het begin van
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stand ELY; ~eestol begint stand ELY een tiJdje no het tijdstip

STSTAHXl (zie inter"ezzo).

De reg.laar kan dus, sa"envAttend, het verlenggroln 0'" drie

redenen ofbreken en ovtrschakelen noAr dl wacht,tand:

1. verkeersdichtheid te 1009

2. "'OXi"'UM verlengtijd "a'll niet oVlrschr@den worden

3. er ko",t een dringend doorstortcoftftando binn.n.

No het afbreken von het verlenggroln ko",t de signdQlgroep

in stand H (DHold U
), de loIochtstAnd.

F.h t
Y

=====- >1
Fhh I 1 H

- -I

In p ut :
DOORSTARTCO""AHDO

vanult de
controleprocedures

begin 1
van I
oll.rgangs- 1
tijdtn Y Fhw
ais de signaolgroep stand H vfrlaat

Di t houdt in,

werd, dl signaQlgro.p zal rlogeren op co",,,,ondo's 0'" ZO sn~l

",ogelijk naar passief rood te gaon, ten behoeve van strijdige

groepen die ook op groen will en ko",.n.

Yanaf de START tot aan dat "o."ent kan naftelljk dl atwikke\ing van

dl signoolgroep aileen versneld worden in zeer dringlnde gevollen,

zools reeds beschreven, ",et een dringend doorstQ~tco",,,,ondo.

Een"ocl in stand H oongeko",.n is het echt,r lang nlet altijd nodig

0'" het groen te vI~lat.n en door t. lopen noar passif' rood. Stelt

U 'Zich Moor .ens voor dot er bij het getoonde foseverloop op

",oMent P42 nog steeds geen vlrkeer is voor de andere signool

groepen, dus dat er alleln verkeer is voor signaQlgroep 2. Dcn

kunnen W~ grolp 2 net %0 goed op groen loten staan, want voor de

andere gro.pen is toch geen verkeer.

De regel ing gQQt dan als het WQre PQssief stQan wQchten totdat er

verkeer ko~t, vondaar de nOQft wQchtstQnd. Oeze stand kent aileen

I.n MaXi",u",tijd Qls er een bepoQlde "axiftale lichtbeeldtijd ("LT)

verbonden is QQn het lopende beeld, bij het voorbeeld dus QQn

beeld A. In dat geval wordt naftlliJk door dl controlepro-
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elke kOftbinatie VQn lopende

een eigln opti!"lQ1e ontrui-

cedures een DOORSTARTCOHHAHDO gegenereerd voor groep 2, wQarop

groep 2 Onftiddellijk overgQQt nQar de geelstQnd.

Yerder genereren de controleprocedures ook onftidde\lijk een door

stQrtco~ftQndo cIs er strijdige groep.n Zijn ftet verkeersQQnbod,

wQQrdoor het lopende 1 ichtbeeld Ine1 plaQts ZQ 1 ftoeten !"lQken

voor een nieuw lichtbeeld. We hebben dQt a1 gezien in het fose

verloop 1r1I1Qr groep , op groen fto.st kOften, terwijl gpoep 2 "in"

stond.

SQftenvQttend geldt dUSI Fhw • (ORSY) en Fhh = (not DRST).

We neften als voorbeeld weer de gegeven T-kruising.

Stel dat groep 3 op groen staat, wlarbij .en continue

verkeersstrOOft linksar gaat. Stel verder dQt op gegeven

ftoftent ,troo!"l e (rechtdoor) ftoet gaIn rijden.

Het is in dlt geval dUideliJk dQt het verkeer VQn strool"l 3

het kruisinglvlak .erst verlaten ftoet hebben, voordat

stroo .. 8 gQQt rijden. De tijd die dl1arvoor nodig is

noeften we de OHTRUIHIHGSTIJD.

Deze is gedefinieerd als de tijd tUlsen het .. oftent dot

groep 3 op rood springt en het ftOft.nt dat groep 8 op groen

.. ag kO!"len.

De tijd, die nodig is 0 .. vo1doende ontrui .. ing te reQli

seren, is QfhankeIijk VQn de situatie.

Heeft weer het voorbee1d ftet de T-kruising. Dan zal de beno

digde ontrUiftingstijd, bij het overschcke\en von groep 3

nQQr groep 32, kleiner Zijn dQn bij overschQke1en von

groep 3 naar groep 8.

De regeling kent daQro!"l voor

groep en i nkoftend 1 ichtbee 1d

"ingstijd (OHTRTD).

HQ het verlQten van de wQchtltand voIgt een VQste signaQ1

groep-fase-Qfwikkeling. De~e be~taat uit achtereen-

volgens ontrUiftingsgroen, geel en rood. Na het op rood ko

ften !"loet eerst ten VQn tevoren vastgestelde ontruiftings

tijd verstreken Zijn, voordQt opvolgende signQQlgroepen

op groen .. ogen kO!"len.

We kuonen nu bij het verIaten van de wQchtstand beginnen
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~et het oftellen van tijden, die gelijk Zijn oon de so~

VQn ontrui~ingsgroentijd, geeltijd en ontrui~ingstijden

(cleQring). Zodra deze tijden Zijn verlopen ~ogen

opvolgende groepen op groen gezet worden door ~iddel v~n

START-co~~ando's. Dit zol later nog verder worden

uitgediept.

EINDE INTERMEZZO EINDE INTER"EZZO

Als de groep de wachtstQnd verlaat, ko~t hij .erst in stand W

(·wove n
), het ontrUiftingsgroen. Deze stand heeft een voste tijds

duur (GOLFGRHTD), die dient o~ een klein groene-go If-effect te

reol iseren. Dit kan von nut zijn wonneer twee verkeerslichten vrij

dicht Genter elkaar Zijn opgesteld en het tweede licht geen eigen

detector heeft. Als deze SituQtle niet van toepQSSing is wordt de

golfgroentijd (GOLFGRHTD) gewoon nul gesteld o~ onnodige vertra

ging te voorko~en.

Fhw I
V

=====
1<-

W I I Flllw
1--

====-
I
V

dus

verloop

F wo

van die golfgroentijd wordt doorgeschQkeld naar geel,

= (LTD-STSTAT > GOLFGRHTD) en Fww .. (not Fwa).
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Het geel heef't ee·n YQste tiJdsduur, de geeltijd (GlTO),

FwQ. I
V

=====
1<-

A I I FQa
1--

====.
I
V

FQr

Deze heert dezelf'de f'unktie als bij elk. Qndere gQngbQre ver

keersinstallatie. NQ verloop van de g.,ltijd wordt doorgeschQkeld

nQQr PQSSief' rood, zodQt

FQr III (LTD-STSTAT > GLTO> en FQQ = ( not Far).

ResuPlerend:

Ha ontvangst Yan START kQn direct of' tijdens de privilegetijd

besloten worden deze signaQlgroep In te schakelen. Geschildt dit

niet, dQn verliest de signQalgroep Zljn clai~ nQ Q.floop VQn

de privilegetijd.

De afloop VQn het eerste deel VQn de toestandenc~clus kQn ver

keersQf'hQnkeliJk verlengd worden. Tot aQn de wQ.chtstQnd is de

Qf'wikkeling Qlleen te versnellen in dringende gevQllen.

HQ de wQcntstand yolgt wederoft een VQst, slgnQQlgroepf'Qse

QfWikkeling. Deze is zelf's in dringende gevQllen niet te beinvloe

den.
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Tens\ott. voIgt, zoa\s beloofd, lin overzicht van a\\e

overgangsfunkties p.r to.stQnd.

Verder wordt e.n overzicht gegeven VQn Q\l. gegev.ns, die per toe

stQnd nodig Zijn.

w. ~Qk.n dQQrbij onderscheid tUllen

-VQlt, gegevens, bijv. geeltijdln

Dit Zljn g.gevens, die Irgens in de rege\QQr in RO"
(VQst geheugen) zoudln kunnln stQQn. Ze zoudln voor een

bepQQld kruispunt in prinCipe I.nftalig door een verkeers

kundige kunnen worden vQstgesteld.

-variabele gegevens, bijV. gegevlns vQnuit detectoren.

Dit zijn gegevens, die kunnen verQnderen, Qfhankelijk VQn

een bepaa\d v.rke.rsaQnbod, van dl tOlstQnd op Qndere krui

singen in een n.twerk of v&n dl tijd VQn de dQg.

Deze gegevens kunn.n Zljn opgeslagln In RA" (werkgehlugen).

-co~ftQndo', (wQQr de lignQQIgrolp glvolg QQn ~Olt geven).

D.ZI coft"ando's kunnln binnlnko~ln In Zijn dQn bllte"d o~

d. signaa\groep weI of nllt glforceerd door te latin \open,

door Zijn toestQndenc~clus.

T.vens g.v.n we Qan naQr welke toestQnd de signaQ\groep

dQarbij ZQ\ gQQn, Q\ of niet sprongsgewijz. (ov.rS\QQn

van tussenliggende toestQndln).

-StQtus-infor"Qtie.

Hi.rond.r geven Wij aan WQnnler het verkerln VQn de Si9

naQ\gro.p in I.n bepQQlde stQnd bilangrijk is voor het

funktioner.n van de regelQQr.

Een d.tector 0" wachtrijen te "Iten bijvoorbeeld zal a\\een

"gesc~nt· beho.v.n te worden a\s de biJbehorende signQa\

groep rood is.

Ook kan het v.rIaten VQn .en stand het starten van ,.n be

paa\de supervisor-routinl tot gevolg hlbbln, ZOQ\s h.t ge

va\ is bij h.t setten VQn overgQngstlJden, Q\s t.n signQa\

grOlp Zijn wachtstand verlQQt.
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Frp = (START)

CoftAando'SI

50

Als d~ signaalgrofp len STARTCO""ANDO krijgt vanuit de

controle-procedures v.rlaat hiJ de stQnd passi.r rood en

gaat naar privilegerood WQar hiJ dir.ct groen ftag word.n

als daarto. volg.ns zlJn 'igen gegevens Qanl.idlng is.

Status-inforftati':

All de signaalgrofp in d.z. stQnd staat word.n Ir door de

sturingsprocedures signaalgro,p~QanYragen gedaan.

TOlstand p: privileglrood.

Fpr = (LTD-STSTAT ) PRIYTO) or (ODST)

Fprb(X) = ( (detector-)ft.lding[Xl and BTA(X,Yl=RB )

Fpafg(X)= ( (detector-)ftelding[Xl and BTA[X,Vl=GB )

Fpafv(X)= ( (det.ctor-)ftlldlng[Xl and BTA[X,Yl=YOG )

Yast. g.gevens:

Privilegetijd PRIYTD (ftQxiftale tlJdsduur van d.z. stand).

Tab.l BTA; bij d. volgende stap yoOruit in het toestands

diagrQft kan •• n keuz. worden g'ftQakt uit 3 to.stand.n.

Welkl toestand gekozen wordt is QfhQnkeliJk van het nuftftlr

VQn het lichtbe.ld dat -in- staat. Deze QfhQnk.lijkheid

wordt gegev.n door d. tabel BTA (Zi. d. bespr.ki~g

van toestand B).

Yariabele g.gevens:

(Detector-)fteldingen vQnuit de proc.dures yoor input

processing. Als deze binnen kOften gaQt d. signaalgroep

Onftiddellijk naar d. volgende toestand.

Coftftando's:

Dringend doorstQrtcoftftando DDST, vQnuit d. control.-proce

dures. Als dat binnen kOftt gQat de signaQlgro.p ft.t.en te

rug nQar passie' rood.

Frbr(X) = (OOST[Xl)
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Frbaf(X)= (LTD-STSTATeXl > RGTeX)

Y~ste gegevens:

Rood-voor-Groen-Tijd RGT

Co""ando's:

Oringend doorstartcoftftando v4nuit de c~ntrote-proceduresJ

ali dit binnen koftt gQat de groep Onftiddellijk terug nQQr

de stand pnssief rood.

Toestand AFGR: anti-flits-groen.

F~fg(X) = Fafgb(X) = Fafvog(X) • (LTD-STSTAT[X) > AFGROETeX)

Y~ste gegevens l

Anti-Flits-Groen-Tijd AFGROET.

Toestand GB: groen-voor-groen.

51

Fgbg(X) = (LTD-STSTATeX] > GGTeX]) or (DDSTeX])

Y~ste gegevens:

Groen-voor-groen-tijd GGT.

Y~riabele gegevens:

K~n de groen-voor-groen-tijd Zijn, ~ls die berekend wordt

aan de h~nd v~n de lengte V4n de wQchtende rij Quto's.

Co""~ndo's:

Oringend doorst~rtcoftftQndo vQnuit de controleprocedures;

als dit binnen kOftt g~~t de groep onftiddellijk n~~r de

stand ontruiftingsgroen of geel, WQarbij de tussenliggende

stQnden worden overgesl4gen.

Toestand YOGI voorstartgroen.

Fvogg(X) = (KoppelsignaaleX) or (LTD-STSTATeX) > "AYOC[x) or

(DDSTeX]).

Y~ste gegevens:

"axift~le voorst~rtgroentijd "AYOG.

