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Blad r.

Simulatie van een set verkeers-afhankelijk gestuurde kruispunten.

Het simulatieprogramma heeft tot doel te onderzoeken, welke resultaten

er bereikt kunnen worden, met een verkeersregeling, die verkeersafhankelijk

werkt.

Behalve dat de instelling van de verkeersliohten, door het verkeeraaanbod

bopaald wordt, wordt in dit programma ook de "toeatand" van de naaatliggende

kruispunten in rekening gebracht.

Met "toestand" wordt bedoeld, de door het simulatieprogramma gekozen

installing van de verkeerslichten van de naastliggende kruispunten.

Dit onderzoek is een voortzetting van een simulatie van cen starre

verkeeraregeling.

Afe~tdeerverslagP.J. Jeuken. T.R.E. E.C.B.-420.
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2.1. Inleiding.

Van een willekeurig netwerk van wegan wordt het verkeer gesimuleerd.
De kruispunten worden met verkeeralichten geregeld.
Simulatie 1a aIleen mogel~k, indian aIle gegevens van hat netwerk van het
verkeer en de verkeeraliohten bekend z~n.

AIle auto's in hat netwerk worden in een administratie ondergebracht.
Daarb~ worden ze onderaoheiden in rUdende en atilstaande auto's.
De stilstaande auto's worden file genoemd, ter~l de r~dende auto's
"oluster" genoemd worden.
De administratie vTOrdt in hoofdstuk 2.3 uitgewerkt.

In dit model zUn een aantal vereenvoudigende veronderatellingen gemaakt.
1. Van een aaneengesloten aantal auto's (oluster) passeert om de twee

soconden een auto.
2. Aankomst en vcrtrek bij een verkeerslicht hebben aIleen maar plaats

op discrete tUdstippen, die twee seconden van olkaar liggen. Deze
t~dotippen heten aktiet~dstippen.

3. Auto's hebben geen afmetingen. Dit betekent dat aankomonde auto's
in een wachtende file worden opgenomen op het ogenblik dat ze de
atopstreep bereiken.

4. Wanneer een stilstaande auto b~ een verkeerslicht vetrokt, is hij moteen
op volle snelheid. Dit wordt ~akomponseerd doordat hij pas 4 seconden
nadat het verkeorslicht op groen springt, mag vertrekken.

5. Er is aIleen autoverkeer.
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2.2. Indeling van het verkeeranetwerk.

In fig. 2.2.1 is een verkoersnetwerk gotekend, bestaanie uit vier verkeeragroepen

(kruispunten) •

De wegen kunnen maximaal vierbaans zijn, d.w.z. t,"'ee rijbanen per rijrichting.

Alle rijbanen, waarvan de auto's uit het netwerk verdwijnen, krDgen het nummer ean.

Aan de overige rijbanen moet een doorlopende nummerine gegevcn worden, (te beginnen

met het nummer twee).

De volgorde Van numrnerinc mag 'l"rilleJceurig zDn.

Alle rDbanen met het nummer een leiden naar een fiktieve verkeeregroep, die

zich buiten het onderhavige verkeersnetwerk bevindt. Aan deze fiktieve verkeers

groep wordt het nummor een toegekend. De ovarige verkeersgroepen moe ten weer

dool'lopend genummerd worden, te beginnen met nummer tweet

Het maximale aantal verkeersgroepen is, inclusief de fiktieve verkeersgroep, tien.

Het maximale aantal rijbanen is, inclusief nummer een, gelijk aan tachtig •

•
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In fig. 2.2.2 is een kruispunt getekend met een vierbaansweg van boven naar

beneden en eon tweebaansweg van links naar rechts.

Indien er voor een r~riohting slechta ~en r~baan aanwezig is, kan deze

r~baan drie richtingen hobben n.l. linkoaf, reohtdoor en rechtsaf.

Doze r~banen kunnen zowel voor linksaf ala reohtsafverkeer een opstelstrook

bozitten.

Wanneer or twae parallollo r~banen z~n, heeft iedera r~baan ten hoogate tll'OO

richtingen. Deze r~banen kunnen dan ook slechta ~en opstolstrook hebbon.

In dit programma z~n de verkoeralichten per verkeersgroep genummerd van een tot

maximaal zestien. ~~t behulp van het verkeeralicht wordt tevens de r~richting

gekarakteriseord. Hierdoor z~n de verkeerslichton 6 on 7 verschillend, omdat ze

versohillende r~richtillgen karakteriseren. De designer moet er voor zorgen dat de

inputgegevena van daze verkeeralichten dezeIfde z~n.
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Verkeersstromen op het kruispunt kunnen elkaar in bepaalde gevallen hinderen.

Zo wordt b.v. het linksafalaand verkeer van rijbaan 5 (verkeerslicht 8) gehinderd

door het verkeer, dat geregeld wordt door de verkeerslichten 2,3 en 4 van rijbaan

2 resp. 3. De verkeerslichten 2,3 en 4 worden daarom de hinderlfchten van

verkeerBstroom 8 genoemd.

In dit programma is aangenomen dat aIleen de auto's, die op de tijdstippen t_to,t=i:ot~

!" t-to+4 saconden bij daze verkeeralichten vetrekken, hinder opleveren.

~mximaal kunnen er drie hinderlichten per vorkeersstroom opgegeven worden.

De vorkeersstroorn, die geregeld wordt door verkeerslicht 1, veroorzaakt goen

hinder, omdat is aangenomon, dat twee linksafstromen elkaar voorlangs passeren.

Ten behoeve van het gehindorde verkeer, kunnen or op het kruispunt opstelstroken

aanwezig zijn. Deze opstelstroken worden buffers genoemd. De auto's stellen zich

dan eerst in deze buffers op en kunnen, zodra or goen hinder van andere verkeers

stromen ondervonden wordt, van daaruit vertrekken.

Er kunnon per rijrichting hoogstens evenveol buffers zijn als het aantal r~banan,

waarnaar de .auto's vetrakkon.

Voor de verkeersstromen van de verkeerslichton 1 en 8 io or slechta eon buffor

mogelijk. Voor de verkeersotromon van de verkeerslichten 5 en 12 zijn or daarentogen

twae buffers mogelijk.

..
I. Administratie van de auto's.

,.1. fujdende auto's.

Doordat aangenomen is dat aIle auto's in ean rijbaan met eon gelDko en

konstante snelh~id rDden en de simulatie van het vorkeer in intervallen van

twee seconden geschiedt, kunnen de auto's zich op het moment van simulatie

slechta op bepaalde posities van de r~baan bevinden.

De afstand tussen twee opeenvolgende posities is dan gel~k aan snelheid maal

twee seconden.

i
•
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De administratie van auto's in een r~baan kan op diverse manieren verrioht

worden.

Men kan voor iadere auto, die zich in een r~baan bevindt, een adres beschikbaar

stollen en in dit adros het aantal aktiet~dstippen plaatsen, die doze auto

nog van hat kruispunt vor~derd is.

Men kan ook veer iodere positie van de r~baan een adrea beschikbaar stellen.

Men moet in ieder a.drcs opgeven of or weI of goon auto op de bijbehorendG

positie aanwezig is.

Om geheugenruimte te sparon is in dit programma niet voor iedere auto of iacier

aktietijdstip een adres besohikbaar gesteld.

Voor oen aaneensluitend uantal auto's (cluster) of positiea zonder auto's

(lege clustor) wordt een adrea bcschikbaar goeteld.

Eon cluster is een aaneenschakaling van eon aantal positios met auto's.

20 vormen b.v. de poaities 3 tot en met 5 van rijbaan 1 eon cluster van 3

auto's (zie fig. 2.3.1).

Eon cluster kan ook uit slechta eon auto bestaan, zie b.v. positie 1 van

rijbaan2.

Een aaneenschakeling van posities, die niet met auto's gevuld zijn, wordt

een lege cluster genoemd. De posities 1 en 2 van r~baan 1 vormen b.v. ean lege

cluster. Ook een lege cluster kan uit een positio bestaan.

Een voorbeeld hiervan geeft positie 2 van r~baan 2.
"Voor iadere r~baan zijn 10 adraaaen beschikbaar geateld.

De eerate twae positiea van r~baan 1 vormen een lege oluster.

In het eerate adres van r~baan 1 wordt daarom hat getal 2 geplaatst. Daze

twae positios worden gevolgd door een cluster van 3 auto's. Bet tweede adres

van r~baan 1 moet daarom een 3 bevatten.

Het totala array van rijbaan 1 bevat aldusl (2,3,4,4,0,0,0,0,0,0).

,,



Blad 10.

Er moet nu nog worden opgegavenJ dat het eerste adres hatzij auto's, hetzij een lege

oluster bevat. Dit gebeurt door in het adres ERYB(1) een nul te plaatsen, waardoor

aangegeven wordt, dat het eerate ad.rea 2 aktietijdstippen zonder auto' B bevat.

Op dezelfde wijze bevat rijbaan 2 de getallen (1,1,2,1,1,3,1,1,1,1,2) met ERYB(2)=1.

Voor dit ongunstige geval zijn elf adressen nodig om de inhoud van rijbaan 2 to

karaktoriseren. Di t kan niet in de daarvoor beschikbare gehougenruimte van rijbaan

2 geplaatat worden.

Voor deze gevallen zijn tien reserve rijbanen met ieder dertig adressen beschikbaar.

De procedure is nu ala volgta Zoek een nog niet gebruikte reserve rijbaan (I) op en

plaats de rij van getallen in de eerste elf adressen van deze reserve rijbaan.

Men moet nu nag opgeven, dat de inhoud van rijbaan 2 niet maer in RYB(2) staat

maar in RRYB(I). Dit gobeurt door in RRIlf.D(2) hot getal I te plaatson, terwijl

dit adres voordien een nul bevatte.

Ret resultaat van deze methode is dat voor rijbanan met eon rijtijd van 20 seconden

of minder (10 aktietijdstiIJpen) de inhoud al tijd in de daarvoor bostemde gehcugon

ruimte geplaatst kan worden. De inhoud van rijbanen met een grotere rijtijd moot

in ongunstige omstandigheden Qvergeboekt worden naar hat array RRYE(I). De

reserverijbanen kunnen, omdat ze 30 adressen bevatten, onder de meest ongunstige

omstandigheden nog rijbanen met rjjtijden van 60 seconden karakteriseren.

De array's RYE en RRYB zijn, on zo weinig mogelijk geheugenruimto in beslag to

nemen, "FIXED DECIMAL 1 11 gemaakt. Di t beteker.t, dat slechta de poai tieve getallen

° tim 9 in e~n adres van zo' n array geboekt kunnen l'lorden.

Een cluster (ook een lege) van meer dan negen positios lang kan dUB niet zonder

mear in hat array geboekt worden.

Dit wordt opgelost door de eerste negen posities in hat daarvoor bestemde adres

to boaken. Op het daaropvolgende adres wordt een fiktieve oluster met nul

posities geboekt. De rest van de cluster komt weer op het volgende adres.

Indian nodig kan de prooedure zioh herhalen en worden meer fiktiove clusters

ingevoerd.

Ala voorbeeld wordt veronderateld, dat de eerate tien posities van rijbaan 2 uit

fig. 2.3.1 auto's bevatten. De rest van de rijbaan blijft golijk.

De inhoud van het array RYB(2) zal dan moeten zijnl 9,0,1,1,1,1,2,0,0,0, waarin .

het 10 en het 3e adres samen de eerate tien auto's rapreoenteren.
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rader aktiet~dstip Bchuiven de auto's in een r~baan een positie ope

Daarvoor wordt de inhoud van het eerate adres van iedere rijbaan ieder aktietijdstip

net een verminderd.

[n het geval dat de cluster leeg is (ERYB(1)=0) komt er geen auto aan bij de
. .

rerkeeralichten. B~ het verkeerslicht van r~baan 2, komt een auto aan, omdat van

~ijbaan 2 het adres ERYB(2) gelijk is aan een.

Teronderstel nu dat op rijbaan 2 de eerate auto vertrekt en er tevens een auto

~ankomt.

)e si tuatie was

C.XX.X••• X.X.XX met RRYB(I) .. (1,1,2,1,1,3,1,1,1,1,2,0, enz.)

m ~6n aktiet~d8tip wordt de oituatiea

C.X....X.X.XXX met RYB(2) "" (1,2,1,1,3,1,1,1 ~1 ,3).

:RYB(2) was een en wordt nul omdat het eernte adres nu een lege cluster bevat.

lok is de inhoud van rijbaan 2 weer naar RYB(2) overgoboekt, omdat er slechta

;ien adressen overgebleven zijn.

:ndien er echter op hetzelfdo aktietijdstip geen auto in rijbaan 2 aangekomen was, zou

,e 8i tuatie geworden zijn:

XX.X••• X.X.XX. met RRYB(I)== (1,2,1,1,3,1,1,1,1,2,1,0, anz.)

10k nu is ERYJ3(2) gelijk arJ.n nul geworden, maar de inhoud van rijbaan 2 is in het

xray reserve rijbaan I, die dertig adressen heeft, blijven stann.

at zal duidelijk zijn, dut de som van aIle adressen altijd gelijk moet blijven. Daze som

s n.l. eel~k aan de rijtijd van de rijbaan.
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•3.2. Adminiatratie van de stilstaande auto's.