Co~"~ndo's:

Koppelsigna~l voor het re~liseren van een groene golf in

netwerken; het si9n~al koftt v~n een naburige kruising; als

het binnen koftt g~~t de groep "eteen naar de volgende stand

(stand G).

Dringend doorstartcoftftQndo v~nuit de controleprocedures;
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Fgg~h(X) = (LTD-STSTAT[X] > YGT[X]-"AHIT[X]) or (DDST[X])

Y~ste gegevens:

Y~stgroen-tijd YCT en

"QxiRal. hi~~ttijd "AHIT.

CORR~ndo's:

Dringend doorstQrtcoftftQndo vanuit controleproc.dures;

d. groep gQQt onRidd.lliJk nQQr ontrUiftingsgroen of g.,l.

Fgfth.(X) = (LTD-STSTAT[X] > YGT[X]) or (DDST[X])

Y~ste glgev.ns:

Y~ltgroen-tijd YCT.

YQriQbel. glg.vens:

R.sultat.n hiQQttijd-fteting, waarRee blpa~ld wordt or

er weI of niet v,rl.nggro.n RO.t word.n gegeven.

COR~ando's:

Dringend doorltartcoRRQndo vQnuit controleproc.duresl

de groep gaat onRidd.lliJk naQr ontrUiftingsgro.n of g•• l.

Felv(X) = (HIT[X] > "AHIT[X]) or

("ATOYEReX)- (LTD-STE[X]) < TIJD1Y[X]) or

(DDST[X])

Yaste gegevens:

"axiRale hiaattijd "AHIT.

"QxiRQle total' verlengtijd "ATOYER.

Tijdsduur van 1 verlengptriOde TIJD1Y.

Yariab.le geg.vens:

"axift~le hi~~ttijd "AHIT als daQrin progressie w~rdt

gel.gd. "AHIT ne'Rt dan af Qll funktie VQn de totQl.

vlrlengtijd.

Hiaattijd HIT; dez. wordt geftet.n ftet b.hulp van detectoren

.n is nodig o~ te b'PQlln or .r .,n niluwe verlengperiode

"oet worden gegeven.
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CO"M~ndo's:

Oringend doorstartcoftftando "et bekend gevo19.

Toestand ELV: laatste verlenging.

Flvh()() = (LTO-STSTAHX) > TIJD1Y[X) or (DOSTU(l>.

Vaste gegevens:

Tijdsduur van 1 verlengperiode TIJD1Y.

CO"f'l~ndo's:
i

Oringend doorstartcoft"Qndo "et bekend gevolg.

Fh", = (DRST)

53

Co",undo' s:

DoorstQrtco .. ~ando of dringend doorstartcof'lf'lando,

vanuit de controleprocedures' ats een van deze twee co"",an

do's binnen ko .. en gaat de groep direct naar de volgende

stand, het ontruif'lingsgroen of het ge.l.

Status-infor"atie:

Bij het beeindigen van deze stand beginnen de controle

procedures "et het aft.llen van overgQngstijden.

Fila = (LTD-STSTAT > GOLFCRHTO)

Yaste gegevens:

Golfgroentijd GOLFGRHTD.

Toestand A: geel (HA .. ber H
).

Far = (LTD-STSTAT > GLTO)

Yaste gegevens:

Geeltijd GLTD.

Het hierbij horende toestandsdiagra" ziet er als voigt uit:

(de Boole-funkties, ",aaraan voldaan "oet Zijn, wi 1 een

toestand gehondhaafd blijVen, Zijn hier voor de overzichtelijk

heid ",eggelaten)
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status-inforMQtie naQr
blok S yoor signQQIgroep
A aQnvrQg.n
A

iii

A

=::::
A

== ==

:::==
"

IFlU
I
I
I
I
I
1
I
I:====

Fhw
IFg"he
Y

G

=====

=====
.I«OI>ST
I
I..:::

IF 99" h
V

:=::: «hiaGt
I G"H I«I>OST

STARTCO""AHDO _.:_.:
echte of »>»))>)1 1
3::~~~~~!rdel-F~;---------~ R l<-------------F;~--
M.ldingY Y a.=_._Y =:==: A A

» I I Fpr I I
I P I------~------ I

/)/)ST»»>I I I
===== IFrbr

I
-------+-----+------- I

IFpa.fv IFpafg IFprbl
y Y Y I:=::= ::=:= =:==- 1

IAFGR I IAFGR I I 1-_:::: =-._= I RB I
Flafvog Flafgbl I«<DDST
y' y ===:=

::::= ::===005T IFrbaf
I IKOPPEL I 1«< Y
I YOG 1«< I GB I :=._:
I 1«( I I IAFGR I::===I>D5T ===:= :==:=

IFvogg IFgbg IFafg
-------+-----+-------

V

=====
1«hiQten

E I«DOST
I

:====
IFeiv
y

===:=
I ELY 1< <I>D5T

===== ._=- -

DRST

IFlvh I
------------------>1

I
H

=====
A

I
1--------------
I Y

begin van overga.ngs
tijden als de groep
stQnd H verIQQ.t.
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HET AAHYRAGEH VAH LICHTBEELDEH (BLOK A):
=.==========~==============.=.====.=====

55

In deze paragraQf wordt de taak van d. procedures van blok A be

schreven= het o~zetten van signaalgroepaanvragen in lichtbeeld-

aanvragen.

Het . betref'ende gedeelte van de struktuur van de regellng zag

~r ols voigt uit:

(De hier genoeftde noften zullen verder in de tekst verduidelijkt

worden)

A

IQanvragen vanuit een signaalgroep
10ft een of fteer lichtbe.lden
lofwel: dljnaftiSche sponsor-,utrix.-----

1<---sponsOrftatrix en
A I lopende tlJd.

I

Als een signaolgroep in passle' rood staat en er staat verkeer voor

die groep. dan staat er ergens een geheugenploats ge5et, ten teken

dat die groep aangevraagd is en dus op groen ftoet ko~en. Hotuurlijk

kan die geheugenplaats ook op vaste tijden geset worden of in

direct door andere regelaars in een netwerk. Het setten van die

geheugenplaats verd genoe~dl het doen van een signaGtgroepaonvraag.

Elke signaolgroep heeft zo'n geheugenplaats; we kunnen ze

ondergebrocht denken in een arralj genaG~d SIAAH, waarbij er voor

elke signaalgroep 1 orra,::,ele,unt is. Dus: Qls SIAAH[l(]=l dan is er

een aanvraog gedoan voor het groen worden van signaGlgroep X.

De procedures voor het doen van lichtbe.ldaQnvragen (blok A)

~oeten in aktie kOften zodra zo'n g.heugenplaats g.set wordt,

o'wel zodra een signaalgroepaanvraag is gedaan. Oft de lignQal

groepen op groen te kunnen laten kOften ~o.t ften I~fters ook d.

bijbehorende lichtbeelden aanvrogen.

Het opsporen van de bij een signoalgroep horend. lichtbeelden ge

beurt ftet behulp von een zgn. sponsOrftatrix. Deze ftatrix is e.n

vast gegeven voor de reg.lGar en gee,t aan onder welke licht

beelden een $ignGalgroep groen ftag worden.
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De ~~trix heeft voor elke signGQlgroep X een rij, "It rijnU""er X.

Tevens is er voor elk lichtbeeld V .en kolo" ~et kolo"nu~~er V.
Als SPOHS[X,Y]=1 dQn

beeld Y ·in" stn~t.

MQg signGQlgroep X groen worden Qis licht

Y wordt dQn de sponsor VQn X genoe~d.

Yoor het eerder gegeven voorbeeld Ziet de SPOHSOR"ATRIX er Gis

voigt Uit:

signnQl
groepen

Figuur:

1 i chtbeelden
I Q b C

--+------
2 I 1 1 0
3 I 0 1 0
4 I 0 1 0
61 0 0 1
71 0 0 1
8 I 1 0 0

32 I 0 0 1
34 I 1 0 0

SponsOr"Qtrix

BijvOorbeeld groep 2 "Qg dus Groen worden Qls of beeld Q,

of be.ld b ·in" stQ~t.

Op"erking:

De I ichtbeelden,zoQls die tot nu toe gedefinieerd Zijn,

betreffende de indeling VQn de signQnlgroepen, worden door de

Hr. StrQver ·pri"nire fasen· geno."d. Oeze ·pri"Qire fnsen n

worden door de co"puter sQ"engesteld bij het drQQien vnn

FADIG, een progrQ""n VQn dHr. Strayer voor het genereren

VQn fQsediQgra""en.

We kunnen de vaste sponsor"ntrix uitbreiden, ZOdQnig dQt de rege

laar voor elk lichtbeeld onderscheid "Qakt tussen pri"nire,

secundQire en tertiQire signnalgroepen.

0" uit te leggen WQt dit inhoudt voigt eerst een inter~ezzo.
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Interl'Utzzo:

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

We ne~en hit eerder gegeven voorbeeld en herhalen hier

de kruising die daar bij hoort:

8------------) I
---------------17------------+ 1

Y I

32

I 34 I
1--------------11--------------11 ------1
I 1(+ 1+)1
1 I 1 II I
1 1 1 II 1
1 1 , 14 1
1 1 1 I

II (---2
11-------------------II +------------3
I I Y
I -------------------I
I
I
I

Figuur: la~out van de kruising bij het voorbleld.

Oe lichtbeelden-indeling was als voIgt:

beeld A: grolpen 2, 8 en 34

betld B: groepen 2 , 3 en 4

beeld C: groepen ,, 7 en 32.

Stel dat beeld B in Ploet ko~en.

We nePlen oon dot de regelaor daarvoor op "o~ent Tl

een eerste startcoPlPlondo geett, en weI oan de groepen

2 en 3.

We nePlen verder aon dot het, biJvoorbeeld vanwege de vei

lightid, pas op hit Plo"ent T2 PlogeliJk is Oft signaalgroep 4

een startcoPlPlando te geven. De tijdsperiode tussen T2 en Tl

is hierbij zo groot dot auto's in die tijd kunnen optrek

ken en de kruising kunnen posseren.

Yerder ftoeten we op"erken dot de regeling op gegeven

Ploftent Ploet gaan bepalen welk llchtbeetd ingeschokeld zal

worden ols beeld 8 voldoende long Ain A heelt gestaan.
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Dot ~ordt op %ijn vroegst p4S zinvol Qls bij beeld Bolle

storteoftftondo's zijn gegeven, in dit voorbeeld dus op ftO

Aent T2.

We neften Qon dQt, vQnwege de grootte VQn het verkeersoonbod

bij de versehillende signQ41groepen, de regelQQr op ftOAent

T2 liehtbeeld A heeft uitgekozen.

We eonstoteren don, dQt het nQ het ftoftent Tl een lange tijd

zol duren, voordQt de groepen 6, 7 en 32 eventueel op groen

zouden Mogen koften, oftdQt dit bij beeld C horen.

Stel nu dot groep 3 geen yerkeer he.ft, en dus nQ een

privilegeroodtijd terug gQQt nQQr pQssief rood.

Op het kruislngsvlek kunnen we Zien, dQt we dQQrvon kunnen

profiteren door groep 7 groen te geven. (We neften QQn dQt

er voor groep 7 verkeer stQQt, dQt eerder voor die groep

een QQnvrQQg heeft ingediend.) Onder het beeld dQt KinK

stQQt ftogen nQftelijk Ql1een de groepen 2, 3 en 4 groen

worden, en de groepen 2 en 4 zijn niet strijdig Aet

groep 7.

Het hier gesehetste -groen geven- QQn groep 7 is door de

rege140r niet uit te voeren Qls we uitgQQn VQn de e.nvou

dige vQlte sponsorftQtrix ZOQls die tot nu toe ged.finieerd

is.

Als de regelQQr dit wel zou kunnen, zou de ,ffieienew VQn

de regelQQr veel groter zijn in bepQQlde sitUQties.

Oft dit nu te bereiken voeren we de begripp~n priftQire,

seeundQire en tertiQire signQQIgroepen in.

Oeze Zijn Qls volgt gedefinieerd:

-PriftOire signQQlgroepen:

zodrQ ten liehtbeeid is uitgekozen Oft -in- te kOften

krijgen Qlleen de priftQire groepen, %odrQ dQt

vQnwege de veiligheid ftogelijk is, een s~QrteoftftQndo.

Anders gezegd: zij krijgen ois eerste het reeht Oft

op groen te koften.

-SeeundQire signQQlgroepen:
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h.eft gekregen en

pri~~ire groepen die weI

~ls er pri~oir. gro.p.n Zijn die niet von hun recht

gebruik ~~ken, d~n wordt .en I.cundoir. groep op groen

gezet, ftits die

-een sign~~lgro,pllnvrolg

-niet strijdig is ~.t

groen Zijn g.worden.

-Tertiaire signo~lgroepen:

~ls er ook secund~ire groepen Zijn dil niet von hun

r.cht g.bruik ~~kln d~n ft09 een t.rtioire groep groen

word.n "'its die

-een ~onvr~~g h.tft glkr.,en .n

-niet strijdlg is ~.t pri~oir. of secund~ire

groepen die w.l groen zijn. Als er 01 t.rtioire

groepen groen Zijn don ~~g di. gro.p ook door ....

niet strijdig ziJn.

In het bov.n gegeven voorbeeld kunn.n we dUI grolp 7 ols

secundoir. gro.p indel.n bij b.fld B.

Tenslotte ",.rken WiJ op:

1. Bij kruisingen ~ft .,n o~ntfll signfl~lgroepfn, wo~ronder

slechts .nk.le rel~tie' zw~~r be14ste ItrOften,

ftOlt ft.n len indeling ~~ken die gebol •• rd is op die 2WQOr

belolte groepen, zod~t die hoofdz~klliJk h.t g.dr~g von de

regeloor bepol.n.

Dit wordt ook g.d~~n in d. zgn. "blokregeling" von

RijkswQt.rstOQt.

2. De secundoire gro.pen Zijn dus ing.vo.rd Oft de

ef'icienc~ te verhog.n von d. reg.loor blj d. gelchetste

opzet. "en zou kunnen onderzoeken of d.ze invo.ring niet

overbodig ge~Qokt k~n word.n door de interokti' tUllen

betlden en signoolgro.p.n Inders te orgonisfren.

EIHDE IHTER"EZZO EIHDE IHTER"EZZO
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Yoor het geg.ven voorb.eld zou een ftogelljke indeling in de ~ri.

soorten groep.n dIs voIgt kunnen Zijn:

signaal
groepen

lichtbeelden, ftet priRdire, secundaire en
tertiaire signaalgroepen

I A I B 1 C 1
1 P s tl P s tl P s tl--+------+------+------+

21 1 0 01 1 0 01 0 1 01
31 0 101 10 01 0101
41 0 1 01 1 0 01 0 1 01
61 00 11 0 1 01 1001
71 0 1 01 0 1 01 1 0 01
81 10 01 0 0 11 0011

321 0 0110 0 01 1001
341 1 0 0 I 0 0 1 I 0 0 11

Figuur: Ydste sponsorRatrix Ret
priftaire, secunddire en tertiaire signaalgroepen.

Hierbij stadn onder .lk lichtbe.ld drie koloftften.

Een 1 in koloft p bij lichtbleld A bltekent dat d. b.treffende

groep pri"dir is onder be.ld A.

Zo sta.an 5 voor secundair en t voor tertiair.

De groepen onder kolo" p Rogen zonder "eer groen worden;er is

niet eerst ten controle op strijdigheid nodig Oftddt pri"aire groe-

pen van een beeld onderling nooit strijdig ftogen Zijn.

De groepen onder koloft s en koloft t fto.ten w.l .erst

een strijdigheidscontrole uitvoeren.

De sponsOr"atrix zou "en kunnen zien als de Ranier Oft een bepaalde

kruispuntconfiguratie aan de regelddr op t. geven.

Zodra een signdalgroep is ddngevrddgd Roeten er een adntal dingen

gtbeuren 0" bijbehorend. lichtbeelden aan te vrdgen. Dat zdl nu

behdndeld worden ddn de hdnd van het voorbeeld.

Hitrbij wordt gewerkt "et een dyndftiSche spOnSOr"dtrix. Het enige

verschil tussen deze ~dtrix en de gewone sponsOrftatrix bestddt

hierin, dat een 1 in de spOnSOr"dtrix dlleen ook in de dvnaftiSche

ftatrix stadt als de bijbehOrende groep

da.arvoor een signaalgroepda.nvraag is gtdaa.n).
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Verder g~~n we .rv~n Uit dat de v~ste sponsOr"atrix aileen pri"Qi

re 5i9naalgroepen kent.

BijvOorbeeld: stel dat alle.n groep 2 en groep 8 zijn aangevraQgd.

ziet

signaal
groepen

dynuli 5cht

1 i chtbeelden
I abc

--+------
21 1 1 0
31 0 0 0
41 0 0 0
61 0 0 0
71 0 0 0
81 1 0 0

321 0 0 0
341 0 0 0

sponsor,utr i lC er als voigt uit:

Figuur: Dyna~ische SponsOrftatrix.

Wat nu door de procedures van blok A gtdaan "ott worden is het

volgende: zodra een signaalgroep X wordt aangevraagd, dan "Ott in

rij X v~n de dyna~ische sponsor~atrix elk eleRent gelijk geftQ~kt

worden aan het overeenkoftstlge eleRent van dt vaste sponsOrft~trix.

Ais bijvoorbeeld in bovenstaandt situatie groep 7 een ~QnvrQag

krijgt, dan wordt aan de dynaRische sponsorRatrix direct de volgen

d. inhoud gegeven:

signaal
groepen

Ii chtbeel den
I abc--+'------

21 1 1 0
31 0 0 0
41 0 0 0
61 0 0 0
71 0 0 1
81 1 0 0

321 0 0 0
341 00 0

De signaalgroep kan Zijn aanvraag pas rtsetten Q1I de rede v~n

die aanvraag verdwtntn is. Hitrbij treden twet C~RpliCQties op.

Op de eerste plaats: als bijvOorbeeld een lichtbeeld is aangevrQ~gd

oftdat er verkeer over ten detector reed, die ten aantQl "eters

voor de stopstreep ligt, dan Rag zo'n aanvraag pas gereset worden

Qls er een groenperiode is gegeven, lang genoeg 01'1 de rij wQchten-
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den door te kunnen loten riJden. De oonvroQg AOg dus niet gereset

worden als een groenperiode wordt otgeknpt door een dringend

doorstortcoAAondo.

We zouden blj dit olles oon toekoAstvoorspelling kunnen doen door

de oQnvraQg reeds te resetten biJ ontvonostvon een stortcoAAondo.

Don reeds kon Aen iAAers oonneAen dot de riJ wochtenden zol worden

doorgeloten, behoud~ns het verSChijnen von een dringend doorstort

cOA"ondo.

Als zo'n coftAondo binnen een bepoolde tijd binne" ko"t zol "en don

ook Aeteen opnieuw een oonvroog Aoeten loten doen door

de regelonr.

Op de tweede ploots treedt er een probl.eA op bij het te loot

oonkoAen bij de stopstreep van zeer 10ngzoAe voertuigen

(biJV. occuwogentjes) wonneer die Aeteen biJ of direct no het

posseren van de detector hun groenperiode krijgen toegewezen.

In dot gevol zou de regeloor 01 doorschokelen noor rood, voordot

het wogentje de stopstreep heeft kunnen posseren, woorbiJ de

oonvroog zou worden vergeten.

Het wogentJe zol nooit Aeer groen krijgen tenZij "en Aet Aeerdere

detectoren werkt of de regeloor zodoniO progroAAeert dot elke

signoolgroep steeds no het verstrijken von een bepoolde, AogeliJk

voriobele, tijd gegorondeerd een periode AiniAuAgroen krijgt,

ongeocht het weI of nlet oonwezig Zijn von oonvrogen.

Het geschetste probleeA kon in de (noblje 1) toekoAst opgelost

worden door het gebruik von zgn. longe-Ius-detectoren,

woorAee ften een heel opstelvok Aet 1 zo'n detector kon controleren

op de oonwezigheid von verkeer.

Zools reeds gezegd kon het voorkoAen dot een signoolgroep zeer

snel op groen Aoet kOAen, of in ieder gevol sneller don norAool.

"en kon doorblj denken oon een AHOB of openboor busvervoer.

De regeling ftoet dus kunnen zien of een signoolgroep wei of niet

sneller don norAool Rin- Aoet kOAen en zo jO hoe hoog de

prioritelt don Aoet ziJn.

De regeling heeft een oontol ingongen woorop de vlrschillende
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progrQ~ft.ren dot hij

prioriteit verbindt.

Als op een ing4"g, wooroon een hoger. prioriteit gekoppeld is,

een ~elding binnenkoftt, don ftoet er, bij de verwerking doorvon

tot signoQlgroep- en lichtbeeldQonvrQgen, rekening worden gehou

den ftet die hogere prioriteit. De regeling ftoet dus kunnen

onthouden ftet welke prioriteit een bepQ~ld lichtbeeld

oongevroogd is..

Doortoe wordt elke koloft von de dynoftische sponsOrftQtrix uitge

breid ftet een geheugenploots, gen~~ftd PRI. Op deze ploots

wordt die prioriteit onthouden. zodot er bij de .elektie von een

volgend 1 ichtbeeld rekening "ee kon worden gehouden.

Als een soort service oon de procedur.s die loter "et deze dyno

"i.che "otrix goon werken. kunnen we ook nog het tatool oontol

oonvrogen (AA> per lichtbeeld bijhouden en voor elk beeld het tijd

stip woorop de e.rste oonvroog (TEA) voor dot beeld binnenkwoft,

gerekend vonof het einde von de peri ode woorin het beeld voor de

lootste keer "in- heeft gestoon.

Stel bijvOorbeeld dot groep 2 werd oongevroogd op tijdstiP 25,

groep 8 op t=30 en groep 7 op t-35. Don ziet de volledige

DVHA"ISCHE SPOHSOR"ATRIX er no t-35 ols voigt uit:

lichtbeelden
lob c---+---------

2 I 1 1 0
signool- 31 0 0 0
groepen 41 0 0 0

61 0 0 0
7 I 0 0 1
81 1 0 0

32 I 0 0 0
34 I 0 0 0

-..,-+---------
AAI 2 1 1 (AA=oontol Qonvrogen per beeld>

---+---------TEAl 25 25 35 (TEA=obsoluut tijdstip eerste
------------- IlchtbttldQonvroog>
PRII 0 0 1 (PRI=prloriteit VQn "ttst
------------- urgent. lichtbe.ldoQnvr~og)

Figuur: Yolledige DVnoftische SponsorA6trix

Softengevot "oet er dus het volgende gebeurenl

zodro groep X Qongevroogd is ftoet

1. rij )( in de dynoftische sponsOr"otrix geliJk worden ge"ookt oon
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rlj X Vdn de vQste spOnSOrftdtrix,

2. In alle koloftften waar een 1 geset Is, ftoet

a. de teller AA l"Iet 1 "orden opgehoogd,

b. aileen ols de kolo~, sinds de lootste keer dot het bljbeho

rend beeld 8in n stond, nag niet •• rder een 1 bevQtte, don

ftoet TEA worden geset.

c. tegelijkertljd ftoet PRI ftisschien CLongepost worden.

64

We kunnen nog nouwkeurlger te werk gaon bij het kiezen Vdn een

volgend lichtbeeld door de dynQ"iSch. sponsOrftotrix uit te

brei den ftet

-het oontol signoolgroepoonvragen per signoolgroep (ASA)

en

-het tijdstip wooropde eerste oonvroog voor die groep

blnnenkwdft (TESA) gedurende d. lopende rood-period.

van die groep.

De dynO"iSche sponsOrftatrlx koftt er dan In principe ols volgt

ult te Zlen:

lichtbeelden
1 IASAITESAI---+---------+---+----+5Ign.- 21 1 1 0 1 1 1 25 1

groepen31 0 0 0 1 0 1 0 I

1 1
Y Y

enz. enz.

Als we dot doen, kunnen we een nag verfijnder optiftallSerlngs

algoritfte ftaken.

I>e rijen

kolo",... n

AA

ASA

en

en

TEA kunnen in dit geval berekend worden uit de

TESA, 'lIs AA en TEA tenftinste nag nodig ziJn.
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DE TAAK YAH DE COHTROLE-PROCEDURES (BlOK C):
==============================am:a.==_==as=m

In deze pdrdgrdof zdl worden b.hdnd.ld wdt precies de tddk is ~dn

de controle-procedures. Er is dl g.z.gd ddt die tddk in grote

lijnen uiteenvdlt in t.n .erste b.t b.pdl.n v~n het nUftRer von hIt

lichtbeeld ddt zo sn.t ftogelijk -in- zdl Roeten kOften, ten tweede

het 9drdnderen Vdn .en V'ilig. ov.rgang tus••n twe. llchtbeelden

(vrijwel dltijd is het en. lichtbe.ld gedeeltelijk strijdig ftet

het dndere lichtbeeld) .n ten derd. h.t g.ven Vdn COftRdndo's

(ddn de signdolgrolpbesturing) zoddt I.n bepddlde oVlrgdng zo 5nel

ftogelijk pldots zol vinden, rekening houdend ft.t h.t hier reeds

genoeftde.

"en kon dddr nog oon toevoeg.n: t.n vierd. het ten uitvoer Idten

brlngen Vdn bijZondere regelaktles <bijv. reoger.n op een AHOB).

Het hier te bespreken blok zag .r in de struktuur von de regeling

dIs voIgt uit:

(De nieuwe begrippen zull.n in de tekst verdUidelijkt worden.)

Icoftftondo's noor
10. strijdlge groepen
lb. oonvrog.rs-----

status von---)l I(---voste gegevens:
sionoolgrolpenl C I sponsorftotrlx,
en·von licht- I I strijdiwheidsRotrix en
beelden .n ----- ftotrix TIJYLO-
dyndRische A

conflict.ntdbel Ilichtbeelddonvrdgen vdnuit signddlgroepen
lorwel: dwnoftisch. sponsorRotrix
I

De drie deettdk.n zullln hier ocht.reenvolgens worden besproken.