:t
•FL ('1.1) HFL{R)

:;
8 /

I • FL{V: 1 f7{~ ..-R 'I • FL(tI, Y)
6 ,FLlr/,3)

a b .3
~

F'f ~.3. z..

fig. 2.3.2 zijn drie situatios getekend van rijbaan R.

l fig. a is ean rijbaan getekend met twee rijrichtingen en een opstelstrook.

I auto's stellen zich bij de verkeerslichten op en worden in de bijbehorende file

J(V,L) geboekt. Indian er meer auto's zijn dan de opstulstrook kan bevatten, stellen
I

I auto's, die de opstelstrook niet op kunnan rijden, zich aan het begin van de

lstolstrook opo Ze hindoron daarmee het verkoer van do andere riohting en de ontstane

.1e Hordt daarorn hinderfile genoemd. (HFL) •

. is hinder, i.ndian de opstelstrook vol is ~n d.e eerste auto in de hinderfHe de

chting van de opatelstrook kiest. Er is echter ook hinder, indien er zoveel auto's

,or het verkeerslicht van de rechtdoorgaan~e richting staan, dat daardoor de opstel

rook geblokkeerd wordt.

s het maximum aantal auto's, dat zich in de opstelstrook kan opstellen FLMAX genoemd

rdt, dan is de vraag of or hinder opt.roedt to vcreenvoudigen door een auto meer in de

Ie toe te laton dan de opstelatrook kan bevatton. Er is dan n.!. hinder, indian eon

n de filelJ grater is dan het 0pB'egeven aantal 1"L1I1A](.

'Wordt m.a..w, nu aut omat isch geteot of een file zijn maximum aant al bevat en do

rate auto van de H1"L ook doze riohting heaft.

t is in goede overeenst emtJing met de rijbaan uit fig. b.

ar is geen opstelstrook aanwezig. Ret maximale aantal auto's FU~AX is dus galijk aan

1. Door een auto over to booken naar 6en van de files van de verkeersliohten 6,7 of 8

~staat dus hinder. De overige auto's, die bij de verkeeraliohten aanwezig zijn, worden

hot adres HFL(R) geboek"t.

J nls die ene auto uit de filo vertrokken is, kan or weeT een auto overgeboekt

~dan van de hinderfile naar een van de files.

lneer de rijbaan dria richtingen heeft, zoals in fig. 0, dan ontstaat eon tweede

lderfile.

Lion er meer auto's voor de linksaf-richting zijn,aan de opstelstrook kan bevatten,

~den de extra auto's in hot adres HFL(R) geboekt en hinderen daarmee het reoht

)rgaand~- en reohtsafslaande verkeer.
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1 er meer reohtsafslaande auto's dan de opstelstrook kan bevatten, dan worden

extra auto'a 1n eerate 1nstantie in de tweede hinderfile (HFL2(R) geboekt.

maximum aantal auto's, dat in de tweede hinderfile geboekt kan worden, is geIijk

1 hot maximum aantal auto's van de grootste opatelstrook verminderd met het

dmum aantal aut 0' s van de klainste opstelstrook.

lien hat aantal auto's in de tweede hinderfile kleiner is dan het maximum aantal

~~,UlK), dan 1s er geen hinder voor hat linksafgaande verkesr.

I de tweede hinderfile preoi9s gelijk is aan het maximum aant'al auto's in de tweeds

Lderfile is or reeds hinder, omdat or in sen van de files, die tot de tweeds

Lderfile behoort, al een auto extra geboekt is.

~slott9 moaten de auto's, die zich 1.n de buffers op hat kruispunt bevinden, nog

~dmin1F.ltreerd worden.

auto's, die zioh in de buff'er van het verkeeralioht (V,L) bevinden, worden geboekt

het adrea BL(Y,L). Het maximum aantal auto's in daze buffer io to vinden in hot

'as BLMAX(v,L). In de buf'i.'er op het kru.ispunt BL(V,L) mag hoogstens het maximum aantal

[AX(~L) geboekt worden •

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

.• lUndar op hot kruispn.nt.

______J

________~_LI_.,;._I)f-/i

0)

, ,,

,
, J

K

FL(V. ])

FULI,kJ

ItFL(R.j

I •

I i
J *R.BI/F(R,JJ-t=J:3- /U3iiF{f<.7)

of- (R.)

fig. 2.4~1 wordt de verkeersstroom I door het verkeerslioht i gehinderd, maar

t door hat verkeerslioht K.
10 hindor, indian het verkoerslicht ~ groen is ~n er bij dit v~rkeerslioht verkeer

wezig is of ar binnen vier seoonden aanwezig kan zijn.

ondarstel, dat de file van het verkeerslioht ~ en de hinderfile HF1(R) g~~n aut 0' a

at. Ala er nu in de ~baan R een auto aanwezig is, die nog maar vier seoonden van

verkeerslioht ve~derd is, treedt er hinder op wanneer deze auto de riohting ~

st. De verkeersstroom I wordt niet gehinderd, indien deze auto de riohtingK kiest.

betekent dat de riohting van de auto bekend moet zijn, voordat daze de stopstreep

eikt.
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In dit programma worden daarom de richtingen van de eerate twee auto's, die uit~

de rijbaan R aankomon, geloot.

De richting van de eerste auto is in het adres RBUF(R,3) geboekt, en die van de

tweede auto in het adres RBUF(R,4).

Indien een auto uit de rijbaan R arolicomt, wordt deze eerst in de hinderfile HFL(R)

geboekt. Onmiddellijk daarna wordt getest of deze auto uit de hinderfile kan

vertrekken naar de file, die door het adres RBUF(R,3) bel1aald wordt.

Wanneer de auto niet uit de hinderfile kan verttekken blijft de riohting van deze

auto bekend.

Indien er meer dan twee auto's in de hindorfile aanwezig zijn, zijn de riohtingen

van de eerste twoe auto's bekend. De richting van de derde auto uit de hinderfile

wordt geboekt nadat de eerste auto vertroY~en is.

o

_______r_-L{_v._TJ--J~;

J

K

L

L
HFL 2. (RJ

FL(v.J)

t \
R811NR,vt=E.f=:J

RBfIF{R,1J

I ..--f{

1 \-
y-:-i_:t-RBtH{II, y)

/(BUF[R.,3)

Wanneer de rijbaan R drie rijrichtinc;on hoeft, zoals in fig. 2.4.2 ontstaat er een

tweede hindel.'file.

Ale het verkeerslicht K &~oen is, is de vraag of dit verkeerslioht hinder oplevert

in de volgende stappen to onderzooken.

a. Er is hinder, indien er auto's in de file van dit verkeerslioht zijn.

b. Indien er geen auto's in deze file zijn, moet er getest worden of er auto's

in de tweeds hinderfile zijn, die hinder kunnen opleveren. Hiervoor moeten de

richtingen van de aerste twoe auto's van de tweode hinderfile bekend zijn.

Deze richtingen bevinden zioh in de adressen RBUF(R,1) en RBUF(R,2).

o. Als ook de tweede hinderfile geen hinder oplevert, kunnen er miasohien nog

auto's uit de hinderfile (HFL(R)) hinder opleveren.

d. Wanneer er geen auto's in de file en beide hinderfiles aanwezig zijn is het

mogelijk dat ar in de rijbaan R auto's zijn, die binnen 4 seoonden bij het verkeers

licht K aankomen. Ala dit zo is wordt de verkeersetroom I gehinderd.
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)mdat er drie hinderlichten kunnen zijn wordt de teet op hinder ala voIgt uitgevoerd.

let eerate hinderlioht wordt op a,b,o,d getest. Levert dit geen hinder op dan word~

let volgende hinderlicht op hinder onderzocht. Indien ook dit nog geon hinder

>pleverde dan voIgt het eventuele derde hinderlicht.

~ verkeersstroom I ondervindt geen hinder ala aIle hinderliohten geen hinder

lpleveren. Indien de verkeerestroom I een buffer op het kruispunt heeft, kan er een

rertrek uit de buf~ar plaatBvinden. Wanneer er geen b~fer op het kruiapunt is,

'indt er vertrek uit de file van hot verkeerolicht plaats •

•5. Aankomst en vertrek.

p ieder aktietljdstip wordt het gehele network doorberekend. Voor iadera rljbaan en

eder verkeerslicht wordt bepaald of er eon auto aankomt en/of vertrekt.

e auto's in een r~oaan worden een aktietijdstip opgosohoven. De file en b~fferlengten

~ aIle verkeeralichten en de longton van de hinderfiles van aIle r~oancn worden

~gehouden.

3 /TFL3..(iV

(0 ~, ~~~~~~~~~-7l-II-P.-L(-R.-)---+---R-
~_. RT(R.)~ ~

X FLmm;{V;f)~5
S-/;5L(V,O BJ.ml1x 11',1)== 2,

~n bovenstaande rijbaan is het volgende gegovonl De rijtijd is 18 seconden. In de

)stelstrook kunnen zioh maximaal vijf auto's bevinden. Omdat de verkeerslichten 2 en 3

ien opstelstrook hebben is hot maximum aantal auto's in de tweede hinderfile dUB

lk gelijk aan vij~.

rijrichting met verkeerslioht 1 hee~t een buffer op het kruispunt, die twee auto'e

,n bevatten.

e voorbeeld wordt van doze rijbaan gedurende een aantal aktietljdatippen de nankoIDst

het vertrek bepaald, zoals daze in het eimulatieprogramma uitgevoerd wordt.

rosultaten, die in onderetaande tabel zijn gegeven z~n de rasultaten na de vol

dige procedure van aankomst en vertrek. De inhoud van de rijbaan is due een aktie-

datip versohoven. De gegeven inhoud van de r~oaan op het tijdstip T is due. do inhoud

Q de r~baan blj het begin van de procedure op het t~detip T+2 secondeno

Uen uit de hinderfile HFt Elan auto vertrekt, "Wordt de inhoud van het adres

JF(R,4) in het adres RBUF(R,3) geachreven en eon nieuwe richting geloot.

:l nieuwe gelote riohting wordt met een " aangageven.

lneer er in de kolommen van de hinderfile twee getallen ataan, betekont dit dat er

~a mutaties in een procedure hebben plaatsgevonden. Zo betekent 5-1 in dekolom

~ dat er in doze hinderfile aarat een aut 0 bijgeb oekt word, waardoor het aant al vijf
~,.1 011/"\ ...~ A,." ..... _ ... .... .L..-. _b __ "-- --,-~ .J_



_______~_ ."....wo ... "' ...... ...,il .. t.W .I:UUu. z]Jn. up ne~ moment TO + 28 'Wordt verondersteld dat alle

verkeerslichten gelijktijdig groen 'Worden en dat de auto's in de buffer op hat kruiapunt vanaf het moment TO + 38 niet ~eer

gehinderd 'W~rden.
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Simulatietijd
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File
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Buffer
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File
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, File
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I RBUF
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! RBUF

I
EFL

T
RBUF i Rl3UF

3 ! 4

Inhoud r:ijbaan

1 234 567 8 9

TO
TO+2
TO+4
TO+6
To+8
TO+10
TO+12
TO+14
TO+16
TO+18
TO+20
TO+22
TO+24
TO+26
TO+28
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TO+32
TO+34
T0+36
TO+38
TO+40
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TO+44
TO+46
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2
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3
3
3
2
1
1
2
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o
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2
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2-1
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o
o
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1
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1
1
d
1
1
1
1
1
1
1
1
o
o

1-1
1-1
o
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o
o
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o
o
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o
o
o
o
o
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o
o
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o
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o

o
o

I 1~1
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3
4
5
5
5
5
5

.5
5
4I 5-1
3

4-1
2
1
o

I

I

I
I
I

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2

3 I
~ .~ I
2 '
2
2
2
2
2
2
2
2
2
.2
2 .

; I
2 Jt I

3 ,.
2~

3*
2*·
2 -t I
3 ,t I

o.
o

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

1
2
3
3
3
3
3
2
1
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o

3
3
1
2
1
3
2
1
3
2
3
3'
3
3
3
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1
1
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1 "
3 *
2 ."
1 ~

3 4l-

2 *
3 ~

1 !Il'

1
1
1
1
1
1
1
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3 *
1 ~

1
1
1

011 1 1 1 111
111 1 111 1 1
111 111 111
111 111 111
111 1 1 1 111
111 111 110

I 111 1 1 1 100
, 111111000'

1 1 1 1 1 000 0
111 1 0 0 000
1 1 100 0 000
1 1 000 000 0
1 0 0 00 0 0 0 0
00000 0 000
00000 0 000
00000 0 000
o 0 0 0 0 0 000
00000 0 000
o 0 0 0 000 0 0
o 0 0 0 0 0 000
o 0 0 0 0 000 0
000 0 0 0 0 0 0
000 0 0 0 000

I 0 0 0 0 0 0 000
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Op het t~dBtip TO+4 komt de eerste auto uii de r~baan b~ de verkeersliohten aan.