ZOdls reeds glzegd, is de kluze von het •• rstvolgend. lichtbeeld

ofhdnkelijk Vdn de lichtb•• ldodnvrogen die Zijn gedddn. D.ze stdon

geregistreerd in de dynoftiSchl sponsorRotrix, zools reeds

behdndeld.

De ddngeduide keuze heeft twee ospecten:

d. welk be.ld gekozen wordt en
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b. op well< ~o~ent er gekozen wordt.

O~ ~et het laotste te beginn.n het volg.nd.:

Er wordt steeds 1 1 ichtbeeld gekozen dat bestellld is 0" zo snel "0
gelijk Min" te kOlllen. Er kan attijd sl.chts 1 be.ld tegelijl<

ingeschokeld worden. 011I de keuze van het nieuwe beeld zo goed 11I0

gelijl< te laten aQnsluiten op de Illeest actuele gegevens en

011I te voorkolllen dot er Illeer keren wordt gekozen dan strikt nood

zakelijk is, wordt er in ieder gevot pos gekozen, nadat aIle

startcollllllondo's. behorend biJ het lQatst gekozen beeld, g.geven

z i j n .

Het inschakelen van een nieuw beeld kan opgedrongen worden door

fen plotseling optredende gebeurtenis. zools h.t naderen van een

trein bij een kruising 11Ift een spoorweg.

Het ~olllent kan ook bepaold worden aQn de hand van h.t aanw,zige

verkeer en de status van de diverse signoolgroepen. Hi.rbij kan

Illen .... erschillende regelstrategieen toe Willen pass.n. Men zou bij

voorbeeld "et een lichtbe.ldovergQng kunnen beginnen zodra

1 groep van het oude beeid geen verkeer Illeer heeft. "en zou ook

pos kunnen beginnen ols olle groepen geen verkeer Illeer hebben.

Bij het in de eerste porogroof gegeven .... oorbeeld, ZOU een licht

beeldovergong von beeld 0 noor beeld b er Ill.t de eerste strot.gie

oIl voIgt uitzienl

(Hadere uitleg zal later in deze parogroof nog geg.ven worden. Men

hoert hier slecht. te letten op het woorne.lllbore yersChi1 tussen de

twee getoonde f'aseverlopen. Ook de Illet plj len oonglge .... 1n flOlllenten

worden loter nog behandeld.)

Sign.
groe
pen

beeld

P1P2
I I I I
V V Y Y Y

21G G G G G G GIE EI2
31R R R R RIG G G GI3 sign.
41R R R RIG G G G GI4 groe
81GIEIAIR R R R R RI8 pen

341G G GIR R R R R RI34
0---->1 I<----beetd b

Figuur: Voorbeeld Foseyerioop

(Toelichting l op 1ll0lllent P1 heeft groep 8 01. eerste ge.n yerkeer

Illeer. Daordoor wordt yanaf ftoftent P1 elk. groep van b.eld a. die

niet in b Zit, op rood gezet zodro die groep door ziJn Illinilllu~

en verl.nggroen heen is.)
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Met de twe@de strGtegie en bij geIijke oftstQndiQheden zou h@t

fQseverloop er GIs voIgt uitzien:

P1P2
I I I I
Y II II Y Y

21G G G G G G GIE EI2
sign. JIR R R R R RIG G GIJ Sign.
groe- 41R R R R RIG G G CI4 groe-
pen SIGlE EIAIR R R R RI8 pen

341G G GIR R R R R RIJ4
beeid 0.------>1 I<--beeid b

Figuur: Yoorbeeid FQseverloop

67

<Toelichting: de o .... ergong ftet de in de YOr'ige toelichting o.angedui

de regels wordt PQS in gQng gezet op ftoftent P2, als zowel groep 8

Qls groep 34 geen gro.n fte.r krijgen. "en ziet dQt de overgQng nu

geftiddeld geno~en wo.t lo.ter plQQts vindt; groep 8 bliJft WQt lQnger

op groen en de groepen 3 en 4 kOften WQt lQter op grotn. We vinden

hier het afteeverlengen" terug, %00.15 dQt door Segers' AlftQ gede

t"inieerd is. Groep S "Qg ".elopen ftet groep 34. "en kGn wei of

niet fteeverlengen toepQssen; dit hQngt erVQn o.t" welke regelstro.

tegie ften kiest bij het geven VQn doorsto.rtcoftftQndo's: dit wordt

lQter nog behQndeld.)

eehQlve het IQten bepQlen VQn de overgQng door het verkeer, kunnen

we ook Wi lien do.t de overgo.ngen op VQn tevoren vQstgestelde ~oft@n

ten plQQtsvinden (stQr regelen) of op ftoftenten, die door Qndere

regelQQrs in een netwerk g.dicteerd worden.

Yerder hebben we gezien dat er enige tijd verloopt tussen het

geven vo.n het eerste en het laatste startcoftftando Qan groepen van

een beeld.

In die tiJd kan de situatie zodanlg geWijZigd Zijn dat het kiezen

van een ander lichtbeeld fteer zou Qansluiten bij het .... erkeers

aQnbod.

DQQroft is het wellicht zinvol Oft fteerdere ftQlen tijdens een licht

beeldovergang een keuze te ftaken. Als een nieuwe keuze ge@n pro

ble"en oplevert ~et reeds ingeschQkelde groepen VQn het reeds

gekozen beeld dQn kQn ften eventueel een deflnitieve nieuwe keuze

ftQken.
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Hoewel er dus Vdn dlles ~Ogtlijk ~oel Zijn, kunn.n we toch in het

~lge~een het volg.nd. zlgg.n ov.r h.t ftoft.nt Wddrop •• n k.uz.

voor een nieuw lichtb•• ld g'~d~kt ~oet word.n.

Stel dat er 1 procedure is die die keuz. Uitvoert, gendd~d LIKE.

Dan ~oet aLIKE- uitgevoerd worden:

dis een AHOB of .en andere r.g.lddr

opdringen of

b. korte tijd voordat bepddlde ftd~iftdle grolnperiod.s

v.rstrel<en Zijn.

Heer ~pecifieke infor~dtie over h.t iftpleft.nteren Vdn b,pddlde

regelstrdtegieen kdn later PdS glgeven worden.

Als LIKE een~Qal is ddng.ro.pen, ddn wordt h.t ni.uwe lichtb.eld

uitgel<ozen ~et behulp Vdn de inhoud die de dyndftiSche

spOnSOrftdtrix heeft op het ftoft.nt van die ddnro.p.

Stel ddt dez. ~dlrix .r ols voIgt uitZd9 (zie ook pdg. 63):

lichtbe.lden
I d b c

---+---------
2 I 1 1 0

sign. 3 I 0 0 0
groepen 41 0 0 0

6 I 0 0 0
7 I 0 0 1
8 I 1 0 0

32 I 0 0 0
34 I 0 0 0---+---------AAI 2 1 1 (AA=ddntdl ddnvrdgen per lichtbeeld)

---+---------TEAl 25 2S 35 (TEA=dbsoluut tijdstip eerste---+--------- lichtbeeldddnvrddg)
PRII 0 0 1 (PRI=priorit4fit ,uest urg,nte
------------- lichtbl.ldddnvrddg)

Figuur: Yolledig. Dynd~ische Sponsor~dtrix

We zien ddn ddt er drie betlden Zijn ddngevrddgd. Als er slechts

beeld ddngevrodgd zou Zijn hddden we fteteen ddt beeld ddn kun

nen wijzen dis volgend beeld. Nu echter ~oeten we op grond Vdn be

pOdlde criterid de voorkeur g.ven ddn 1 Vdn de drie ddngevrddgd.

beelden.

iftple~enteren Vdn deze criterid heeft weer directHet opst.llen en

verbdnd ~et een bepddlde, door de verkeerskundige opgestelde,

regelstrdtegie.

Hoewel hierover PdS ldter ft.er geschr,v.n kon worden, wordt hier

het volgende dlg.~een gesteld.



:ESCHRIJVIHG VERKEERSREGELIHG YALK, "AART 1978

Bij het verkiezen v~n het ene lichtbeeld boven het andere k~n ~en

rekening houden ~et:

~. het ~~nt~ l ~a.nvr~gen (AA) voor zo' n betld

b. de tijd dat er ~l verkeer op da.t beetd sta.at te w~chten

(het verschil tussen de lopende tijd en TEA)

c. de prioriteit (PRI) die ten lichtbeetdo.o.nvro.o.g gekregeri heeft.

AIle genoe~de faktoren Zijn te vinden in de d~no.~ische sponsorft~

trix.

Boven het lichtbeeld d~t door RLIKE· is uitgekozen schrijven

Wij de denkbeeldige pOinter PII, in de vo.ste sponsOr"~trix ·SPOHS".

Als bijvOorbeeld beeld c is uitgekozen do.n ziet die ~o.trix tr ",t

Zijn Dpointer" a.ls voIgt uit:

( PLis hie r b i j de R pOi nt e r • v 0 0 r he t lop t nd bee I d, w0. Q. r v0 0 r h" i e r

beel d ~ is genoften.)

sign.
groepen

Figuur:

lopend volgend
I I
PL PY <---pointers
I I
II II

I ~ b c <---lichtbeelden
--+------

2 1 1 1 0
31 0 1 0
4 I 0 1 0
61 0 0 1
'71 0 0 1
all 0 0

321 0 0 1
341 1 0 0

SponsOr"o.trix + Pointers

Onder a.ndere ftet deze 5ponsor~a.trix plus ·pointers· worden de

volgende twee ta.ken uitgevoerd.
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2. Het g~r~nderen v~n een veilige overg~ng n~or een ~nder

---------------------------------------------------------lichtbeeld.

70

Lichtbeelden Zijn verzo~elingen v~n sign~dlgroepen. Deze verZd~e

lingen Zijn pr~ktisch altijd gedeeltelijk strijdig ~et elkdQr.

Als we naar het voorbeeld kijken (op pag. 6 en 7) dan zien we ddt

bij een lichtb•• ldov.rgang v~n b•• ld a nadr befld c .en QaotQl

groepen Vdn beeld c pas inglsch~keld kunn.n worden als andere groe

pen van befld a al enige tijd op rood hebben gestaon (ontrUiftings

t i j d ) .

Yoor de dUidelijkheid kan dat Qls volgt uitgew.rkt worden:

groep 7 van beeld c ftoet wochten totd~t groep 34 VQn beeld a enige

tijd op rood heeft gestQdn. Op dezelfde ftanier ftOlt groep 6 wochten

op de groepen 2, 8 en 34. Groep 32 tenslotte ~oet wdchten op de

groepen 2 en 8.

In dit gevQl ~oet de reg.ling er dus voor zorgen dat de groepen

7, 6 ~n 32 niet te vroeg op groen kunnen ko"en.

Op dit ~o~ent ver~ijzen we even nOdr pogino45 VQn deze

beschrijving. Daor staat ddt er, vanaf het ftoftent dQt .en slgnQdl

groep Zijn wQchtstQnd verloat, bepa~lde tijden ftoeten Zijn verstre

ken, voordat nieuwe groepen op privilegerood kuonen worden gezet

(in ~elke stond ze onAiddellijk groen zouden kunnen worden). In het

hierboven glgeven voorbeeld betekent ddt het volgende:

Als groep 2 acn Zijn geelstcnd begint, gc~n we een tijd dftellen.

Deze tijd is gelijk don de ontruil'lingsgroentijd (die hier gelijk

is l'1Qn nul) plus de geeltijd Vdn groep 2, plus de ontruil'lingstijd

tussen groep 2 en een groep v~n beeld c. Dit geldt ook Wdnneer de

groepen 8 en 34 hun wochtst~nden verl~ten.

In het ideale gevol hebben we bij groep 2 voor elke groep van

beeld c, die strijdig is ",t groep 2, een tijd. Groep 2 heeft

dus een ontrui~ingstijd voor de overgnng n~or groep 6 en een tijd

noar groep 32. Yoor de groepen 9 en 34 geldt een ~r.Qloge beschou

Wing.

Ais ~e het voorgQ~nde softenvatten dan geldt dot er bij een licht

beeldovergong overgeschakeld "oet worden tussen strijdige groepen,
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wnnrbiJ bepnnlde overgnngstiJden verlopen "oeten ziJn voordnt ten

nieuwe groep op groen "ng worden gezet. Deze tiJden beginnen te

lopen nls de oude groep ziJn wnchtstQnd verlnat (begin van vQste

sigoo.Qlgroep-fnse-o.fwikkeling, zie pag. 46).

De re~eling Moet dus weten

Q. welke groepen strijdig Zijn ~et elkao.r en

b. hoe groot de overqnngstijden Zijn.

D.ze gegevens worden de regeling verstrekt ~et behulp van een Mo.

trix "TIJVLO". Ter inleiding op de beho.ndeling van deze ~ntrix

voigt eerst de beschrijVing VQn de "et aTIJVLO" nnuw verwnnle

STRIJDIGHEIDSMATRIK. Deze "ntrix ( lI STRIJD a ) is len vnst gegeven

voer de regeling.

Voor elke signo.Qlgroep bestnnt fen rij EN een kolo~. De ~ntrix is

dus o.ltijd vierko.nt.

Yo or het gegeven voorbeeld ziet hi j er nls voIgt uit:

Sign.
groepen

signnnigroepen
1 2 3 4 6 7 8 32 34

--+------------------------
21 0 0 0 1 0 0 1 0
31 0 0 0 1 1 1 1 1
41 0 0 0 0 0 1 1 1
61 1 1 0 0 0 1 0 1
71 0 1 0 0 0 0 0 1
81 0 1 1 1 0 0 1 0

32 1 1 1 1 0 0 1 0 0
341 0 1 1 1 1 0 0 0

Figuur: Strijdigheids"o.trix

We ne~en twee voorbeelden.

De signo.nlgroepen 2 en 3 Zijn niet strijdig Met elko.nr. Do.nroM

STRIJDC3,2]=O.geldt do.t STRIJDC2,3]=O en

De groepen 2 en 6

STRIJDC 2, 6 ]=STRIJDC 6,2 ]=1.

Zijn wei strijdig Plet e lkaa.r zodQ.t

De l"Io.!;rix is dus o.ltijd s~""etrisch Wnnrbij er op de dio.gonQQ.l

o.ltijd nullen Moeten staQ.n.

Deze Matrix ook een opgnve v~n de

krUispuntconfigurntie Q.o.n de regelnnr.

De wQnrden vnn de overgnngstijden kunnen opgegeven worden in .en

soortgelijke ~o.trix. O~dnt de opgegevln TIJden be~oeld ziJn 01'1
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een Vei lige lIchtbeeldOvergnng te gnrnnderen krijgt die

Rntrix de nnnA TIJVLO.

Hij heeft net ols "STRIJD" voor elke lignnnigroep een rij EN een

koloR. "TIJYlO· is dus ook nltijd vierkQnt. Door ~iddel vnn deze

stQrre ~ntrix wordt weer eenftQlig de kruispuntconfigurQtie nnn de

regelnnr opgegeven.

Ais een eleftent von ·STRIJD" nul is, dnn kunnen de twee betreffen

de groepen nltijd tegelijkertijd groen Zijn. Dnnrvoor Zijn dus

geen over~nngstiJden nodig. De corresponderende eleRenten vnn

"TIJYLO· zullen dus ook nul Zijn. "TIJYLO· heeft dus ook nltijd

nullen op de dingonnQI stnnn.

Ais een eleftent vnn "STRIJD R 1 is, dnn is er weI een

overgnngstijd nodig.

Wij geven het volgende voorbeeld OA een en Qnder te verduidelijken:

si9 n .
groepen

signniligroepen
I 2 3 467

-+---------------
21 0 0 0 8 0
31 0 0 0 8 10
41 0 0 0 0 0
61 , 9 0 0 0
71 0 bOO 0

Figuur: Overgnngstijden

te tellen nls groep 2 Zijn

eindigt knn groep 6 op groendie

6.

die

HeeA de groepen 2 en

overgnngstijd bevntten,

wnchtstnnd verlnnt. Ais

gezet worden.

Die tiJd is doni zonls reeds opgeRerkt, geliJk nnn de geeltijd

von groep 2 plus de ontruiRingstijd vnn groep 2 nQnr groep b.

Stel dot die geeltiJd 5 sec. Is en die ontrUiftingstijd 3 sec. I dan

is TIJVLO[2,bl=8 sec ..

Anderso~ geldt het volgende: stel de geeltiJd va.n groep b geliJk

onn 3 sec. en de ontruiAingstijd VQn groep 6 nnnr groep 2 gelijk

o n n 6. sec. I d n n gel d tTl J YL 0 [ 6 I 2 ] =9 sec..

We zien dus dot de Rntrix RTIJYLOR niet s~Rftetrisch hoeft te Zijn.

We kunnen het voorgnnnde nls voIgt snRenvntten:

Oft te gnrnnderen dnt er bij een llchtbeeldovergnng voldoende tiJd

zit tussen het inschnkelen vnn groep.n en het uitschnkelen vnn

ondere strijdige groepen, doet de regeling het volgende:
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de nleuwe signQalgroepen

gaat wordt in de Yolgendepreties

Zijn

dit

Ais een grotp uitgesch~keld wordt, of wei de WQchtst~nd verlnQt,

beginnen een QQntdl tijden te lopeno Het dQntQt en de wQnrden

ynn die tijden bij het uitschdkelen Y~n groep X. worden ~fgeleid

uit de inhoud vnn rij X in de "~trix aTIJYLO·.

Yoor bijvOorbeeld groep 3 ziJn er twee tijden nodlg, een VQn S &n

een vnn 10 seconden.

Als de tijden verlopen

ingesthnkeld worden. Hoe

p~rngrQQf behnndeld.

Op"erking:

De "otrix STRIJD kan ~fgel.id worden vnn de Aatrix TIJYLO.
STRIJD hoeft dus nlet "eer Ingevoerd te wo~den.



ESCHRIJYING YERKEERSREGELING YALK, "AART 1978 74

3. COft~Qndo's g~ven o~ een lichtbeeldoverg~ng te doen plQQtsvinden.

De eerste deeltQQk leverde on5 twee pOinters bij de vQste spon-

sOr~Qtrix. Yoor het gegeven voorbeeld ZQg dQt er Qls voIgt uit:

sign.
groepen

lopend volgend
I I
PL PY <---pointers
I I
Y Y

I 0. b c <---lichtbeelden
--+------

2 I 1 1 0
3 I 0 1 0
4 I 0 1 0
61 0 0 1
7 I 0 0 1
8 I 1 0 0

32 I 0 0 1
34 I 1 0 0

Figuur: SponsOrftQtrix + Pointers

Hiero.Qn kunnen we zien WQt het volgende lichtbeeld ZQI Zijn (PV»)

en welk beeld ZQI ~oeten verdWijnen (PL).

TerWijl het oude beeld -in- stand, voerden een QQntQl signQQl-

groepen de groene kleur. is te vinden in die

sponsor"Qtrix: PL stQo.t boyen beeld 0., en de groepen 2,8 en 34

~ocht.n groen voeren WQnt voor die groepen Zijn de ~Qtrixele"enten

gelijk QQn 1 (bijY. SPONS[2,o.]=1>.

De groepen, die op groen zullen ftogen ko"en onder het nieuwe beeld

ko.n "en op Qna.loge WijZe vinden: het Zijn de groepen 6, 1 en 32.

Bij de uitvoering VQn de derde deeltQQk "oet QQn

Q. de oude groepen (hier 2, 8 en 34) indien nodig zo snel "ogelijk

de opdrQcht worden gegeven Oft nQa.r rood te g~Qn

b. de nieuwe groepen (hier 6, 7 en 32), zodra. dQt vero.ntwoord is,

de gelegenheid worden gegeven 0" op groen te koften.

We beginn.n "et het eerste.

Bij de beschrijving VQn de signQQIgroepenbesturing (zie

PQg. 44) hebben ~e gezien dQt elke signQQlgroep, WQnneer hij geen

opdrQchten zou krijgen VQn de control.procedures, nQ het doorlopen

VQn ~ini~u~- en verlenggroen in een WQchtstQnd zou blijVen stQQn

gedurende een onbeperkte tijd. PQS nQda.t de controleprocedures

een DOORSTARTCO""AHDO hebben gegeven Q~n een slgnQQIgroep, zo.I
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doen verdwijnen geven de

44n de groepen die onder

die onder het nieuwe beeid

die groePl verder gQQn .ut Zijn fQse-Qfwikke1ing. Yia. evnt. ontrui

"ingsg,..oen l en gee1 gQQt de groep dQn nQQr PQSSief rood. "'Qnneer

de groep dQt cO""Qndo gQQt uitvoeren wordt tevens begonnen "et het

Qfte11en VQn bepQQ1de ontrui"ingstijden, ZOQ1s is behQndeld op

p4g. 70 e.v.

SQ"engevQt: 0" een oud lichtbeeld te

controleprocedures doorstQrtcoftftQndo's

dQt oude befld op groen "ochten ko"en en

rood "oeten zijn.

0) .=(SPONS[X,PYl'nnd'1 )

gegeven zodrQ bekend is, WQt het

dus unnneer de pOinter PY opnieuw

=<SPOHS[)(,PL 1=

Deze cO""Qndo's kunnen worden

Yolgende lichtbeeld ZQI Zijn,

geset is.

We kunnen hierbij ook nQ4r de signQQlgroepen zelf kijken. De

QfsprQken, die "en "Qokt o"trent het "o"ent ~QQrop de regeling ~et

het geven V4n doorstQrtco""Qndo's "oet beginnen, vloeien voort

uit de regelstrntegie die "en wil renliseren.

We geyen een p4Qr voorbeelden.

Ste\' Qls .erste voorbeeld, dQt ften het -"eeverlengen- wi1 renlisl

ren, zonls dnt door Segers' Al"4 is gedefinleerd.

Dit houdt dQn in dQt er PQS doorstQrtco""Qndo's worden

gegeven Qls ALLE lignQ41groepen Vnn een oud lichtbeeld in hun

WQChtst4nd Zijn Qnngeko"en of dQQrnnn beginnen. Hiervn'n is Ql een

voorbeeld gegeven ~P png. 66.
-~#'

Hen kon ook een st.r"e regeling "nken, WQnrbij op voornf vQstgeleg-

de tijdstippen doorstnrtco""nndo's worden gegeven.

Een groep X krijgt zo'n cO"ftnndo Qls hlj wel onder het lopende

befld groen "ng tonen "GQr niet onder het volgende beeid.

Er ge1dt dUSl

FdoorstQrt<)()

Bijvoo,..beeld: Qls WI over "oeten schQkelen VQn beeld n nQQr beeid

b, don "oeten er doorstQrtco""Qndo's worden gegeven QQn de groepen

a en 34. A.n groep 2 wordt dnn dus geen co""nndo gegeven.

In plQQts VQn een stQrre regeling Zijn .r nog Qnd.re regelstrate

gieen "ogelijk. Wij zullen hier Inter in een speciQle pQrQgrQQf op

t e r t.l 9 k0 " en 0" t e be h Qndel e n Wn nne e r de v e r 5 chi 11 end e d0"0 r s t Q, r t 

cO""Qndo's dQn gegeven "oeten worden.
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Verder wordt ook nog in een speCi~le p~r~gr~~f behnndeld, w~t ~r

~et de verschillende dyn~ftiiChe t~~ellen ftoet gebeuren, ~ls er op

een willekeurig "o~ent een dringend doorst~rtco~~~ndo binnen ko~t.

(In de d~n~~ische tdbellen kunnen bep~~lde eleftenten voor een

bepQQlde tijd yooruit HgesetH worden. Deze toekoftstvoorspelling IOU

n~ een dringend doorst~rtcoft"~ndo niet fteer jUilt ku~nen zijn.)

h.bben we gezien d~t de groepen v~n het nieuweOp PQg.

beeId,

70 e.v.

bepo.~lde ontruiflingstijden ·."erlopen Zijn, hun

p~ssier-rood-stQnd kunnen verlo.ten en e"'nt. n~ een privi lege-rood

tijd groen ftogen worden. All ~nn die YoorwQQ.rde voldQ.~n is

geven de controleprocedures een STARTCO""AHDO ~Qndie groepen.

De tijdstippen wQnrop de sto.rtcoftft~ndo's ftogen worden gegeven,

worden ~rgeleid uit d. DVHA"ISCHE COHFLICTEHTABEL (HDVCOTA H
).

De inhoud v~n deze ftQtrix wordt steeds door de regeling zelf

opgesteld en bijgewerkt, O,O,n de h~nd .,,~n de st~tische ft~trix

HTIJYLO H (zie po.g. 72).

We zullen dit nu bespreken.

De ftQ.trix HDVCOTA H heeft een st~tisch ~~nt~l rijen en koloftflen,

n~"el ijk per signQQlgroep een rij en per sign~Qlgroep een koloft.

De ftntrix is dus ~ltijd Yierk~nt.

De inhoud Y~n de ftQ.trix is d~n~ftiSch.