In eerste instantie wordt daze auto in de hinderfile HFL geboekt. In RBUF 3 stond

de richting 3. Deze riohting behoort tot de 2a hinderfile waardoor de auto van

HFL overgeboekt wordt naar HFL2. Het adres RBUF 4 wordt dan ovargeboekt naar RBUF 3
en in RBUF 4 wordt een nieuwe riohting geloot.

In RBUF 1 stond de richting 2. De auto uit de tweede hinderfile wordt daarom over

geboekt naar file 2. Doordat er een auto uit HFL2 vertrekt, wordt de riohting van

RBUF 2 naar RBUF 1 overgeboekt en voor RBUF 2 een nieuwe richting geloot.

Doordat er een auto in file 2 geboekt ie, wordt zowel deze file alB file 3 gehinderd.

Op het t~dBtip TO+6 komt er weer een auto aan. Deze auto wordt na de hinderfile HFL

in de file 1 gebookt omdat in RBUF 3 de richting 1 Btond.

De inhoud van RBUF 4 Bchuift een adres op en hierin wordt een nieuwe riohting geloot.

Op t~dstip TO+8 wordt de auto via HFL naar HFL2 geboekt, omdat de inhoud van RBUF 3

de richting 2 was.

De auto in HFL2 heeft do richting 3 maar kan niot in file 3 geboekt worden, omdat er

al een auto in file 2 geboekt is.

A11e auto's die in het vervolg uit de r~baan aankomen met de bestemming 2 of 3 worden

dan in de tweede hinderfila geboekt. Dit duurt tot t~datip TO+22.

Op dat moment komt or oon auto aan, die niet meer naar de tweed.e hinderfilo gobockt

kan worden, omdat doze reeds z~n maximum aantal van ~f auto's heeft. De auto

vertrekt dan niet mear uit de hinderfile HFL en daarmoe wordt dan ook het verkoor

mGt~beBtemming 1 gehinderd.

Op t~dBtip TO+28 worden alle verkeerslichten groen. Er kunnen echter nog geen auto's

vertrokken, omdat eon optrekt~d van 4 seconden in rokoning gebracht moet worden.

Op t~dstip TO+32 vertrokt or een auto van filo 1 naar buffer 1 en een nnder vertrekt

~it file 2.

~it de HFL2 kan er op dit tijdstip nbg geon auto vertrekken, omdnt de test op vertrek

lit de 20 hinderfile plaata vindt, voordat de auto uit file 2 vetrokkon is.

~ t~dstip TO+34 vertrekt or weer een auto uit file 1 naar buffer 1; hierrnee is doze

laatste vol. Er kan nu een auto uit de tweede hinderfilo vertrekken naar file 3.

)eze auto vertrekt onmiddell~k weer uit deze file.

~ dit moment kan er nog goen auto uit de hinderfile HFL vertrekken, omdat de i06t I
!

'p vertrek uit HFL plaatsvindt voor het vertrek uit de tweede hinderfile. Daze laatstel,
levat dan nog vijf auto's. I
~ TO+36 vertrekt een auto ui~ de HFL. Deze wordt naar de tweede hinderfile geboekt, !

~

mdat het adres RBUF 3 de richting 3 bevat. Na deze overboeking wordt de richting

an RBUF,4 weer in RBUF 3 geboekt en voor RBUF 4 een nieuwe richting geloot.

it de tweede hinderfile vertrekt ook een auto naar file 2, die deze file weer

nmiddell~k varlaat.

p t~dBtip TO+38 vertrekt ar een auto naar buffer 1. Er vindt geen overbooking van

i1e 1 naar buffer 1 plaats, omdat de test op deze overbooking pla~tsvindt, voordat

9 auto de buffer verlaten heoft.
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2.6. Berekening van de fase.

Indi~n een of meerdere verkeersstromen teveel hinder ondervinden van andere ver

keersstromen, kan dat meestal door faseverschuiving van de groent~den vorbeterd

worden.

Tengevolge v~n fluktuaties in de verkeersstromen is het desondanks mogel~k" dat

het gehinderde verkeor niet alt~d verwerkt wordt.

De bovengenoemde faseverochuiving betokont een t~daverschil in de momenten, waarop

twee of meer verkeerslichten groen worden. Fase betekent meestal een toe stand

waarin geen veranderingen van de verkeersliohten op een kruispunt optreedt. InJien

er ~ veranderingen in oon cyclus optreden, dan z~n or ook N faBen. In dit simulatie

programma is aan fase" en faseverschuiving een andere betekenis gegevon. Fase heeft..
hier de betekenis gekregen van een t~dBduur, waarin een bepaalde groep van verkeers-

lichten hun groont~d hobben.

In het fig. 2.6.2 gotekende faoediagram betokent fase een opoenvolging van vijf

toestanden (fase volgena gebruikelijke defini tie).

Door een aantal fasen in to voeren, waarin verkeer, dat hinder oplevort, geblokkeerd

wordt, kan het gehinderde verkeer dan ongehinderd verwerkt worden.

In di t proGramma zijn maximaal acht fasen mogelijk en minimaal moeten or twee fasen

opgegeven worden.Zie fig. 2.6.3.

Faseverschuiving betokent in dit programma een groent~dvorkorting aan het begin

of aan het einde van do fase.

Het adres (A(V,F,L) geeft de fasGverschuiving aan het begin van do fase aan.

Het &~:es B(V,F,L) eeeft de faseverschuivine van hot einde van de faso nan.
In hot adres A(V,I<',IJ) bevindt zioh het aantal aktietijdstippen, dat het verkoerslicht
nog rood bl~ft, n~dat de fase bogonnen is, terw~l het adren B(V,r~L) het aantal
aktietijdstippen bevat ,mar 01) het verkeeroU.cht v66r het einda van de fase rood
wordt.

F'j, :l. 6. I,
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In fig. 2.6~1 is een fase getekend, waarin de verkeersstromen 5,6,7,12,13 en 14
groen worden.

In fig. 2.6.2 is van deze fase een fasediagram getekend-, waaruit bl~kt dat de

verkeerslichten 12,13 en 14 bij het begin van de fase onmiddellijk groen worden. Do

verkeerslichten 5,6, en 7 hebben daarentegen een fasev~rschuiving aan het begin

van de fase, waardoor deze verkeerslichten pas later groen worden.

Alle verkeerslichten hebben hier een fasaverschuiving aan hot einde van de fase.

Er is ook €len z.e. "All red ll toesta.nd.

f'J. :z 6.3 .

In fig. 2.6.3 zijn 8 fasen getekend.

Fass 1 en 2 zijn de normale fasen op €len kruispunt, waarbij hot linksaf-verkeer

gehinderd wordt. Deze beide fasen worden de hoofdfasen van het kruispunt genoemd.

De beide hoofdfasen moeten samen alle verkeersstromen van het kruispunt bevatten.

De fasan 3 tot en met 8 zijn bedoeld om incidenteel grote files van gehinderde

verkeorsotromen te verwerken.

Deze fasen kunnen-willekeurig genummord en, indien gewenst, goheel of gedeeltelijk

weggolaten worden.

De keuze van de fasen wordt op de volgende aktietijdstippen gedaanl

1. Op €len kruispunt kunnen geen auto's maer naar €len volgende rijbaan vartrekken,

omdat deze vol is. Dit wordt "kalamiteit ll genoemd.
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Het volgende kruiapunt moet dan onmiddellijk deze kalam1teit kunnen opheffen door

een fase te kiezen, die de auto's op deze rijbaan door laat rijden.

Indian eohter van de aanwezige fase de vastgestelde minimum tijd nog niet veratreken

1s, moet de berekening van een nieuwe.faae wachten, totdat d1t moment bereikt is.

De tijdsduur van de aanwezige fase veratreken is.

Wanneer er een nieuwe fase bepaald moet worden, wordt eerat een hoofdfase gokozen~

Daze wordt in de input opgegeven met de benaming "volgende faae"(VF).

Van deze hoofQfase wordt goteld, hoeveel auto's er zioh in de file en hinderfiles

bovinden van de ongehindarde verkeersstroom, die in deze fase groen krijgen.De aom

van doze auto's wordt met X procent verhoogd.

Daal'na wordt eateld hoeveel auto's er zioh in de filee en hinderfiles bevinden van

ie verkeersstromen, die in de overige fasen groen lcrijgen.

De fase, die zojuist be~indied is, wordt hierbij overgeslagen, zodat dezelfde fase

In goen geval opnieuw gokozon kan. ,·rorden.

De fase die hat grootste aantal auto's oplevert, wordt gekozen.

[ndion het percentage X voldoende groot gekozen wordt, zal dUB meeetal de "volgonde

~ase", dit is eon hoofdfase, gekozen worden. De designer kan het peroer.tago X in de

Lnput bepalan.

iadat or een nieuwe fase gekozen is, wordt voor doze fase een aktuele minimum

'asctijd berekend.

)0 aktuele minimum fasetijd (TM) is de tijd, die nodig is, om de op dit moment

,anwezige grootste file plus do daarb~behorende hinderfiles to kunnen verwerken.

laze t~d moet minstons gol~k zijn aan de minimum fasetijd TMIU(V), die voor ieclere

'erkoeJ.'sgroep in de data input opgegeven wordt.

io hoofdstuk 3.3. voor eon nadere bcschouwing •

•7. Berekening van de duur van de fase. (fasetijd.)

~ iadera auto worden drie weeggetallen toegekend•

• Eon weeggetal, dat afhankelijk is van de afstand van de auto tot het kruispunt.

Hoe verder de auto van het kruispunt verw~derd is, hoe kleiner weeggetal daze auto

heeit.

Een weeggetal, dat afhankelijk is van de "toestand" van hot volgende kruiapunt",

Indien het waarsohijnlijk is, dat de auto b~ het volgend kruispunt zal kunnen

doorrijden, heeft deze een hoger weeggetal, dan wanneer hij daar vermoedelijk zal

moeton stoppen.

Een weeggetal, dat afhankel~k is van de "toestand" van de auto n.l. of deze auto

r'ijdend dan weI atilstaand is.

Een rijdende auto kr~gt een hoger weeggetal dan een stilstaande auto.
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~enslotte is er nog een weeggatal, dat de belangrijkheid van de weg en het verkeers

.ieht bepaalt.

fut behulp van deze weeggetallen wordt aan iedere auto een punten waardering

;oegekend. Zoals in het voorbeeld op pagina duidelijk wordt gemaakt, is deze

luntenwaardering afhankelijk van de fasetijd.

:n dit programma wordt als de meest gunstige fasetijd, die fasetijd gekozen, waarbij

.e som van de puntenwaarderingen van aIle auto's het grootst ie.

~ faseduur wordt berekend op die aktiet~dstippen waaropl

• de faaeberekening voor doze verkeel'sgroep is uitgevoerd.

• een naastliggende verkeersgl'oep van fase veranderd is.

• op een il~angsrijbaan een auto aankomt.

:et rasul taat van een faseduur berekening is een "prognose" van de duul' van de fase

p dit moment.

'anneel' l1a onige tijd een nieuwe fasotijd-berekening ui tgevoerd wordt, behoeft daze niot

n overoenBtemming to zijn met de voorafgaal1de berekening. Er kunnon nu n.l. auto's

anwezig zijn, die bij de voorafgaande berekening nog niet geaignaloerd waren.

'ok de inotelling V8....YJ. de naastliggende vorkeers(,lroepen is hierbij van belang. Om de~e

eden wordt van een verkaersgroep de fasetijd berekend, indian een naastliggende

'erkeersgroep van faGo vorandert.

- tTO

Yaximum duur van de f~se T''''iX(V).j • .- c. l,l, ~-

- \'laarschij~1lijke duur van d~Lf.L.1"DiL1:E-(.:4----

Akt uQ]..-..SUJliIDJmJ.UL1J1~at ij d TM(Y)_

Min1J!tWU fasilid 'J'IvIIN(V)

-TB (V)

I
TE(V)

fig. 2.7.1

n fig 2.7.1 zijn voor de verkeersgroep Valle tijden uitgezet, die voor een fase van

slang zijn.

1 doze tijden zijn uitgodrukt in aktietijdstippen. Om de werkelijke tijd in seconden te
de

inden, moat de in~oud van adressen dus met twee worden vermenigvuldigd.

s minimum- en maximum fasetijden, T~rrN(V) resp. TMAX(V), zijn tijden, die in de data

nput per verkeersgroep vastgolegd worden. Doze kunnen gedurende de aimulatie niet

Branderen. De aktuele minimum faset~d (TM(V)) wordt iedere keel' berekend, wanneor

en nieuwe fase begint.

B waarsoh~nlijke duur van de fase TP(V) wordt b~ het begin van de fase bepaald en kan

Bdurende de fase meerdere malen opnieuw berekend worden.

teeds moet geldenl THIN(V) ~ TM(V) ~ TP(V) ~ TI-1AX(V).
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het begin van de fase wordt het adrea T.B(V) op nul gezet en daa.rna ieder aktie

lstip met een verminderd.

fig. 2.7.1 stelt de t~d TO de momentele aimulatiet~d voor. Dit betekent dat de nog

lterende faseduur op dit moment gel~k is aan TP(V)+TB(V).

I1~"f)
I :<.~) -===========:lL-1Y::..-("9

FASt: 1

I3

I'(

berekening van de faset~d ~ordt aan de hand van fig. 2.7.2 toegelicht.

:eken wordt oon k2~ispunt met 2 eenrichtingswegen. Er zDn 2 fasen, die olkaar steeds

·olgen. De fasotijd is variabel. De verkeersstroom I1 heeft 6 seoonden en de andere

keorsstro!J1en hebben 4 seconden fasev8I'schuiving aan het einde van de fase. Allen I3

ft een faseversclruiving aan het begin van de fase. Doze bedraagt 2 seconden.

onderstol dat op een bepaald moment auto's b~ dit kruispunt aanwezig zDn, zoals

fig. 2.7.3 geschetst is. Het kruispunt bevindt zich in fase 1.

r de verkeerslichten 1 en 2 staan 4 resp. 3 auto's te wachten. In de rDbaan 1 be

dt zioh een cluster van 5 auto's, waarvan de eerate auto 7 aktiotDdstippen van het

keerslioht verwijderd is. In de rDbaan 2 bevindenzioh 6 auto's, waarvan de 1e zich

16 aktietDdstippen van het verkeerslicht bevindt.

de laatste auto van rDbaan 1 nog in dezelfde fase 1 te kunnen verwerken moeten de

keersliohten I1 en I2 tot aan het moment TO groen blDven. Beide verkeeralichten

ten tot dit moment groen blDven, omdat we de richting van de auto's in de r~baan

niet kennan.
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mverkeerelioht 1 tot het moment TO groen te houden, moet fase 1 ,wegens de fase

rersohuiving van 6 eeoonden, tot het moment T2 aangehouden worden.

ret verkeerslicht 2 levert, wagens de faseverschuiving van 4 eaconden, een moment

~1 op voor de faaeveranderir~.

:ndian de eersto auto van r~baan 2 de riohting 11 heeft en zonder te atoppan moot

~nnen doorr~den, meet fase 1 op het moment T2 in faea 2 vera~doren.

,1 (I dO::'6 au to eo} tar 1", chti :,,' 12 z·~u he eben m-.g de fasever.'l,nderine eventueal 2

lecon1en later op t dati. T3 pl~,tsvinder.

:n dit oenv)udiee voorbc.,)1d is hat dlH::elijk, dat hr-t beets t:jdatip om van fase te

~randeren het m0mont r2 in.

ri/6aa.n I

. ti"aa.n .2.
I

ndion eohter de situatie van hot verkeeroaanbod zou zijn, zoals in fig. 2.7.4
etekend is, wordt de bopaling van hot moment, waarop de fase verandord moot worden,

oeilijker.

r zal nu een keu ze gemaakt moe ton worden of do auto' a van rijbaan 1, clan wel die

~l rijbaan 2 zonder to stoppen kunnen doorrijden.

r is reeds aungetoond, dat do faso op de tijdeH T1 of T2 moet veranderen, indian do

aatste auto van r~ba~n 1 de richting 12 resp. de richting 11 heeft.

m da aerate auto van rijbaan 2 zonder to stoppen to kunnen l~ten doorrijden, moot

o fase 1 op de tijden T) of T4 veranderen, n.l. als doze auto de richting 14 resp.

3 zou hebben.

ndion vorondersteld wordt, dat de laatste auto van rijbaan 1 de richting 12 en de

erate auto van rijbaan 2 de richting 13 kiest, kunnen voor de faseverandering op

2 en T4 het aantal stops en de totale waohttijd berekend worden.

ls de fase op tijdstip T2 verandert komen de zes auto's van rijbaan 2 tot stilstand.

e waohtt~d voor iedero auto iSI 7 ,aktietijdstippen plus 4 seconden optrekt~d is dus

8 seconden.

e totale wachttijd i.s: 6 x 18 =: 108 autoseconden.

ndien het moment T4 gekozon wordt voor de faseverandering, dan komen er vijf auto'o

ot stilstand.

annoer op het tijdstip T5 de verkeersstromen 11 en 12 weer groen krijgen, is de wacht

ijd per auto: 10 akti.et~d6tippen"+ 4 secondep. optrektijd ~ 120 auto-aoconden.

r is geen tijdetip voor de fasoverandering te vinden, die een kortere wachttUd dan

08 auto-secondon oplevert. ,
venzo is er ook goen tijdstip te vinden, dat minder dan ~~f stops oplevert.

it betekent dat b~ minimalisering van het aantal stops het tijdstip T4 en bij

inimalieering van de totale wachttijd het t~dstip T2 gekozen moet worden.
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~en verkeersafh~nkel~ke regeling geeft bij minimalisering van het aantal stopa, niet

~utomatiBoh de minimum waohttijd van aIle auto's.

[n dit simulutie-programma wordt een ander oriterium voor het tijdstip van faae

rersohuiving gehanteerd.

)mdat ook van de andere verkeerslichten gegevens bekend zijn, kan voorspeld worden

)f de auto's bij het volgend verkeorslicht door kunnen rijden of moaten· stoppen.

reronderstel dat de auto's V~1 de richtingen I1 en I3 door kunnen rijden en de auto's

ron de richting I2 en I4 bij ·het volgend kruispunt moatan stoppen.

lIs van rijbaan 1, 80% de richting I2 en 20% do riohting 11 kiest en van rijbaan 2

La vordeling 8ry/~ en 2~& voor resp. de richting I3 en I4 is, kan statistisoh gezien

~O% van rijbaru1 t en 80% van rijbaan 2 bij het volgend kruispunt doorrijdon. Op grond

liervan zal men besluiten de rijbaan 2 voorrang te geven en daardoor de fase op het

;ijdotip T4 te veranderen.

:n dit programma worden voor aIle tijden, die daarvoor in aanmerking kamen, de weeg

ietr~llon van aIle au to's bopaald. De In aanmerking komendo tijden zijn in di t voorboeld

La tijden T1 tot en met T4 plus de tijd T6 om de file van 11 en de tijd T7 om de file

'un I2 to verwerken. Het EOU bater zijn am aIle aktietijdstippen op faseverandering

;0 onderzoeken, gehoopt wordt echter, dat de gekozen tijdon een goede benaderinG geven •

.ls voorbeeld vTardt het tijdstip T4 gokozen voor de veranclc:r'ing, van fase 1 naar fe,fJO

Dit betekent, dat de auto's van r~baan 1 tot stilotand komen. Deze auto's kunnen

IP het t~dstip T5 + 4 secondon optrekt~d vertrekken. Op t~dstip T5 kan de fasa 2

·eer in fase 1 voranderen, omdat dan de laatste auto uit rijbaan 2 kan vertrekken.

ndian de r~baan 2 mear cluDters bevat of or meer rijbanen z~n, die clusters met,
uto's bevatten, komen er ook moer tijden in amlmerking am de fase 2 weer in fase 1 te

erandoren. Anders gezeGd, niet aIleen het tijdstip, 1'Taarop de fase 1 in fase 2 -...-.,

erandort, is variabel, maar. ook de tijdsduur van de volgende fase is variabel gOiforden

e mogcl~kheden, dia allen uitgerekend moe ten worden, nomen daardoar sterk in aantal

oe.

n dit programma is daarom de volgende benaderins toegepast. Verondersteld werd, dat

r een zekere continu!teit van de verkeersregeling tot stand komt. Indien dit zo is,

etekent dat, dat de volgende fase weer ongeveer even lang zal duren ala de vooraf

aande keer. De tijdsduur van de volgonde fase wordt daarom even lang gekozen, ala die

an de laatate keer.

a dit voorbeeld wordt aancenomen dat de fase 2 de laatste keer 13 aktietijdstippen

26 seoonden) geduurd heeft.

it betekent, dat verondersteld wordt, dat de eerste auto van de oluster uit rijbaan 1

3.8 na 8+13+2 =: 23 aktietijdstippen bij het verkeerslioht lean vertrekkon. Daze oluster

ordt nu naar daze positie versohoven, waardoor deze auto's weeggetallen krijgen,

31ke b~ die plaats behoren. il

I
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dit voorbeeld is aangenomen, dat ar zich nog drie auto's in de hinderfile

n r~baan 1 bevinden. Deze auto's worden, evenala aIle auto's in de rijbaan, verdeeld

1gens de percentages linkaaf en rechtdoor. Omdat deze auto's achter de file

plaatst worden, verkrijgen we voor de verkeersstroom 11 driemaal 0,2 auto op reap.

5, en 6 aktiet~dstippen van hot verkeerslicht verwijderd.

de verkeersstroom 12 zijn deze auto's een aktietijdstip vroeger geplaatst, omdat

file 12 een auto minder bevat dan de file 11.

Dr de weeggetallen is in dit voorbeeld aangenomena

Rood op het volgende kruispunt

Groen op hot volgend kruispunt

Onbekend

~dende auto's

Stilstaande auto's

Onbekend

1

3
2

3
1

2

De weeggetallen voor de afstand worden per cluster vaotgesteld.

Indien er A auto's in de cluster aanwezig zijn en de eerate e,uto zich op het

aktietijdotip T bevindt, dan wordt: X = T + ~.

De weeggetallen van aIle auto'o in daze cluster worden dan gelijkgesteld

aana exponent X ,waarbij XO eon tijdkonstante, die door de designer vast
XO

gesteld kan worden.



.. Tiidsduur volgende fase •
T4 .

0,2
3
1

Verkeersstroom 11
Rood-groen prognose
Rijdend-stilstaand
Weeggetal afstand

1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1
4 A1

0,2
3
1

------'~

0,2
3
1

°3 °3 °3 °3 °3 °3 o
3 °3 o

3 °3 °3 °3 °2 °°2 2 °2 0,2 0,2
2 2
1 1

.<I

0,2
2
1

A2

0,2
2
1

P.

0,2 0 0 0
2 222
1

Verkeersstroow 12
Rood-groen prognoss
Rijdend-stilstaand
Weeggetal-afstand

1
3
1
~

1
3
1

1 0,8
1 1
1 1

B1

0,8 ',0,8
1 1
1 1

....

°1 °1 °1 o
1 °1 °1 °1 °1 °1 °1 °1 °1 o

1 °1 ° 01 1
o
1

0,8 0,8 0,8
1 1 2
111

4 :82

0,8
2
1

----4>

0,8 0 ° 0
2 222
1

Verkeersstroom 13
Rood-groen-prognose
R~dend-stilstaand

Weeggetal afstand

Verkeersstroom 14
Rood-groen prognose
R~dend stilstaand
Weeggetal afstand

3 3 3 3

3 3 1 1

3

1

3

1

3

1

° 0,80,80,80,80,80,8
3 3 3 333 3 3 333 3 2 222

33333 3
-.1 C1 -~

0,20,20,20,20,20,2
1111111111111111

3 . 3 3 3 3 3
4 D1 l?

2

1

2

1

2

2

2

2

2 222

2 2 2 2

Men vermenigvuldigt nu aIle autots of dolen van autots met hun b~behorende weeggetallen. Dit betekent dua een vermenigvuldiging

van vier getallen. Men deolt bovenstaande tabellen in groepen in, waarb~ ne weeggetallen van iedere groap dezelfde z~n.

Voor de tabel van de verkeersstroom 11 worden dan dris groopen verkregen.

Totaal heeft men dan dris maal een vermenigvuldigign van vier getallen. De aom van al deze produktsn wordt vermenigvu1digd

met het weeggotal van verkeerslicht 11.

Dezelfde procedure wordt voor do andere verkeersstromen uitgevoerd. Op deze ~~ze verk~gt men een totale aom voor aIle

verkeeraatromen. Deze totals som wordt voor de tijdstippen T1 tot en met T4, T6 en T7 uitgevoerd. Het t~dstip dat de grootste

som oplevert, wordt gekozen als beste t~dstip waarop de fase kan veranderen.

N
0\
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In werkelijkheid wordt de rood- en groentijd-prognose van het anderetaande kruispunt

op de volgende wijze vastgestalda

,~__-----,

----------..I-J- - - - - -1r---------------:J-~ 0

Stal dat de verkeersstroom I naar het verkeerslicht J vertrekt.

Het is dan van belang te wotan of de auto's, die bij verkeerslioht I vertrekken,

b~ aankomst bij het verkeeralioht J ook door kunnen rijden.

Daarom worden van het verkeerelicht J de rood- en groentijden vaetgesteld, zoals die

op het moment TO bekend zijn. Dit is~n onderstaande figuur waergegeven, waarbij

aangonomen is, dat hot verkeerslicht J op dit moment groen is.

VB'

0
___ t

groan roo rood onbokondroen

1-- hijtUd I-J + prognosc groen-rood tijd Vaal' het verkeersliQb-l-I-

~r wordt van uitgegaan, dat de gekozen tijd ':PP(V) waaraohijnLjk is.

)eza tijd heaft eehter eon onzekerheid.sgebied van TMAX(V)-TM(V).

)ozo onzekerheid wordt in de gebieden groen-onzeker en rood-onzeker tot uit~dcing

;ebracht.