We geven Qls yoorbeeid de inhoud Y~n de "~trix op "'erschillende

tijdens

AI I be e 1 d d no 9 h e 1 eft Q~ 1 II i n H s t d~ t , . w~ t W i 1 Z e 9 ge n ddt n 09 9 e en

enkele groep Y~n ~ het groen verlo.ten heeft, d~n ziet de ft~trix

er dIs voIgt uit:

signQ.Qlgroepen
1 2 3 4 6 7 8 32 34

--+------------------------
21 0 0 0 1 0 0 1 0

s i 9n . J 1 0 0 0 0 0 0 0 0
groepen41 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 1 1 1 0 0 1 0

321 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 1 1 1 1 0 0 0
--+------------------------DCTeNTI 0 2 2 J 1 0 2 0 (DeTeNT-counter)

Figuur: P~n~ftische Conflictent~bel

We zullen heft rij voor rij bespreken.
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De eerste rij is voor signaalgroep 2. We hebben gest~ld dat

beeld Q "in" staat dus deze groep staat op groen. De groep.n die

strijdig Zijn ~et groep 2 ftogen dus niet ook op groen ko~.n. OM

dit Qan te geven heeft de regeling elk el.~ent yan rij 2, dat

nQPlelijk op

strijdige groep

r i j 2 i s ge 1 i j k

stn.i j d i ghe i ds-de

3

die

1 .

kolo~een

hoort.gelijk

geftaakt Qan de corresponderende rij 2

ftQtrix "STRIJD" (zie pag. 71 bovenaan.).

De volgende rij is heleftaQl nul. Croep

deel

rood en dQt verhindert op zichzelf uiteraQrd geen enkele andere

groep Oft op groen te kOPien.

De andere rijen zijn op anQloge Wijze yan hun inhoud voorzien.

In de lQatste rij, gefterkt "DCTCNT", is het aQntal conflicten per

signaalgroep bij elkQQr geteld. BijVOorbeeld: koloft 2 heeft aIleen

nullen of weI groep 2 h.eft geen tnkel conflict (dit kan ook niet

DCTCHH2l =

groep 2 hoort bij

O. Groep 3 heeft

het lopend befld). VQndaar dat

2 conflicten dus DCTCNTeJl = 2.

De rest gaQt Qna100g.

We nePien nu aan dat groep 34 als eerste groep zijn wQchtstand

verlaat. Yoor de overzichtelijkheid tonen wij hier ee~ ftogelijke

inhoud van de ~Qtrix "TIJYLO· (zie ook PQg. 72):

signaalgroepen
I 2 J 4 6 7 8 32 34

--+------------------------21 0 0 0 S 0 0 7 0
sign. 31 0 0 0 8 10 8 7 12
groepen41 0 0 0 0 0 '10 7

, 1 9 , 0 0 0 , 0 7
71 0 , 0 0 0 0 0 11
81 0 8 , gOO 9 0

321 10 10 gOO 10 0 0
341 0 '11 11 11 0 0 0

Figuur: Overgangstijden

Stel dat t=O op het PlOPIent dat groep 34 zijn wachtstand verlaat.

We zien dan in de Matrix "TIJYLO· dat (wat groep 34 betreft)

groep 3 op groen ZOU Mogen koften op ftoPient 0 + TIJVLJe34,3l = 0+6.

Daaroft is in de tabel "DVCOTA" op t-, de rij ftet nr. 34

veranderd. MDYCOTA" ziet er dan als voIgt uit:
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Si~na.a.lgroe~en
32 34246 8

--+------------------------
21 0 0 0 1 0 0 1 0

sign. 3 I 0 0 0 0 0 0 0 0
groepen41 0 0 0 0 0 0 0 0

bI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
e I 0 1 1 1 0 0 1 0

321 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 0 1 1 1 0 0 0--+------------------------

DeTCNTI 0 1 2 3 1 0 2 0 <DCTCNT-count.er)

Figuur: DynQ"iSche Confl i ct.ent.Qbel
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We zien da.t kolo" 3 nog niet hele"a.a.l nul is. Groep 3 "a.g dus nog

niet op groen ko"en en ka.n da.Qro" nog niet in priYil~gerood

worden gezet.

St.el da.t groep 8 op "o"ent t=1 de wa.chtsta.nd verla.a.t. We Zien

da.t TIJYLO[S,3] = S. Op "o"ent t=I+8=' "Qg groep 3 dus <wa.t groep

S betreft) eventueel groen tonen.

Op "o"ent t=, ziet KDVCOTA· er da.n ook a.ls voigt uit (rij 8

is vera.nderd):

signa.a.lgroepen
I 2 3 4 6 7 8 32 34

--+------------------------21 0 0 0 1 0 0 1 0
sign. 31 0 0 0 0 0 0 0 0
groepen41 0 0 0 0 0 0 0 0

, 1 0 0 0 000 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 1 1 0 0 1 0

321 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 0 1 1 1 0 0 0--+------------------------DCTCNTI 0 0 2 3 1 0 2 0 <DCTCNT-counter)

Figuur: Dyna."ische conflictentQbel

We zien nu dot DCTCHH3]=O. Groep 3 is dus wllt veiligheidsoverwe

gingen betreft Vrijgegeven 0" groen te worden. Bovendien "QQ.kt

groep 3 deel uit va.n het eerstvolgende beeld, da.t is beeld B.

O"da.t a.Q.n deze t~ee voorwa.a.rden yolda.lln is, krijgt groep 3 een

sta.rtcoPll'lllndo.

In het a.lge"een geldt dus yoor het STARTCO""AHDO voor een

signa.a.lgroep i:

Fsta.rt(i) = (l)CTCHHi]=O> 'a.nd' (SPOHS[i,PY]=I>.
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Op ~o~ent t=9 wordt groep 3 dus in privilegerood gezet en kQn dus

op groen ko~en. Dus ~oet t.gelijkertijd rij 3 van MDVCOTA R

ge\ijk worden ge~aakt Gon rij 3 yon wSTRIJD R. ·DVCOTAR ko~t er

dus ~eteen als voigt uit
/

signaolgroepen
1 2 3 4 6 7 8 32 34

--+------------------------
21 0 0 0 1 0 0 1 0

Sign. 31 0 0 0 1 1 1 1 1
groepen41 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 000 0 0
7 1 0 0 0 0 000 0
81 0 0 1 1 0 0 1 0

321 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 0 1 1 1 0 0 0
--+------------------------OCTCNTI 0 0 2 4 2 1 3 1 (DCTCHT=counter)

Figuur: DynQ~iSche Conflictentabel

Op ~o~ent t=1+9=10 worden op anQloge WijZe de groepen 4, , en 32

vrijgegeven WQt betreft groep 8.

wDYCOTAw Zi.t er don als Yolgt uit:

signQQlgroepen
1 2 3 4 6 7 8 32 34--+------------------------21 0 0 0 1 0 0 1 0

Sign. 31 0 0 0 1 1 1 1 1
groepen41 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 000 0 000 0
8 1 0 0 0 000 0 0

321 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 0 0 0 0 0 0 0
--+------------------------DCTCNTI 0 0 0 2 1 1 2 1 (DCTCHT=counter)

Figuur: DynQ~iSche ConflictentQbel

"eteen echter wordt groep 4 gestart, %odat ·DYCOTA· ~.teen weer

een nieuwe inhoud krijgt:
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signaQIgroepen
I 2 3 4 6 7 8 32 34

--+------------------------21 0 0 0 1 0 0 1 0
sign. 31 0 0 0 1 I 1 1 1
groepen41 0 0 0 0 0 1 1 1

6 I 000 000 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0

321 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 0 0 0 0 0 0 0
--+------------------------DCTCNTI 0 0 0 2 1 2 3 2 (OeTeHT-counter)

Figuur: ()ynQI'ische Conf'l ictentQbel
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Daarl'lee is een nieuwe stabiele situatie ontstQan, n",1. dllt beeld

b nu -in" staat.

Als slll'envatting geven we het faseverloop dQt bij de beschreven

lichtbeeldovergQng hoort:

t=O t=l t=~ t=11
1 I 1 1
V V V Y

21E E E E E E E E E E E E EI2
sign. 31R R R R R R R R R RIG & &13 sign.
groepen 41R R R R R R R R R R R RIGI4 groepen

61R R R R R R R R R R R R RI6
71R R R R R R R R R R R R RI7
81E EIR R R R R R R R R R RI8

321R R R R R R R R R R R R R/32
341CIR R R R R R R R R R R RI34

A A A A

I I I I
teO t=l t=9 t=ll

lichtbeeld a-,I<-overgangsgebied---)I{-lichtbeeld b

Figuur: FQseverloop bij beschreven lichtbeeldovergQng

Toelichting bij de figuur:
De groepen 3 en 4 hebben lichtbeeld B Qangevraagd voor t=O.
Lichtbeeld A l'Ioet dQarol'l verdvijnenJ de groepen 8 en 34 worden
daartoe doorgestart op resp. tal en t-9. Croep 2 kan gewoon door
blijven lopen wQnt die zit in beide beelden.
Op t=9 kan groep 3 Vrijgegeven worden want dQn is de overgangstijd
vanuit groep 8 verstreken. (Oe overgangstijd VQnuit groep 34 WQS
.erder al verstreken.)
Op t=ll kan groep 4 vriJgegeven worden want dan is de overgangstijd
vQnuit groep 9 nQar groep 4 verstreken. (YQnuit groep 34 WQS de
overgQngst i j Ct QI eerder verstreken.)
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4. Uitvolrln van bijzondere regelakties:

81

DI beschrijving die tot nu toe gegeven is geldt voor een nor~a\e

9ang van zaken op len krUispunt.

Een van de biJzondere dingen die kunnen voorko~.n is de noodzaQk

tot het onftiddellijk afbreken van .In bepaQld 1 ichtbeeld ~n

het inschakelen van een nieuw lichtbelld. 'Oit kan bijVOorbeeld

nodig Zijn bij aanwezigheid van een AHOB bij de .te regelen

kruising.

Oft atle signaalgroepen, van een beeld dat ftoet verdwijnen en die

niet in anti-flits-groen staan, onftiddellijk op oranje of

ontrUiftingsgroln te zetten wordt len DRIHGEHD DOORSTARTCO""AHDO

aan die groepen gegeven.

Wat ook kan voorko"en is een lituAtie wQQarin er zo weinig

verkeersaanbod is op een kruising, dat alle groepen van een

oud lichtbleld in hun wQchtstand Zijn aQngekoftln en dat er nog

steeds geen aanvragen zijn voor nieuwI lichtbeelden. "et ander~

woordenl er is geen ride "eer Oft hit oudl beeld aan te hou~en,

ftaar Ir is ook geen niluw lichtbee\d aanglvraagd. "In zou dan

over kunnen gaan op het kunstftatig genereren van lichtbeeld

aanvrogen op vast. tijdstippen, ofwil op een vaste rustketen.

"en 20U ook eenvoudigweg de doorstartcoftftando'l achterwege kunnen

taten, wQQrdoor het lichtbeeld, dat het lQQtlte -in- stond,

gewoon wordt QQngehouden totdQt er weir vlrkllr il.

Wat ften de regeling laat doen is uitelndelijk een gevolg von de

rlgelstratlgie die de vlrkelrsdlskundlge voor de betre'fende

kruiling heeft uitgestippeld.

Het kan ook Zijn dat ",n een groene golf wil realiseren. Men kan

dat doen door het lichtbleld dat daarvoor -in- ftOlt staGn ftet

een hoge prioriteit aan tl laten vrAgln (door andere rlgelaars

in len netwerk) en het oude beeld "et dringende doorstoitcoftftando's

t. taten verdWijnen. "en kon ook een zekere Itorheid opdrukken

door bepaolde onder- en bovengrenzln in de tijd op te leggen Qan

de reglling of door he" te beperken in Zijn Vrije lichtbeelden

keuzi. Een en ander is afhankeliJk von het belang dat ften hecht

aan een correcte verwezenliJking von zo'n groene golf en dus

ofhank.\ljk van dt rlgel.trotegl' die ften hteft ontwlkklld voor
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BijZondere regel~cties ziJn pl~4tsgtbonden en h4ngen direct

S4~en "et een voor een bepQQlde situ4tie ontwikkelde regelstr~te

gie.

We hebben de beschikking over OOORSTARTCO""AHOO'S, DRINGEHDE

OOORSTARTCO""AHDO'S en STARTCO""AHDO'S. 04Qr~ee kunnen de

controleprocedures elk gedrQg opdrukken QQn de sign4~lgroepen

besturing.



BESCHRIJYING VERKEERSREGELIHG YALK. "AART 1978

OYER HET I"PLE"ENTEREH YAH REGELSTRATEGIEEH 1::.===::====.::==.=:::.:: ••••••••••••••••••• :

83

In deze pQragrQaf gIven wij een 4antal voorbeelden VQn hoe de rege

lQQr geprogra"fteerd kan worden yoor het realiseren van een aantQI

94ngbQre regelstrQtegieen.

De regelQar kan eenvoudig voor eln strQtegi' gtprogrQft"eerd worden.

Elke stratlgie heeft Zijn eigen voorschriften voor tIn of fteer VQn

de volgende vier punten:

-het ftoftent van QQnvrQgen van .en beeld of ten groep

-de prioritliten die een rol spelen bij de sellktie van een

lichtbeeld

-het ftoftent van door.tarten van een groep

-de criteria voor dringend doorstarten van len groep.

Wij blginnen ftet een starrl of weI verkeersonafhankelijke reg.ling.

Dezl hleft in prinCipe slecht. len QantQl vaste tijden per sig

naQlgroep nodig. Dezl regelstrategie is .envoudig te verwezenlijken

door op een aantal vQste tlJdstippen lichtbelldeanvregen in te

dienen of door die aenvragen contlnu ge.et te houden.