:ndien het verkeerslicht J in de volgende fase zijn groentijd zou krijgen goeft cUt b .v.

let volgende resultaat:

T!lA..X(V) VB' -
TP(V) VF

TM(V) volaende fase

Iv.1M' J.) tl-1 V IF ,J) 'ft..(VPJL. ) iE V,YF, J' 13'VjF,J'
TO

I

I
--f., rood groen ~oer groan

I rood onzeker gnzeker onzeker onbekend
I

Prognose rood-groent~d voor het yerkeerslicht J.

n beida gevallen zijn dus vijf aanduidingen mogelijk. Groen krijgt het hoogste weeggotal

n daarop volgena groen onzeker, onbokend, rood onzeker en tenslotta rood met het

aagste weeggetal. Hoe groot deze weeggetallen preoiee moeten zijn, moat uit de
i m,,1!'l+' i A ",,"'f'I,,1 + "+0.., 'h 1 ;;t--n ......



3.1. Globaal overzicht •.

3

Aawcomst en vertrek

PROGU(V)=1 ?
...-__--+-----.CUJ..L"-j (Ka.1ami t e it?

JA

~~E
-'l'J3(V)~ TN(Vl--~~--,

JA

Bereken niauwe fane:
Bereken aktuole min. fa8et~d.

IF PR0017(VX)<.O 'llJlEIT PROGN(VX)=2
(VX z~n alIa naastliggende
varkoersgrcapen)
TB( V) ""0; ,.,

NEE

Blad 2.8

R ie hat nummer van de r~baan.

Alle r~banen, die uit het ver
keersnetwerk verdwijnen, hebben
het nummer een. Voor deze
r~banen worden geen berekeningen
uitgevoerd.

V i8 hot nummer van de verkeers
groep. De verkeersgroepen, die
zich buiten hot vGrkeersnetwerk
bevinden, hebben het nummer oen.

PROGN(V) wordt 1 in de procedure
vertrok en aankomst wanneer een
auto in een r~baan geweigerd
wordt, omdat doze reeds vol is.
Er wordt getsst of de aanwBzige
fase reods de aktuele minimum
fD_set~jd( TM) geduurd heeft.

Nadat du nieUlie fase bepaald ie,
wordt hiervoor een aktuele
minimu m faso tijd ((NI) berekend..
Voor aIle naastliggende verkeer8~

gl'oepen wordt later in hat pro
gramma eon nieuwe fasetijd verekend
tenzij or voor een naastliggend
verkeerslioht ook een kalamiteit
geld.t.

Bereken faDet~d TP(V)

V=V+1 ;

fig. 3.1.1.

PROGN( V) =KHAX+1
TP(V) = TM(V);

?

De faset~d wordt alleen berekend
voor de hoofdfasen.

Indian de aanw6zige fase nog niet
de aktuele min. fasetijd(TM) ge~

duurd heeft, wordt op het adroa
PROGN(V) het getal k~~X+1 gezet
om te onthouden, dat er voor doze
verkeersgroep weI een kalamiteit
was, maar nog goen nieuwe fasa
berakend kon worden. Tevana wordt
de prognoset~d TP gel~k gemaakt
aan de aktuele minimum faaetUd TM.



;IE£.
TP(V)+TB(V) ... 0 ?

JA

Bereken nieuwe fase
TB(V) '" 0;
Bereken aktuele min. faset~d.

IF PROON(VX).,() THEN PHOGN(~2 J

(VX z~n aIle naastliggenda
vorkeersgroepen.

NEE

Bereken fa8et~d TP(V)

V=V+1 J

I'

In dit deel van het programma
wordt voor alle verkeersgroepen.
waarvan de faset~d van de
aanwezige fase verstreken is,
een nieuwe fase berekend.

Indian een niouwe fase F bepaald
is, wordta .
1. Het adres TB(V) op nul gezet.

Dit betekent, dat de verkeers
grosp V op dit moment aan do
fase F begonnen is.

2. De aktuele min. faset0d TM
wordt berekond op grond van de
op dit moment aanwezige auto's
in de files plus hinderfiles.

Alleen voor de fase 1 en 2 wordt
een faset~d TP(V) berekend.
Voar de andere fasen wordt de
fasetDd gelDkgesteld aan de aktuelE
minimum fase tijd. 'l'j,r( V).
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In dit deel van hat programma
worden voor aIle verkeers
groepen met een sacundaire,
tertiaire of volgende
verstoring een nieuwe fasetijd
berekend.

Indien K=2 worden aIle ver
keersgroepen met een eecundaire
verandering doorberekend. *
Nadat de laatste verkeersgroep
berekend is, wordt Keen
opgehoogd en aIle tertiaire
veranderingen worden doorberakar.
enz.

Berekan faset~d TP(V

JA

TP(V)+TB(V) aO ?

Beroken nieuwe fase.
TB(V)aO
13ereken aktuele min.rasetijd ~[1:r

IF PROGN(VX)aO THEN PROGN(VX)
'" K+

Indien na een faset~d-berekening

blDkt dat de aanwezige fase
moe t ophouden moet natuurlijk wol

r----------'----------'--------, een nieu we fun e be paald
worden.

Is ~ faset~d TP(V)
met moor dan
Pseo. veranderd ?

Ala de fase ongo~~zigd is,
maar de nieuwe fasatUd weer dan
P seconden met do voorC;l"umde
berekening afmjkt, wordt dit
ala eon ffernstige" verstorine
beschouwd.

Indian alle fase- en fnsetijd
berekeningen uitgevoord zijn,
wordt hat array PROGN(V) weer
op nul gezet, behalvo die
adroBsen van de verkeersgroepen
waarin een "kalamiteit"
opgetreden was, maar nog geen
faseberekening uitgevoerd kon
worden.

THEN PROGN(VX)=k+1

J~

~ De verkeersgroe!n, die een of
mear ingangBr~banen hebben
waarin op dit aktiet~dstip een
of maer auto's aangekomen zijn,

..,......._A , __ , ~ J •

Voor aIle verkeersgroepen.
IF PROG1f(V) =KMAX+1 THEN PROG1\V

...1;

ELSE PROGN(V) aO;

K=K+1 ;

V=V+1;
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1 fig. 3.1.1 is te zien, dat het programma begint met de procedure Vertrek en
mkomst.
1 doze procedure wordt per r~baan het v~rek en de aankomst op die r~b&an met
jbehorende verkeerslichten bopaald.
)k worden de file- en hinderfilelongten b~gehouden.

,arna wordt voor de verkeersgroepen. waar een "kalamiteit" opgetreden is teen
.euwe fase en faset~d berokend.
in niouwe fase en faset~d wordt (zie fig. 3.1.2) berekend voor die verkeersgroepen,
.arvan de faset~d veitreken is.
Ize beide gevallen z~n te beschouwen ala een discontinuIteit of verstoring van de
,rkeersregeling en worden primaire vorstoringen genoemd.
n ernstige verstoring zal zich vanuit de bron, over het gehele netwerk kunnen
lortplanten.

F'5' 3./'(

fig. 3.1.4 is een network eetekend met willekeurie genummerdo kruispunten.
e1 dat bij kruispunt nr. 6 een "kalamiteit" optreedt, "mardoor did fane verandert
rimaire verstoring).
t zal in eerste instantio tot gevolg 101nnen hebben, dat do verkoersregeling' van de
~ispunton 2,5,7 en 10 aaneopast moeten worden.
Hen de verstoring op doze kruispunten "ernstig" is, 'Wordt het een secundaire
rstoring genoemd. .-1stig hier op to vatten als een fasoverandering of een verandering van de groent~d

t minimaal P soconden.
'1 secundaire verstorinG kan weer leid.en tot eon tertiaire verctoring enz.
l.ion echter eenrnaal eon fase- of groentijd berekening voar een lr..ruispunt io ui t
roord, kan dit niet nogmaals geschieden. Dit om oscH1aties in de verkeersregeling
voorkomon. Het zou anders n.l. mogelDk z~n,dat een primaire verstoring in 6

1 verstoring in 7 telleeg brengt en doze op z~n beurt in 11.
lien nu 11 in 10 eon verstoring veroorzaakt is hot mogel~k, dat daardoor 6 w,eer
'andert, wa3.I'door de kring rond is.
dit programma zal do verstoring naar kruispunt 11 volgens 6,7,11 of 6,10,11
·lopen.

fig. 3.1.3 is het flo~-diagram van de secundaire en volgende verstoringon weergegeven.
l kan door de waarde van KMAX in de input vast te leggen, bepalen tot hoe ver een
'storip~ zich in het network voortplant •
.ion b. v. K1o!AX gel~k aan t'irea gekozen is, worden er geen tertiaire of vo1gende
'storingon meer berekend.
dit geval wordt, in het goval van een primaire faseverandering op een kruispunt
chts van de naastliggende kruispunten een nieuwe faeeduur berekend.
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Daarna wordt vaor iedere rijbaan,
te beginnen met rijbaan nunlmer twee,
getest of er een auto aankomt.
Als er een auto aankomt, wordt hat
aantal auto's in de hinderfile
HFL(R) met een verhooed

IS ER EEN
AANKOMST?

PROCEDUREz VRTRYBz
leder aktietijdstip begint de proce
dure aankomst en vertrek met hatL..--------,r--------'
loton van auto's in de ingangarij

""""........""""""......n;-;....,-;!~~~=.--------, banen

2.1. Flow-diagram Aankomst en vertrek

nummerB in de cirkels
rwijzen naar overeenkomstige
3itieB in hoofdstuk 3.2.2.

JA

H:F'L( R) H.F'L(R)+1 ;

T1'SfJ.'HYB./LAN

AIle auto's in ue rijbaan worden
een aktietijdstip opgeschoven

HAAL HICHTING UIT
RICHTINGENFJFFERQ

~----·------L-----------'De reeds eerder gelate richting:
linkGuf, rochtuoor of rechtsaf
bevindt zich in het adres

1.- .---- -----' HBUF (R 13 ) •

JA

lEHOORTDE GEKOZElJ RLJ
RICHTING TOT DE T1'I'EEDE NEE
HIlJm~m'ILE

.71/

Inuion de hinderfile autota bovat,
wordt or Gen auto van de hinder
file nanr de file van de gokozen
richting of cventueel nao.1' oen 20
hindorfile HPL2 overgeboekt

~-------'----------,Dit overboeken vindt a.lle~l.
HFL",·tf}'L 1 ,

plaats ala hot maxima.le EW.I>JilL c }'L + 11, tal auto's in de files en
L..------~-------~2ehinderfile niet overschr

den is •

liFL == HF'L - 1;
H.F'L2 = HFL2 +1,

HFL = H.F'L - 1;
F'L = PL + 1;

HFL2(R)=O?

~EE

JA

lIJV~L RICHTDW UIT
RI CH'r INGENBUFF'ER

HFL2 '" HFL2 - 1;
FL=FL+1J

VERTREK VL
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VERKEERSLICHT L

KIES VOLGENDE RUBAAN VR

VOLGD~D VERKt~RSL.

VERTREK VL: f8\
~ -. ~ ~ Van ieder verkeerslicht wordt ge-

test of er een auto naar een volgen
de rijbaan kan vertrekken. Wanneer
er twee parallelle rijbanen zijn,
moet er tUBSen deze beide rijbanenr----------------'---------------:,

worden gekozen

Indien er een buffer op het
kruispunt is, wordt er een
auto van de file naar de
buffer overgeboekt

JA

Vertrek k3n alleen plaatsvinden
indien het verkeerslicht groen is.
Een eventuele optrektijd wordt hier

~bij in rekening gebracht

NEE

NEE

VEnlC'~ERS LICHT
ROOD?

IS FILELENGTE NUL

JA HlEFT DIT VERYJiliRSLICHT
.......---;EEN BUFPER OP HEl' KRUIS

PUNT?

VEHKEERSLICtrr
ROOD?

Nee

NEE

BCEK l;EN AUTO OVEn VAN
FILE NAAR BUF~ER

is FILl:LENGTE NUL?
OF BU:FFERL1~GTE GROTER
DAN MAXHIALE LENGTE?

JA

JfJ
BUJi'FEHLmIGTE

VOLGEND ~~nKEERS

LICh'T

LBL=EVEl1Tllb'UF; LBL=EVERTRFL ;

JA

H .. 1;.;

1'3 ER HHIDER?'

Er wordt getest of or hinder van
andere verkeersstrornen op het kruis
punt ondervonden wordt.

IS DE VO LGENDE RlJI3AAN JA1--...::.:;;=-----.,.
VOL?

BOEK EEV AUTO III DE
VOLGENDE R1JBAAN VR
VEBTR(VR) = 1;

ER IS :F~lf

KALAJUTEIT

G'O TO LEL



3y

H '" 0 ?

JA

Indien de auto geen hinder
op het kruispunt ondervond

~---,------'is deze in de Bubroutine
VERTRNVRYB naar een volge~

de rijbaan geboekt. Deze aut
~ordt hier van de file- ofJA

r- ~~__~b~ufferlengte afgeboekt

BOEK EEN AUTO VAN
BUFF'EHLLNGTE AF

BOEK EEN AUTO VAN
FILELENGTE AF

IS ER NOG Ern
2e BID?}'EF/. ?

:fll

VERTm~K VAN 2e AUTO UIT
BUF'}'EH KIES ANDI::HE RlJBAAN
GO TO VERTRNVRYB

® EINDRYB:

ZWN ALLE VERK1~RS

.--_-+-~N-=E=E_ __t LICHTL'N OP VERIJ.'REK
GE'rEST ?

---'--- NEE

De inhoud van aIle rijbanen is in de
subroutine TESTRYBAAN met een aktie
tijdst ip verrnincierd. In de subrout ina
VERTP~RYB worcit weer een aktietijdstip
met een auto opgetelci bij die rijbanen
~aar een auto naar toe vertrokken is.
Bij de overige rijbanen moet dUB nog een
aktietijdstip met geen auto worden toe~

_--J:::==:=::::----<4, gevoegd om de rijtijd van de rijbanen kon
stant. te houden. Wanneer naar een rij
baan een auto vertrokken is, is het
adres VERTR(R) gelijk aan een.

GO 'DO VERTRNVRYB
BOl:.~ EEN AKTIETIJDSTIP
ML~ GEE}T AUTO NAAR
DEZE RlJBAAN.

VOLGEND VEn..
KEERSLICHT

EINDE PHOCEDURE A.f\.N
KONST EN VI~R'l'REK



3.2.~. Volledige besohr~ving van aankomst en vertrek. Blad 35

Begonnen wordt met r~baan nummer
2.
De intensiteit INT(R) is hat
gemiddeld aantal auto's dat in
2 seconden aankomt, vermenig
vuldigt met 100.
Indien rUT(R) gelijk is aan nul,
dan is de betreffende rijbaan geon
ingangsrijbaan •

De procedure begint met hot
loton van auto's b~ de ingangs
r~banen.

1----........-120 H ... 0 betekent dat deze auto's
goen hinder ondervinden.

LOOT RAlmOM
getal IX

1 ~ IX ~ 100

VRTRYBlprocedure

VERT (R)c 1
AUTO"" 1 J
V .,. VV(R) J

Wanneor er een auto galoot is,
'wordt er in do subroutine

"VERTRl'f"VRY13 il een aut 0 in de
ingangsrijbaan geboekt.

NEE Indian voor de betreffende
verkeersgroep (V) nog geen
"kalamiteit" opgetreden is,. dan
wordt in het adrea PROm~(V) een
twae geplaatst.
Hierdoor zal later een nieuwe
fasetijdb~rekeningvoor doze
verkeersgroep uitgevoerd worden.

,'.
\.!

e

R ::z 1
t----~6

Nadat aIle ingangsrijbanen af
gewerkt z~n, wordt voor alle
rijbanen getost of er een auto
aankomt. Dit is hot geval, indian
het eerate·van de ~baan
auto' B bevat.

.,.,..
'. '.

V I:l VV(R) ~
Me 1 MAX(R) JL1 ..VL(R, 1
12=VL(R,2) J13..VL(R, 3
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Indian het eerate adres auto's
bevat, (ERYB(R) • 1) wordt een
auto naar de hinderfile geboekt.
Tavana wordt b~gehoudan, hoeveel
auto's er uit daze r~oaan zijn
am1gekomen. Omdat er een auto
uit de rijbaan vertrekt, wordt ~e

inhoud van de rijbaan mot oen
verminderd.

NlE.

J/1 De inhoud van de rijbaan R staat in
het array RYD (R) of RRYD (I). Met

~L- ~ bchulp van de pointer P wordt de
f:./tNJIU RY8(R.)); inhoud V1.m de rjjbaan in het array

L- --,- ....J YRYB gazet.
De inhoud van de r~Daan wordt een

~ aktietijdstip verachoven.

yxy f3 (I) :: '/Ry13(1) -I:
..----~--~

T F. $TRyBIJI1A1:

HPL(Il):; IlFL( R)+/:

/In)!/( (I~)-:. 1l/J,vKlRJo :

INfUR.)::; IItIHlR) ~/:

Ala het cerate adres
auto's zou bovatten dan
wordt het nQ de verschui
ving oen lege cluster en
anderaom.
Ret nu ontstune aerate
adres kan ook weor een
nul bevatten, omdat fik
tieve olusters ingevoerd
zijn.

Indien het aantal aQressen kleiner
of gelijk aan tien geworden is en
de inhoud staat in het array
RRYB(I)t dan wordt de inhoud van
de rijbaan overgeboekt naar het
array RYD(R) , hetgeen wordt a~~ge

geven door het aQ:r'es RRIND(R) op
nul te zetten. De gebruikte reoar
verijbaan (I) wordt vrijeegeven

Er wordt get est of het aerate adrcB
(clust er) Van de rijb aan It l1U een nul
bevat. h.dien dit zo is. dan worden
al1e adressen een plaats na8,r links
versohoven en het aantal gebruikto
ad.rG8Sen M wordt met €len vermi.ndord.

1)0 J= 2 To 11

yR.ys (J-t):: yRYSUJ;
EM/);
/'1::/1"'7;

)Iff

(~/lI,v/Jtv/Z) ..~~ t

(}1 ~ 10) ~ !leE.

JI1

;0 II = I To 11

RyB{)l,z1)~ YI?YB(ll);
EN/):
RR(l)::' 0;
-eIIIAIf) ..;: 0 ;

3



NE-E.

:1-,. RlJtlF{jl. .3);

L2 vI.. (R. r) :

FU II, it) ~ PII11I1X(I/, /. tjc.
rJ.(v, L1H FtlfTlhl.(V.t~)e
F/.(v..i.~~ F/.HfIlI.(lJ.I.~ ~

111

FI. (v.L)=- F/.{II,/.) -#' I;

1'1PI.. (R.) =1'1Fl.("e) -/ :

.R.l3vF(.R,JJ" /?13L11(j? If);

L 00 T /lIlIlL)1J!'f

fE-TilL IX.

31

De richting van de auto, die uit
de hinderfile HFL(n) gaat ver
trekken, wordt uit het adrea
RBUF(R 13) gelezen.

Als de r~baan een 2e hinderfile
heeft 'Wordt or naar (i) gespronge:

Wanneer er geen 2e hinderfile is
en de hinderfile HFL(n) bevat een
of meer auto's, dan wordt er gete:
of geen enkele file z~n maximale
filelengte overschreden heaft.

Ala dit het goval is, dan 'Wordt e:
een auto van de hindarfile naar dl
file van verkeerslicht L overge
boekt.
De richtingonbuffer van de hinder
file wordt een adres opgo6choven.

Daarna wordt er een nieuwe rich
ting galoot. Doze wordt in het
vrijgekomen adJ.'os RJ3UF(R, 4) opge-
borgen. '
Hiervoor wordt het getal IX ge
loot. Indien IX kleinar of gelijk
is aan het percentage van het
linksaf verkecr dan gaat de auto
linksaf.

De auto g~at rechtdoor, indian
IX groter is dan het percentag(
van het linksafgaande verkeer,
IDaar kleiller of gelijk is aan d(
80m V~l de porcentageo van
linkaaf- en rechtdoorgaande
verkeer c

De auto gaat rechtsaf, indien
IX groter i8 dan de Bom van de
percentages van het linksaf- el
rechtdoorgaande verkeer.



38

Heeft de rijbaan weI eon
tweedo hinderfiIe, dan
wordt er een aut 0 naar de
file van het gekozen ver
keerslieht L geboekt, ala
dit verkeerslieht niet tot
de tweed.e hinderfile be
hoort •
Indian de gekozen richting
weI tot de tweede hinder
file behoort, wordt d9 aut <
naar de tweede hinderfilo
overgeb oekt •
Wanneer er een tweede hin
derfile is, behoort of het
linksaf- of het rechtaaf
verkear niet tot doze
tweedo hinderfile.

Om een auto te kunnen over
booken is vereist dat de
tweeds hinderfilo en de fil<
van het verkeerslieht, dat
niet tot de tweedo hindorfi:
behoort, kleiner of gelijk
zijn dan de gogevon maxima.

111

,cL{v.t.)::FL(V.Lj 4- ,;

[1-£ II/,l.)~ fLl1l1lx (V,LJ) t: #I:.t;

(It'FLUR) <HFL.t.tn,q;«!l) ~

.iJa..e.- ,.,-oIt.-I:""1 A=fi
']ee.x .t e. 1It'n.de,,t.·,e- .

ZOEJ< i?/eHTIA/<j
I Z.l)/'.de-to .tel

111

flFt 2/Il)-=- IIFL.tl1i0 1"1;

He.!. (Fl(y. 1) ~ Pi. /11I1X(P, 1)) e
(HFi U~) <'I/~,'-"UlX (tV) r

"

LOOT Rllllbo/'f

fjE-TII-t.. XX.

{ ,<Ix ~ /00

Indian een auto overgeboekt
wordt, Qan wordt de 1.'1oh
tingenbuffer een ad.res opge·
Dehoven en een nieuwe rich
ting galoot zoala op page
31 is beoohreven.
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JIl

J: '€iJi/F(~.1) ;

L: Jll-fR,J):

In dit deel van het programma wordt getest of
er een auto uit de tweede hinderfile kan ver
trekken.

Indien de tweede hinderfile een of meer auto's
bevat, dan wordt de richting waarnaar de auto
uit de tweede hinderfile vertrekt uit het
adres RBUF(R,1) gelezen.

(fLC 1/,1.2.H FI.f"II~ (/I,t2,J) ~

[FiC II, J) ~ fl milt ( ,I, J)) ?

Bepaald wordt of het linksaf- dan wel rcchtsaf
verkeer tot de tweeds hinderfile behoort.

Er kan eon auto uit de tweede hinderfile ver
trekken, ale van beida files, die tot de tweede
hindorfile behoren, de maximale filelengte niet
is overechredan.

J/I

Indien hat vertrek uit alle r~banen

'heeft plaatsgevonden, wordt naar
label VERTREKVL gesprongeno.------'----,

1/

LOOT /?IlIl0011

ftTIlL :IX

I ~ IX ~ leo

Nadc.t een aut 0 overgab oekt is, worden do adres-
FL.(II.L)::FLfil.l.)+/; sen vnn d.e richtincenbuffer van de hreecle hin-

HfJ.%(R); flFLUIl)-/: darfile een positie naar links verschovon.
/2BuNR,') =. /U3I.1F f~.I.); Er wordt daarna een nieuwe richting galoot, die

L-- --,- -' in hot vrijgekomen aclI'ea RJ3UF(R
t
2) opgeborgen

.vor~t. I

Indian hat g~lote getal IX kleiner of gol~k

is aan het percentage Van het rcchtdooI'Gaande
verkeer PHFL2(R,2), dan gaat de auto rechtdoor.
Het percentage PHFL2(R,2) komt ala volgt tot
stand. Stel dat de percentages van de richtin
gan linksaf, rechtdoor en rechtsaf resp. a, b
en c procont z~n, waarb~ de richting reohtsaf
niet tot de twoedo hinderfile behoorto
Het percentage PllFL2(R J 2) is dan gel~k aan:

h I

b x 100 procont
a +

..



YOL.9 IlyB:

I<::J R-n:

11::- 1/ /t'(tC): f:: FA L E(j/J :
•1f=711111 1((IlJ; J<=O~:

YOLf~I/DYL:

K:'/<-f';

hill (R,k):

Hier begint het programoa met hat vertrek
van auto's van de verkeerelichten naar de
rijbanen.

Er wordt weer met rijbaan nummer t wee
be"gonnon.

Van de richtingen linkaaf, reohtdoor en
rechtaaf wordt aohtereenvolgens get est of
er een aut 0 lean vertrekken 0

L()(JT £//IIDO",

fer,.!1/. IX

I ~/X$IOO

(v'€:o)j

(yE£rR (vR)= 1) ?

1/

JI1

Indian er Van de betreffende rijbaan eon
of twee richtingen niet bestaan, dan io
voor deze richting L gelijk aan nul.
In het geval er twee ~jbrolen parallel
lopan, wordt er geloot naar welke rijbaan
de auto vertrokt.
Wannesr or slechta sen rijbaan is, is het
peroentage PVRYJ3(V,L,1) gelijk aan honderd
procent en wordt dUB altijd X g 1 gekozen.

Ala 13LMAX(V,L) ongelijk is aan nul, is or
een buffer op het kruispunt. Een eventueel
vertrek van dit verkoerslicht vindt dan
plaats naar deze buffer.

Indian er op dit aktietijdntip naar de
rijbaan VR reads een auto vortrokken is,
wordt de andere parallello rijbaan gekozen.

Wanneer er geen parallelle rijbaan is
(VR a 0) of naar de parallelle rijbanen
is oak reeds cen auto vertrokken, dan
kan er geen vertrek plaatsvinden en wordt

en wordt er naar label EINDRYB gospron
gen.

yO TO EiAlo,tyB;



Het verkeerslioht is rood indien:
1. Het varkeeralicht gedurende dezE

fase niet groen wordt.
2~ de fasoverschuiving aan het be

gin van de fase groter is dan
de t~d, dat de fase roeds aan
wezig is.

3. de nog resterende faseduur klei
ner is dan de faseverschuiving
aan het einde van de faB~.