"en ken het aanvragen van een beeld ook lQten voortvloeiln uit .en

signQalgroepoQnvrQog In de 6fwikkeling ftet behulp van signaalgroep

QQnvrQoen op vQste tiJdstippen vQstleggen. BiJ een stQrre regeling

is dit alllen zinvol als ften het overschakelln tussen twee starre

regelprogrQ"fta's ftogelljk wi 1 ftaken, die op eln verschilllnde

verdlling von signQolgroepen over lichtblelden Zijn gebQseerd.

De overschQkeling kOftt dQn tot stQnd Qls ften de regelQQr op

gegeven ftoftent de nieuwe lichtbeelden-indeling gllft en de

oude lichtbeelden weg neeftt. NQQr Qanleiding ~on de signoQl

groepQonvrQgen kiest de rlgeling dan een bleld uit de nieuwe

indeling en worden dl QQnglvrQQgde signQQlgroepen ingeschakeld

nQ het verloop VQn de gewenste overgQngstijden. De ftatrix

TIJYLO gQrandeert dot de oVlrgang nQQr het nieuwe progra""Q zodoen

de op een vei lige WijZe vlrloopt. We neften hierbij Qan dQt de in

houd VQn TIJYLO onQfhQnkeliJk is VQn de lichtbllldlnlndiling

(of weI sponsOrftatrix).
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wachtrij.n,

"et dit ftechQnisft. natuurlijk voorrQng geven oon

openbQQr vervoer en fteer VQn dit soort zQken.

Wi I ften verkeersnfhQnkelijk regelen, dan ftoet ~en in ~rinCipe ~.

tingen doen o~trlnt hit vlrkeersaQnbod bij lin of ~e.r signQQIgroe

pen. DQar kan ~en dnn signaa\groep-QQnvrQgen ult voort loten ko~~n.

20'n oonvrQQ9 VQlt don dUI nlet ~eer op .en vast tijdstip ~Qor ko~t

direct als een voertuig daar via een detector o~ vraogt.

Als niet aIle iignaQlgroepen een detector hebb.n dient ft.n ,rvoor

te lorgen dot de QQnvrogen voor de signaalgrolpen zonder detector

op vaste tijdstippen ko~en of continu glset zijn, o~dat de regeling

eln signoQlgroep aillen op groen Zit Qls dQQroft gevroogd is.

Als ftlerdere signoalgroepln gelijktijdig een aQnvrQQg hebben ioge

diend, ftnar niet gelijktijdig inglschaklld kunnen worden, don zal

~en gefundeerd ftoeten kunnen kiezen uit die oQnvrogen. DaQro" wordt

er bij de keuze van een niluw lichtbe.ld rekening ~ehouden Met

prioriteiten. Deze prioriteiten dilnln zodanig vost~esteld of

steeds bljgesteld te wordln dQt Ir geen groepen kunnen worden over

geslQgen.

Door voor het bijstillen van prioritllten bepQalde reg.ls op te

stellen kGn ften bepQaldl rlgelstrategi'ln verweZenlijken. "en zou

bijVOorbeeld een bepaald llchtbeeld twelftaal in een c~clus kunnen

laten voorkoften, ols dQt beeld een veel hogere belQsting he.ft dan

de andere betlden.

Door de prioriteiten te veranderen kan ften ook schiJnbaar totool

Qndlre lichtbeeld-indllingen ftaken, door bepQQlde lichtbeelden in

eln norftole situatil eln zo IQgI prioriteit tl geven dat ze nooit

Qan de beurt ko~en. Als de oftstandighedln dQt vrQgen kunnen di_

blelden len hogere prioritlit krijgen WQarblJ er weer andere be.l

din ziJn die len zeer lQgl prioriteit ROltln krijgln. "en zou biJ

voorbeeld op een kruising bij een spoorWlgovergangJ WQnnter die

overgQng g.sloten wordt, e.n totQol nieywe lichtbeeldenindellng

naar boven kunnen laten kO"ln door h.t priorlteiten-sch.ftQ rQdiCOdl

t. vlranderen.

Y.rder kan ".n

Het "oftent van doorstarten von een groep hQngt ook SQften "et de

regelstrGtegie die ften wi I volgen.

Een v~orbeeld daarvan is het "eeverlenggroen, dQt eerdlr al behQn-
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deld is. Als een verzQ~eling groen. signQQlgroepen nQQr rood

~oet, dan kQn ~en ~et het doorstart.n van •• n van die groepen wach

ten totdat de andere groepen yan die v.rzQfteling ook in de -hold e

stQnd Zijn Qangekoften. We spreken dan YQn fteeY.rlengen. Het tegen

ov.rgestelde dQQrYQn is .lk. gro.p doorstarten zodrG hij in de

eholde-stQnd koftt, zonder r.kening te houden ftlt de standen VQn de

and.re gro.pen.

Y.rder kQn ~en een signQalgro.p s~nchroniz.ren ~It groepen op an

der. kruispunten door te wachten ftet ••n doorstartco""ando totdat

e.n s~nchrOniZQti,-signQQl binn.n koftt. (WiJ b.doelen hier"te niet

h.t koppelsignQQl, zoals dat besprok.n is In h.t interftezzo oller

groene golYen.)

Als zo'n synchronizatie-signaQl binn.n koftt, Yoordat dl signQal

gro.p dl stand -hold- h.eft b.r.ikt, dan zou ft.n de groep een drin-'

gend doorstQrtcoftftando kunnen geven. Dit is I.n voorbelld YQn het

gebruik van het dring.nd doorstartcoftftando als ~iddel Oft .en be

paalde r.gelstrategie te Y.rwezenlijk.n.

Een Qnd.r voorbeeld is t.nslotte het sch.ppen van vriJ. doorgang

voor openbaar yervoer, Qls daQryoor blpaald. conflicterende 5i9

naalgro.pen snel op rood ,",oeten word.n g.z.t. Hi.ronder ... alt in

feit. ook het al yaQ~ aangehaalde voorbe.ld van een reg.laar bij

e.n AHOB.

Als slot van deze paragraaf will.n

-de aanYraagstrategi"

-het to.kenn.n van priorit.iten,

-doorstartcoftftando's

-dringende doorstartcoftftando's In

-kopp.lsignalen

in feit. voldoende instrUftenten ZiJn

kunn.n iftpl.ft.nt.r.n.
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TOESTAHDSDIAGRA" YAN EEN LICHTBEELD:
==.====&=~===c======s==c=:=.== •••===

In het YoorgQQnde is onder Qndere besproken:

-h.t bepnlen vnn h.t Yolg.nde lichtb •• ld door de proc.dure

LIKE

-h.t g.ven VQn START-co~~Qndo's ~Qn siQnQQIgro.p.n die bij

een "nl.uw· lichtbe.ld horen

-het gev.n VQn DOORSTART-co~~~ndo's QQn lignQQlgroepen die

b i j e.n ·oud D 1 i chtb.eld hor.n.

Het eerltgeno.~de WQS yoorQl afhQnk.lljk van de lichtb.eld- en

signQnlgro,pQQnvrQgen die WQr.n g.dQQn. D,zl QQnvrQg.n word.n Ql

leen g.daQn Qls d. b.tr.ff.nd. slgnQQlgroep.n In stQnd R, h.t PQS

si.f rood, stQQn.

START-co~~Qndo's worden geg.v.n QQn slgnQQlgroep.n o~ ze op groen

te lQten ko~en. Een VQn de voorwaard.n Yoor h.t geven VQn zo'n COft

~.ndo is, dQt de betr.ff.nd. signaalgro.p g•• ponsord wordt door .en

lichtbeeld, dat is uitgekozen o~ Dln D te kOft.n.

OOORSTART-coft~Qndo's word.n g.geven aan signaalgro.p.n dl. groen

Zijn (bij .en oud lichtb•• ld horen).n dl. nl.t g.sponsord word.n

door zo'n uitg.kozen llchtb •• ld <nl.uw lichtb •• ld).

E.n en Qnder is dus QfhQnk.lljk van d. stand.n VQn d. slgnQQlgroe

p.n .n van hun indeling biJ d. lichtb •• ld.n.

W. goan dit nad.r d.finieer.n .n w. yo.r.n dQarto. het begrip

Dto.stQnd VQn een lichtb.eld D In.

De reg.lQar zelf werkt ni.t explicI.t ~et de to.stQnden die hier

g.d.finieerd zull.n word.n. D.z. ko~en sl.chts i~plicilt in de re

gelQnr voor, via de b.handelde dvnaftische tQb.llen.

We zullen dQn ook geen overgQngsfunktl.s d.finieeren, o~ ftiSVer

stQnd.n t. verftijden. Het volg.nde dient slechts ter onderst.uning

VQn h.t voorst.llingsverftog.n, o~ •• n dUideliJker totQalb •• ld te

kunn.n vorften van de werking YQn d. reg.IQar.

We d.finieeren de volg.nd. 4 toestand.n YQn .en lichtbeeld:

-PASSIEF UIT <PU)

Dit Wi I zeggen dat h.t bl.ld ziJn g.sponlord. groepen ge.n

geleglnheid geeft Oft op groen te koft.n. Als zo'n signQQI-
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groep desondonks toch nlet In de stond possief rood stoat,

of snel daorin ko~t, don kon dot olleen Qls hij doortoe

von een onder sponsor-lichtbeeld de gelegenheid heatt ge

kregen. Aile signoolgroepen die olleen door een PASSIEF

b.eld gesponsord wordln zullen dus possief rood Zijn of

dot snel worden.

-GEKOZEH (GE)

Dit wil zeggen dot het beeld door de procedure LIKE is

u itg.kozen o~ • i n B te ko".n.

Dot houdt in dot oon olle glsponsorde signoolgroepen een

START-co~~ondo gegeven zol worden, zodro dot in verband

~et overgongstijden verantwoord is. Ze ~ogen don dus op

groin ko"en.

-PASSIEF 1M (PI)

Als een signoolgroep Zijn START-co""ondo gekregen heeft

goot hij verder zijn ligen weg.

Het lichtbeeld oetent dOQr verder geen invloed "eel" op uit

en is dus pOSSief.

Als olle stortco,,~ondo/s gegeven zijn stoat het lichtbeeld

per dlfinitie in de stond PI.

SO~"ige groepen ko~en op groen, andere zullen "isschien

rood blijVen Qls ze geen verkeersoonbod hebben. ~oofdzook

is dot aile gesponsordl signoolgroepen nu tegelijkertrjd

groen "OGEH zijn en dot ze zelfstondit bepolen of ze van

dot recht gebruik "oken.

-WEGGESTUURD (WE>

We hebben len "oxi"ole 1 ichtbeeldtijd gedlfinieerd ols

de "oxi"ool toege.tone tijd dot een lichtbeeld in de

stond PI "og stoon. "en kon deze tijd ols een ekstrQ

veiligheidscriteriu~ Zien.

Als de "oxi"ole lichtbeeldtijd ("LT) vlrstreken is, of ols

de procedure LIKE eln onder (nieuw) lichtbeeld he.ft uit

gekozen, don wordt hit oude lichtbeeld WEGCESTUURD.

Dit houdt in dot dot beeld Zijn signoolgroepen zo snel

~ogelijk noor de stond possief rood zol sturen "et behulp
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vnn OOORSTARTCO""AHOO'S.

S8

Oe signnnlgroepen Inten zich pns doorsturen Qls de ~ini

~U"- en ver\enggroen-tijden verstreken Zijn, ofwe\ pns n\$

ze in de wnchtstnnd ("Hold") stnnn of" ko"en. (Die wncht

stnnd knn dus ook overge. I ngen worden.)

Het knn dus vnnk voorkoften dnt een lichtbeeld relntief"

IQng in de stQnd WEGGESTUURO st4nt oftdQt het enige tijd

knn duren voordQt de slgnQQlgroepen rengeren op de gegeven

DOORSTARTCO""AHDO'S.

A\s nl h

opgevolgd

DOORSTARTCO""AHOO'S eenftnQl Zijn

uit zichzelf weI in de stQnd pQ55ief rood terecht. Elke

groep heeft dQnrvoor een eigen VQste tijd nodig (ontrui

~ingsgroen- plus geeltijd). Het lichtbeeld hoeft d4nr dus

niets ~eer Q4n te doen.

Het stnnt dQn per def"initie in de tOlstnnd PASSIEF UIT.

Qls nIle ORSTCO's
Zijn nnngenoften I

------------- >I
I I
I
I

PU

QIs LIKE het beeld
I uitgekozln o~ "in"
1--------------I I

I
Y

heeft
t. ko~en

I
ORST<<< I WE

1

I
I GE
I

I
I>>>START
I

I
I I
--------------1zodrQ LIKE een Qnder I

bllid heeft uitgekozen
Oft "in" te ko"en

PI

I
I

I I
1<-------------
I Qis Qlle STARTCO'.

gegeven % i j n

Bij dit n\les dient nog opgefterkt te worden dQt het optreden VQn

ORIMGEHOE OOORSTARTCO""AHDO's een doorbreking is VQn het hier be

schreven norftnle pQtroon. Er treden, in het kort, de volglnde Wij

zigingen op:

In toestQnd GE:

n15 een I ichtbeeld eerst toeste"'~ing he.ft gekregen Ol'l R in"

te koftln, In dQQrnQ plotseling een verbod krijgt <Ol'ldQt een



~ESCHRIJYING YERKEERSREGELING YAlK, "AART 1978

beeld ~et hogere prioriteit dringend ingesch~ketd ftoet wor

den) d~n ftoeten alte groepen, die ~t een STARTCO""AHDO heb

ben gekregen, een OOORSTARTCO""AHOO krijgen.