Zolang hetverkeerslicht rood is,
kan or een auto overgebockt worden
van hot verkoerslicht L naar het
gekoppelde verkeerslicht LK en
omgekeerd. Eon overboeking vindt
plaats indien het verachil van
beida files grater of golijk is
aan twes. Doordat zowel verkeers
licht L als LX getest wordt, kunner
er per aktietijdstip dUB maximaal
twee auto's ovorgoboekt worden.

11/

(yF{i/,P,L):;- 0) I

(T8{1I) to ,9("" f, L)70) I
(TPClI)-l3 t il,F,L}$oj f

?

FL{V,'-)ij FLttl,tX)-t-2

t/e.,. J< e u-,tL.-eA,l

~'J groe.n.

Ft.Ir',I-):; Pt(~t)-I;

FLI~ ix)":. f/.lP, tx) +I;

Ala er twos sooonden voordat
het verkeerslicht groen wordi
auto's bij hot verkeerslicht
aanwezig zijn, stann daze atil
en moot hiorvoor eon optrek
t~d van 4 sec. in rekening
worden gebracht.
Wanneer er bij het begin van
de fase geon auto's bij het
verkeerslioht V,L aanwezig
zijn, wordt het adres
AMG(V,L) op nul gezet.

EE.

T~( y) tl}{iI, f, Lj r.! *lflff(P};/I 0 ? 1-,v..;...e";",,p."""-----1

JH

De optrektijd wordt in reke
ning gebracht.

fit! TO::r I;

~ i3L :: e,lIp~T" pI-: Indien er eon auto kan ver
trekken wordt naar label
NAARVRYB gesprongen.



Ve,.k Bf!,I"~L£'olt t
. Z~ gt'oen

NEE

J/EE.

(9F(I!,F,L) =0) /
(TB£V)rll(l',F.L)/o) I

(TPlvj -i3tv,f,I.)~0) ~

111

Blad 'Y~

Indien er een buffer op
het kruispunt is, vindt een
eventueel vertrek van hat
verkeersIioht plaats naar
de~.e bijffer.

Zie vorige bIz. voor de
toeliohting•

PL{I!.LX)-: FL(t/,/.X)-I;

FI.{rJ.LJ'" PL (V.J.)-f'I;

P'-(f/,~= Ft{lI,L.) -I;

fL[v, U);; FL(v. /.X)·u;

T 13 (v).,. 1/ ( tI, F. L):=l--

I/EE.

/3 L ( V, t.) ::: ,8L(V, ':J + I "

FL ( V. t.) :: Fit JI, t.) -I ;

VeRTIU.k l I, (. r: ve~7,ee/<.iol.i)+

L..--- --J_-----J'--~II

£E.

Wanneer de buffer op het
kruispunt reeds vol is,
vindt er geen vertrek
naar de buffer plaats.



1113:-.111301< (v,L);

lit/TO; I;
1.81. =£ VERTIU3u F;

Blad Y3

In dit deel van het programma
wordt getest of er een auto
uit de buffer naar de rijbaan
VR kan vertrakken.

Indian er een of meer auto's
in de buffer aanwezig zijn en
naar de rijbaan VR is nog geon
auto vertrokken, kan er
vertrek plaats vinden.

Ale er naar do rijbaan VR reeds
een auto vertroy~en is, wordt
de parallelle rijbaan gekozen.

Wanneer er geen parallalle
rijbaan is (VRaO) of naar de
parallelle rijbaan is ook reeds
een auto vertro~{en, kan er
goen vertrek uit de buffer
plaato vinden.



AI= t./+';

/IL. : II/L (I/, t. II) ;

(9f(l1, F, HL):: I) c:.
(rS{ V) + /l (JI. F. ill) ~ 0) t:. hU

(TPlll) -8(V.r.IIL)?O) !

III'hoIerL/dlt ,',: groe-n.

I" d "en. de.-;::ite" /lIt- L /t,

m"e-i er o"derz.~"ltt.

wor~t~ of de- a-ut"'fi

t~1f. de.." '" ,itder F;L~~ e.n

I'(i'n;za-n ..t /,. d er (JtLell"'~/'I..
z/e VIIL . />/.z..

Blad ¥¥

liier wordt getest of een
auto uit een file of buffer
geon hinder ondervindt van
andere verkeersstromen, die
op doze auto voorrang hebben.

Indien er geon hinderlichtan
zijn, wordt het testen op
hindor overgeslagan.
Ala HI(V,F,L) gelijk is aan &en
zijn er in principe drie
hinderlichten.
Zijn er in werkelijkheid minder
dan drie hinderlichten, dan
hebbon de niet aanwezige
hinderlichten het fiktieva
verkoerslicht nul.

Wannoer hot hinderlicht groen
io en er auto's bij het
hinderlicht aanwezig zijn, is
or altijd hind~r en wordt
H :.: 1 •

yO To tEL;

/8; '9;

III &Y<3) £
( ti=oJ ?

AIlE

?

III
1-----.....---1

Zolang het voorgaande hinder
licht geen hinder opgeleverd
heeft, wordt er onderzooht of
het volgende hinderlicht
hinder zal geven.

Indian alle hinderliohten
geen hinder veroorzaakt
hebben wordt naar label
EVERT13UF of EVERTRFL
gesprDngen.



Blad 4(5

n.
hinder
tot een
erf'ila
rdt er
sprongen.

op hinder,
in de
t hinder
auto' B

~
Onderzoek
wanneer er
file van he

IIIl =ORYB (tl.IIL):
licht geen
aanwezig zij
Indien het

IlEE L 1/Pi :z t l/, fI/..) =- / !J licht niet
Ir tweede hind

t behoort, wo
'/I naar 14 ge

,.- (RiJUr{f/R..;j= flL) I
1/8E9t!GIt Iu'"n.der (R 8"r{II~. 2) ~ ilL)! :zie hb.. $'6

'- -
JII

I!/"det- or
t o + ~ oj -£0+".

-" 111 l h'FL.2{H~~:l]]....
II"", ; .vU.

;v£E LHFL2{IIR) =IJ~

1n
Jllltd-."

I/E£. ~,811F{IIKJ 1):::./1.] 8B'I,c{II~/)'h"LB 7/1 fp,..t. t--
"I

\ \'
/(:r I;

I:- ,RtJUF{IIR..3); I .. I?l:Jtd"(IIR.,3); I: 1l.8t1F{IIIUJ;

LX= VL{fll<.Z); I.K= j1i.{HIi.I); Lx: VL(I/,R,Z);

:i =- ,f!.lJvt= {!(li, 'T);

I.y= IIL.( II,K, 1) ;
flFI.2.[II,U)=1 "'fl!lEE. lr-e.n

t-
A.,1t.cte,.

}/PL 2. (1/,/"1.)= I n11/- -
.JI& (IIFL.tLY.LX}=I) ~

Il/F:£ 7.;11t:I. {IIIl),;J U I - NEE(H'Utll,i.y,,1j ( fef!41.
(il? YdOI/l)=U ~

-- - .; r K /JII N/lR., Y) ; 11I;..tU-r

~
/..X" yL(HIl, I); J/I

H/",«'erGf'L 2.(v,LX) =- I¥£ "I ~,,+ 't'
III 11= I;

-- (lif/.. {/Ill)/; YI - f~
lit.!.

({jIFI.(H~::I) e (£)?y13{ till)::. IJ) I 1t':l&o!e.I'

({/;·/lYI3(HjfJ;: I) ( (YR.YI3C1)~ 1)) !
'- -

VI?
H/", ote,. f1r ieJ+'I'

I/=z I

.

0



Blad '$16.'let geval het hinderlicht tot een tweede hinderfile behoort, staan de
ltingon van de eerate twee auto's, die uit de tweeds hinderfile vertrekken
.e adressen RBUF (HR,1) en RBUF (HR,2)Tlndien in beida adressen niet de richting
het hindorlicht HL voorkomt is er op T = TO+2 en T a TO+4 geen hinder.
leer er in ~~n van deze adresson de richting van het hinderlicht weI voorkomt
Le tweede hinderfile twae of moer auto's bevat is altijd hinder.
de tweede hinderfile slechts eon auto bevat en de eerete auto de richting van
hinderlicht heeft, is er hinder op het tijdstip TO+2. Wanneer de eerate auto,
uit de tweede hinderfile vertrekt niet de richting van het hindcrIicht heeft,

t de tweede auto die richting hebben.
La dan hinder indien het volgendo aktietijdstip er een auto van de hinderfile naar
tweede hinderfile overgeboekt kan worden. TIit is het geval, indien de hindorfile
iit moment een of meor auto's bevat of het volgende aktietijdstip een auto naar
[FL geboekt wordt en de eerate auto, die uit de hinderfile vertrekt naar de
ode hinderfile overgeboekt wordt.
neer de tweede hinderfile geen auto's bevat en de richting van de eerate auto,
uit doze t1feede hinderfile vertrekt de richting van het hinderlicht heeft is er

der ala

De eerste auto, die uit de hindorfile vertrekt de richting van de tweede hinderfile
heeft en er over een aktietijdstip een auto bij de hinderfile aanwezig is.
F~ is dan hinder op het tijdstip TO+2.

De eerete auto uit de hinderf'ile niet naar de tweede hinderfile gaat, maar weI
de tweede auto.
Er moot dan echter weI de eorstvolgende twee aktietijdstippen tlree auto's uit
de hinderfile EFL kunnen vertrekken.
Wannoer di t het geval is, word t or op het tijdstip ~10+4 seoonden hinder
opgeleverd.

aIle Govallen wordt,wanneer hinder veroorzaakt wordt,het adres H op een gozet.
lrdoor wordt op het einde van de Buuroutine NAARVRYB niet naar VETIDTVRYB gosprongen.
lrdoor vindt geen vertrok naar de volgende rijbaan plaats.
de subroutines EVER'l'RFL en Ev}~RTHJ3UF ",,'ordt, omdat II gelijk ann een is, geen auto

~ de file resp. de buffer geboekt.



Blad Ifl

NEE.
(R8t1F(flll,3j= ;II) /

(~8qNIIIl,'f):.IIL) r

Het hinderlicht behoo*t niet tot
een tweede hinderfile~

Onderzoek of er hinder ia op de
tijdstippen T=T0+2en To::TO+4
eeoonden.

(jIlYd{t}::/) l II

(l2lJu F{tI~.J)"HLP

N'Ee

E/?YI3CHIl)=, ?
1/1

..
•

/I,-i1, cLe" Df

io+L i
to of If

1/:.'",

Hiiu£e,. "I" t,,+'t'
1I:r /"

I

RBI.IF{HI<,J):.lIt ~

11

II/hote,. o/' to r2

II", I;

II /it ate,. "I'
to -t'l

/I:: 1;

Indien de eerate twao a.uto's die uit de hinderfile zullen vertrekken, beide
niet de riohting van het hinderlicht habben, is er geen hinder.
Wanneer de eerste of de tweede auto de riohting naar het hinderlicht neemt
en de hinderfile bevat twee of meer auto's, dan is er hinder op To::T0+2 of
T=TO+4 seconden.
Ala de hinderfile een auto bevat en do riohting van de eerate auto uit de
hinderfile de richting van het hinderlicht heeft, is ar hinder op TO+2.
Wanneer de eerste auto niet de richting van hat hinderlicht heeft moet de
tweede auto wel deze richting hebben. Er is dan hinder op TO+4 ala or het
volgende aktietDdstip een auto aankomt.
Wanneor de hinderfile geon auto's bevat is er hinder op TO+2 ale er het
volgende aktietijdstip sen auto aankomt en deze auto de riohting van de
hinderfile neemt. Indien niet de eerate, maar de tweede auto de richting van
de hinderfile heeft, is er hinder op TO+4, indien de eerste cluster minstena
twee auto's bevat.
Als de hinderfile geen auto's bevat en de eerste cluater van de rijbaan leeg
is, is er op hat tDdstip TO+4 aeconden hinder, indien deze lege oluster aleohta
een aktietijdatip bevat en er daardoor over vier seconden sen auto aankomt en
de richting van de ~erBte auto uit de hinderfile de richting van het hinder
licht neemt.



90 TO LEi

(;IR =- 0)/ ~11:..---...---,

IIfllTR. (1/R.J= 1 ~

lifE.

III

Vi -;. Vv(ft) ;

fR0'jIl(VX)-:: I;

DIad 'is

In dit dee1 van het programma wordt van
een verkeerelicht een auto naar de
volgende rijbaan goboekt.

Indien het nummer van de rijbaan sen is,
verdmjnen de auto's uit het netwerk.
De overboeking naar deze rijbaan kan dan
worden overgeslagen.

Wanneer een rijbaan reeds vol is, kan er
geen vertrek naar deze rijbaan plaatsvinder.
Er wordt dan de parallelle rijbaan
gekozen.

Indien er goen parallelle rijbaan i8,
(VR=O) of er is naar de parallelle
rijbaan reeds eon auto op dit aktio
tijdstip vertrokken dan is er sprake van
een kalamiteit.
Ook is or een kalamiteit indien de
parallelle rijbaan vol is.

Als er een kalamitoit is, wordt het
adros PROGN(VX) op een gezet, zodat van
de verkeersgroep VX later in het
programma een nieuwo fase-berekening
uitgevoerd wordt.

/It/TO:; f ?