De STARTCO""AHDO's die nag nlet geteven Zijn "ogen ook niet

"eer gegeven worden.

Het lichtbeeld 9a~t dus geforce.rd terug nadr to.stand PU.

In toestand PI:

geen WiJZiging; dis een beeld door een ~nder beeld verVdn

gen "Ott worden gaat het norfta~l ook dltijd fteteen ndar

toest~nd WE.

In toestdnd WE:

de signaQIgroepen (die norftadl zelf zouden bepalen WQnneer

ze redgeren op ten DOORSTARTCO""AHDO) ,ftotten dan DRINGENDE

DOORSTARTCO""AHOO's onftiddell iJk gevolg geven.

Oit houdt in ddt toestand WE veel sneller wordt doorlopen

dQn norAaQI het gevQI zou zlJn.

In toestQnd PU:

geen wrjZigingen.

Onder norftale o~standigheden, d.w.z. als er geen dring.nde door

stQrtcoftftando's gegeven behoeven te worden, doorloopt elk

lichtbeeld 4 toestanden, steeds In dezelfde volgorde.

De enige stand, die d~arbiJ door ftee~dere beelden tegelijk Inge

noften kan worden is de stQnd PU.

Oe andere standen ftogen slechts door 1 beeld tegelijk ingenoften

worden.

Oez. situatie is vergelijkbaar ftet een ftodelspoorbaan, die bestdat

uit een station, een adntal treinen en een cirkelvorftige enkett

spoorbaan, die het station uitgaat en daar a~n de andere kant weer

binnen koftt. Een trein kOftt overeen ftet een lichtb.etd en er ziJn

evenveel treinen als er lichtbeelden Zijn. Het station koftt overe.n

ftet stand PU en heert zoveel perrons dat aile trelnen te,elljker

tijd in het stdtion kunnen stQQn.
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De enkelvoudige spoorbQQn is verdeeld in 3 bQQnvQkken (3 toestanden

GE, PI en WE). Er "Q9 hoogsens 1 trein op een bQQnvQk, net ZOQls

bij het echte spoorwegbedrijf.

Verder gelden op onze "odelspoorbQQn de ekstrQ regels dQt

-er Qltijd 1 geheel leeg bQanvak tuss.n ty •• tr.lnln in "oet zitten

-het stQtion %0 leeg ~og.lijk ~o.t Zijn zodQt het IGQtste bQQnvQk

voor het stQtion PQS blreden "Q9 wordln Ql. er een trein op hIt

eerste bQQnvQk Zit.

Dit b.tekent dQt er noolt "I.r dQn 2 treln.n teg.lijk Gan het rij

den Zijn.

Verder proberen d. trelnen st'lds %0 snel ~og.lijk rond te rijden

"aar ze worden, behQlve door de reeds geno.~de v.ilighelds-s'inen,

nog opgehouden op het eerste In op hit lQQtste bQQnvQk, o~dQt ze

"oeten wQchten op QQnsluiting ",t kleine Zij-lijntjes. ~eze Zij

lijntJes ziJn WQt het oponthoud-efrect bltrett vergeliJkbQ4r ~et

dl signQQlgroepen.

Bij het doorlopln VQn de c~clus is blurt.llngs hit lichtbeeld Qk

tief (co""Qndo's) en de signaalgroepen (standen doorlopen, QQnvrQ

gen indienen), In werkelijkhlld zullen alii to.stQndln glleidelijk

in elkaQr oVlrvloeien.

WGnnelr Ir drlngendl

wordt het doorlopen

ZOQls o~schreYen.

doorstartco""ando's ge91ven "olten worden,

YQn dl cyclus gewijZigd of alleen versneld,
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Als dnnzet voor een renlisQtie YQn de softwQre iseen stQrre

regeling ge~nQkt.

De gebruikte toestQndencyclul per signQQlgroep bestQQt uit

Qchtereenvolg.ns pQssief rood, vastgroen,·hold·, ontruiftingsgroen

.n geel.

D. aQnvrQgen voor de sign~olgroepen zijn continu geset en er wordt.

continu geprobeerd de groepen VQn .en oud beeld door te stQrten.

Zodro de groepen von het nieuwe beeld Qls gevolg dQorvon Zijn

Vrijg.geven kunnen ze gestart worden. Als 0\1. nieuwe groepen

gestQrt zijn, wordt een Yolgend beeld gekozen.

De regeling wordt dus beheerst door de voor de signQQlgroepen

opgegeven Yost-groen-tijden.

Yoor het overige is Qlles in oYereenste~fting ftet hetgeen beschreven

is.

Dit houdt O.Q. in dQt de regeling er zelf voor zorgt dQt er geen

strijdige groepen tegelijk ingeschQkeld zullen worden (nfgezien

van de ekstrQ strijdigheidscontroles die nog niet geprogro~~eerd

Zijn) en dQt bovendien de overgongstijden tUIsen de strijdige

groepen bewQQkt zullen worden.

Over dit ~\les hoeft de verkeerskundige zich dus niet te

bekoftfteren.

Het gereQliseerde progrQ~fto bleek blj het testen ind.rdQQd te

voldoen oon de verwQchtingen. "en zou een willekeurige verzQ"eling

groentiJden op kunnen geven zonder dQt de regelnor dOQr proble~en

fte. kriJgt op het vlQk yon strijdigheid.
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Deze beschrijVing k~n de 9rondsl~9 ziJn voor eln re~lis~tie in

h~rdw~re v~n de verkeersrlgeloor VALK.

WiJ denken d~n specio~l ~~n de INTEL SBC 8020.

Deze is uitgerust ~et o.~. een progrQftfteerb~re tifter en interrupt

controller. De interrupt-controller hee't 8 interrupt-Ing~ngen. De

prlorlteit v~n die ing~ngen is vl~ de softw~re continu instelbo~r.

De interruptverwerking is bijZonder sn.l, d~~r blj elke interrupt

ing~ng een subroutine-odres hoort wo~r onftiddellljk n~~rtoe ge

sprongen wordt, zod~t een Interrupt-serVice-routine in prinCipe

overbodig is.

Een re~lis~tie volgens de tifter-interrupt-opzet zol echter weI een

oontol proble .. en opleveren in verb~nd ftlt het d~n siftult~~n verlo

pen von fteerdere processen. Deze ftultiprogr~ftfterings-probleft~tiek

z~l nog verder uitgewerkt ftoeten worden. Wij verWljZen in dit ver

bond ook no~r de ftonuol R"X/80 User's GUide v~n Intel.

Verder hebben we glzlen dot dringende doorst~rtcoft"ondo's nodig

kunnen Zljn Oft bep~~lde regelstr~t'9Ie.n t. verwezenlljken of 0"

len regel~or te kunnen l~ten s~ftlnwerken ftet een spoorweg-overgong

of tr~"bo~n.

Het "oet echter nog uitglzocht worden w~t er "oet gebeuren "et de

dyno"ische t~bellen ols zo'n cO"ftondo is binnengeko".n. Die tobel

len Zijn n~"elijk voor enige tijd vooruit gevuld, op grond von een

bepoolde toeko"stverw~chting. Die to.ko"st kon er echter n~ een

drlnglnd doorstortco",,~ndo heel ~nders ult ko".n te Zlen.

Yo or e en v0 I led i g. reo 1 i s ~ tie (i n h~ r d w~ r e) "0 e t d. z I be sc hr I j v i n9

ook nog uitgebreid worden "et een ·power-on-cyclus· en ".t een OQn

to 1 VI iii ghe Ids"ootregel en.

De power-on-cyclus kon het beste overeensttft"end ge"o~kt worden ~et

de "eeste ~ndere verkeersregelingen. Dlt houdt in dot er no h.t In

schokelen von de 5p~nning eerst oronJe wordt gegeven en d~orn~ rood

voor olle signoolgroepen w~orn~ de nor,,~le regellng k~n beginnen.

Blj dit \~~tste "oeten d~n nog een ~~nt~l dyn~"ische t~bellen wor

den geiniti~listerd, zo~ls d~t bijvoorbeeld is te zien In de gtreo

liseerde storr. regeling STAREG. No de Initi~lisoties k~n de rege-
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lQQr gewoon drQOien.

Als veiligheids~Qotregelen is nOdig: een noodrtgeling, ten test op

strijdigheidJ ten test op geldigheid YGn dt strijdigheidsftatrices,

teftpbewaking en een beyei liging tegen spanningsuitvQl.

Yoor de noodregeling denken wt aan een starre regeling. Deze kon

veel eenYOUdiger Zijn dan de starre regeling STAREG, di. we hier

gereoliseerd hebben. DaQr de oorzQak yon een eventuelt fout yoak

zol liogen in een van de event-tabttltn ftet de bijbehorende pro

cedures, of in de tifttr of interrupt-controlltr, kan ften het beste

een noodregeling ftQken die gt,n gebruik ftaakt yon die tabeilen.

Wij denken dan aQn een conventionele starrt rtgeling, zoal. Segers

, Alfta dit ge"aGkt hebben.

Htt ZQI echter nodig Zijn Oft ook dezt noodrtgeling te contro

leren op fouten en indien nodig ten oranjt-knipperlicht-progra"fto

in te schakeltn.

D. test op strijdigheid vindt elke keer vlak yoor het oonsturen yon

de groene tichten plaats. "et behulp YGn de strijdigheidsftatrix

wordt gekeken of er strijdige groepen tegelijkertijd grotn krijgen.

All dQt het geyal is wordt oYergeschakeld noar het noodprograftfto.

De strijdigheids"atrix zelf ftoet ook gecontroleerd worden, bijYOOr

beeld door pariteitlcontrole fttt behulp van .en redundant bit. Ais

de periteit niet klopt is de strijdigheids-controle onbetrouwbeer

geworden en ftoet de regelear oyerschGktltn naQr het oronje-knip

perlicht-prograft"o.

De IQftpbewaking ken zulver hardware geschieden. Ais len rode laftp

niet brQndt, ttrwijl hij toch is aong.stuurd (ttrugkopptling van

lQftpenstondln) dan ftoet worden oVlrgeschokeld nOar oranjt knipper

licht. Atl er ft.trdere rood-gtfl-grofn orftoturen ptr signQo\groep

zijn, kQn ften ftindfr stringente fisen stell'n en over.chokelen

ftisschien achterwege lQten.

Tenslotte een pQar opfterkingen over het koppelen yon de regelaQr

"et Qndere regeloars in een netwerk. In dit verband VQtt te denken

4Qn het reQliseren yon groene golven of Gon Qndere yorften VQn net

wtrkoptiftolisatie, na het Yerstrekken van gtgevens oyer bijvOOr

beeld verkeersdichtheden.

Groene gOIVen kunnen in het algefteen Oft verkeerstechnische rtdenen

~llten uorden geftQQkt ten kostt von dt vtrkttrsQfhonkelijkheid van
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de dfzonderlijke regelingen. O~ddt echter deze regelddr zo flexi

bel is Ydlt er in voorko~ende situdties ~isschien (gedeeltelijk)

Qdn deze dlge~ene rege1 te ontko~en. Te denken Ydlt ddn Qdn schui

vende en dde~ende groenperiodes ftet behu\p Vdn voorstQrtgroen en

verlenggroen ~et koppelsignQ\en of ddn c~cli WQdrin bepQQ\de licht

bee Ide n, Z 0 Q1s de 9 roe ne 90 1f. :z 0'" d dr i ngel d s t kUnne n w0 r de n, WQd r 

nd de nor~Qle cwc1us wordt YerYolgd op het punt VQdr hij Yerldten

werd. In h.t Iddtste geYdl ",oet ",en "'Qnlpuleren ~et doorstdrt

en dringende doorstQrtco~~dndo's en ftet prioriteiten.

Yerder kunnen we de regelddr gegeyens Yerstrekken oyer verkeers

dichtheden op Zijn toeyoerwegen. "et bepddlde opti~dliserings-dlgo

rit~es kQn de regelQdr dQn yoordf Zijn "eest optiftdle instelling

bepdlen. BiJ goede netwerkregelingen zu\len de inste\lingen VQn

verschillende kruispunten dddrbij op elkdQr Qfgeste"'d "oeten wor

den.

In Zijn QIge",eenheid ftoet tenslotte nog vdstgesteld worden hoe het

beste co~~UniCQti.netwerk tussen Yerschil1.nde regelQQrs erult ~oet

zien. Dit is onder Qndere dfhdnkelijk Vdn de yorft en de hoeveelheid

YQn de infor~Qtie die ~en oyer wit sturen.
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