!lEE

. jl./VA/P (Vfl.);

: ,4~O/l{R.lly8{r);

yO TO LI3L

0;~~0

JIl

INlilVR.)=. I#H{II/l)-t"I;

III1I1TIl 1- (V~) -; 1!1I11T11 '- (VRj+I;

Indien het adres AUTO gelijk aan een is,
dan moet or een auto naar de rijbaan
overgeboelct worden.
De inhoud . en het aantal aangekomen
auto's van doze rijbaan moet dan met
een wordon verhoogd.
Bevat Lat adres auto een nul, dan wil
di t zeL~,:;en, dat aan de inhoud van de
rijbaan C0..:1 aktietijdstip zonder auto
toegevoegd moet worden om de rijtijd van

.de rijbaan konstant te houden.

L-..--------'---------1 /1



IIEE.

11/

1)0 I:: f TO /?RtnIlK

WHIt. £. (RR. (X) '" 1);
£#0;
RR:{X);:: I::'

/)0 Y= I TO 1'1
RR.yS(I.y): yRyB(y);
£ND;
R/V,v/) (;/R.) '" Z;
R.A.Y8{"Z.I"1-t-f) =- 0;

JCRyf3(I,I'fT2j=- f;

.vEE

(R fl.1 AI f){V!?) =O)f.

(1'1)/9) ?

yl?yl3 (M):.

'{R..YI3(M)-t f;

YRyIJ{M+t) =0;

YR.YB{M-t!)~I;

fO TO L./J/.

IN

00 Z:¥ 1 To IVeml1;(

JAlH/L.E. (lZlUC) = ~);

ENO;
fiR-tI)':: f;
00 y= , To m
l2f?yl3lI,y) =YIlY8(X'&
E.//D;
RR..ltVD{IIR) '" I;
1tP. r /'i+' , f"

/'f.I'f+I;

t. R. 'fB (vR):.I//JTO;



Blad 50

Als het laatste adres van de inhoud van een r~baan auto's bevat en er moet

in dit adrea een auto b~geBohreven worden of indien het laatete adres geen

auto's bevat en er moet een positie met geen auto worden b~ge8chreven, wordt

het laatete adres met ~~n verhoogd.

Ala het laatste adres echter reeds het getal negen bevat moet een fiktief

adres met inhoud 0 en een daaropvolgend adres met het getal 1 worden toe

gevoegd.

Het aantal adressen neemt dan met twee toe.

Dit betekent dat wanneer de inhoud van r~baan R in array RYB(R) staat

(met slechta 10 adressen) er overgeboekt moet worden naar Reserver~baan (I)

indien 9 of 10 adressen van RYB(R) in gebruik z~n.

Indian de inhoud van het laatste adres niet in overeenstemming is met hetgeen

or b~geboekt moet worden, moet er een adres aan de inhoud van de r~baan worden

toegevoegd.

Er moet dan worden overgeboekt naar ReserverUbaan (I) indian aIle 10 adressen

van RYB(R) in gebruik zDn.



FL(II,L)= FL(v.I.) ~/;

V'EIl.Tli.E.1< (I/, L) =V£R.T!l.E 1< (J,J.) +I;

Blad 5/

Indian hat verkeerelicht geen
buffer op het kruispunt heeft,
moet een auto, die naar een
volgende rijbaan vertrokken is,
van de file worden afgeboekt.
Het aantal auto's, dat bij dit
verkeerslicht vertrokken is,
wordt bijgehouden.

'10 TO £INDliyB

I3LLV,L): BLlj/,L) -I;
198:> liB-I:

/lEE

;J. =. 1 ?

:lfl

•

Heeft de auto in de subroutine
NAARVRYB goon hinder ondervonden
en is in de subrou tine VEH'l'RJrVRYB
deze auto naar de rijbaan VR geboekt,
dan moot deze auto ook nag van de
buffer worden afgeboekt.
Het aantal buffers op hat lcruispunt
AB wordt met eon verlaagd.
Indien or nog een tweeda buffer op
hat kruispunt is, blijft AD grater
dan nul.
Er kan dan nag een tweede auto uit,
de buffer vertrekken.
De auto moet da~ naar de parallelle
rijbaan vertrekken.

Wanneer naar deze parallelle rijbaan
nog-geen auto vertrokken is, kan.
naar tabel VERTill'NRYB gesprongen
worden.
De subroutine NAARVRYB kan worden
overgeslagen, omdat wanneer de
1e auto uit de buffer geon hinder
ondervindt, ook de 2e auto uit daze
buffer geen hinder zal ondervinden.



yO ""0 jlf)i.fRyJJ I? <Rm~x ?

vR= I ~·II::o; AVro:= 0;

L/3l= !/VLR.Y8;

Blad S1.

Indian van een r~baan een verkeera
licht (r~richting) afgewcrkt is,
wordt naar het volgende verkeerslicht
gosprongen.

Zijn aIle r~richtingen van een rijbaan
op vertrek van een auto getest, dan
wordt, indien n06 niet aIle r~banen

afgewerkt z~n, naar label VOLGRYB
geaprongen.

Wanneer aIle verkoerslichten van
het netwerk op vertrek van een
auto naar een r~baan eetest z~n,

wordt voor die r~banen, waar geen
auto naartoe vertrokken is, een
aktiotijdstip met ge~n auto aan
de inhoud van de rijbaan toegevoegd.
Dit geschiedt om de r~t~d van de
r~banen konstant to houden.

£ /", de, fro/! edu re

aOJ'l-!<oWlII eft J/e"tre.1<
•..

90 To' PIl.O~e-pl.lJU:.

1Je.I'e/<. ell- Fa..) eo

Ala aIle rijbanen op aankomst en
vertrek getest z~n, dan wordt
de procedure be~indigd.



$tart p,.Deedu,.o
h.,.../{.", raJe.

PRINT: T; II; F/izc.{l/J; -T8Cf); TM(II); TMINltl);

Tff/l1JJl); TP{f); PA0t;N{VJ;

Blad S3

Gedurende de berekening van
een nieuwe fase worden de
resultaten van de afgelopen
fase van de verkeersgroep V
uitgeprint.

R: RyB V(l/,I);

In array RYBV(V,I) z~n acht
rijbanen, behorende bijver
keersgroep V gereserveerd.

_ Bevat de verkoersgroep minder
dan acht rijbanen dan zijn de
laatste adressen gelijk aan
nul.

III

PIUllr: III1NI<{RJ; WI9C:ilTT(RJ; flFLf~J; HFi2lR.);

111111J«A). 0; Wl'iCIliTf!4=o;

J: 1+1;

L =J/t. (R ,J) ;

PIVIIT: 1I~J?TIlEJ{{V.I.);y~cN#III{Y,L);\AlIICIITTfll,t.j;
rl.{II, t.) ; 131. {V. I.) ;

VeRT!l£K tlJ- "f)' I!e.N 0/ Y:L :I'D' W/lt:HTrll/,t- =0'

1

De resultaten, die op de
rijbaan R be trekking hebben
worden uitgeprint.

Met J worden de verkeerB
stromen linksaf, rechtdoor
en reohtsaf bepaald.
Indian een riohting ont
breekt, heeft doze richting
het fiktievo verkeerslicht
nul.

De gegevens, die op het
verkeerslicht L be trekking
hebben worden uitgeprint.
Indian er op dit moment bij
het verkeerslicht auto's
aanwezig zijn wordt een optre~

tijd van 4 seoonden in
rekening. gebraoht.

De verkeersgroep VX is de
verkeeragroep, waarnaar de
autots uit deze rijriohting
vertrekken. Omdat de verkeers·
groep V van fase verandert
'wordt van de verkeersgroep
VX een nieuwe fasetijd
berekend.



l3lad 5'1

vl?!= IIIl.YSCv.t.,I):

IIIU:: IIRy.sOI,i., t);

$Cf/I/ r( Vlil,2):: IM;VmL(VIV);

11

1/1

VR1 en VR2 zijn de twee
rijbanen, waarheen de auto's
van deze rijriohting vertrekk€
Indien er geen
parallelle rijbaan 5, is VR2
gelijk aan nul.
AIleen voor fase 1 en 2
~ordt het aantal auto's, dat
in de afgelopen fase, naar
de rijbanen VR vertrokken
zijn, in het gehaugen opge
borgen.
Indien VR1 D 1 verdwijnen beie
rijbanen uit het verkeersnet
work •.
Er wordt eon zekere kontinu!.-
teit van de verkeersstromen
verondersteld.
Doze aantallen auto's worden
daarom gebruikt ala een
sohatting van hot aantal
auto's, die in de toekomat
zullen aankomen, wanneer dez€
lase weer aanwezig zal zijn
(zie faaetijd berekening).

(IIFij{PJ~ IIF/..~(R.) ) + pVl(R,Jj"/fFt(R);
HFJ.:l.mI1X t/-HFiI,eXj

Orndat het aantal auto's in
file en hinderfile 2 pro-

~ -L -. gressief geteld zijn, kan
wfl)= ~ETIi(II.J.J"( P{L) ). P(L) groter zijn dan Q(L).

9f'J - P(~ .J

rllll,L)
P(L·)~ FL (V, I.j ~ Fl.mI1Xlv,Ljt2.-Fl(II,Lj .~ pHFL2.1R,l) It

P(L) bevat het aantal auto'o~
die bij verkeerslicht L aan
wezig of hiervoor (gemiddeld:
bestemd zijn.
llot aantal auto's in de file
en hindorfile 2 worden pro
gressief geteld.
Q(L) is de totale filelengte

L.... ---, -----' van file en hinderf1.1es sarner.

W(L) bepaalt de wenselijkheid,
dat or een fase gekozen word1 ;
~aarbij dit verkeerslicht
groen blijft.



~/1Rx:: 0;

F= 0;

Blad 55

De oude fase F en de hierbij
opgegeven volgende fase VF worden
in het geheugen bewaard.

1)0 L =I To 16'
J

:50111: sam .. 9Ffll,F·L) Il' (1-1f1 (v,F, L)) til W('-);

SND;

fI1ZE.lV)-;, z;

1/

Er z~n acht fasen. Hieruit moet
een keuze worden gemaakt, waarb~

eohter de afgelopen fase X niet
opniouw gekozen kan worden.

Voor iedere fase wordt W(L)
gesommeerd voor die vorkeerslichten,
die in de fase F groen worden en
waarvan de verkeersstrooill' niet
gehinderd wordt.

De opgegeven volgende fase Y kr~gt

een zekere mate v~~ voorkeur. o.ndat
de volgende fase aIleen fase 1 of 2
kan z~n wor(~hierdoor fasa 1 of 2
b~ voorkeu~ gekozen•.
VP is input gogeven b.v. 1 ,5.



1 13 £IlEJ<f:.AI /11< Tt/£.a Ii 1/.1. FA ZE. r iJD- 1
r

I:: 0;
TBNJ~o: Tlfe")",,,;

I
L

tllil! r 2<8 p ~L
TIll .

I:: I-t I :

R~ l?y8 v{ v.ZJ;

1
JIl I R:.o ~-=:J

L

lv££

.1:0 ?

C j(3 1 \NF:.E
-f

V~

J=J-t/;

L:z1/1.. (R.!):

1
:rll r

L =0 r :JL
J.vu.

-
flEE {YFlII,F.L.J=I)f.

(flllrl,F.I..):;' o)! •- -----'
T1.'1

x= FLlV,l..j-tIlfJ.2.(R,)1-IfN-t!U to

1l(V,F.L)" Bt¥'.F.l..j.,. ~ "/1119 (V.i.);

1
_ f>lEE

[ x/" TtHV) ?]
11.Q

Tt1M= x;

I

TI1 (V)l;TI1INl;j1 ,vEE

JR IT!1(l!j~TNlW("j/J; I
[!1f{VJ ~ rM,.q'({II~ ]~

AlJ:.E;

TI1(II):. TI1IIX(II) ; I

J
(90 To 13 E.!< E K E-ftl FAZ.E. rijo . )

Blad 56

De aktuele minimum faset~d is de
tijd die de nieuwe gekozen faBe in
ieder geval zal moe ten duren.

Eerst worden de r~banen, behorende
bij daze verkeersgroep bepaald.

Voer iadere rijbaan worden de
richtingen linksaf, reohtdoor en
rochtsaf bepaald.

Indian de r~richting in doze fase
groen krijgt en daarbij ongehinderd
is, wordt voor doze rijriohting
het acmtal auto's getold phlS
de faseversohuivinc aan het
begin on einde van dit verkeers
licht b~ doze fase, plus de
eventuele optrektijd.
Hot aantal aktiotijdstippen X is
dan voldoende om deze mlto 1 o bij
dit verkeerslicht to vorwerkan.
Indian X groter is dan hot aantal
aktietijdstippen, dat voor een
vorig verkeerslicht berekend is,
'Wordt voor de aktuole minimum
fasetijd X gekozen.

De gevonden waarde TM(V) lfOrdt
in overeenstemming gebracht met
de opgegeven waarden van de
van de minimale faset~d I~rrN(V)

en de maximale fasetijd TMAX(V).



3.4. Berekenin~ van de faaeduur. Blad51

Ty: 0; IItnl/x =/;

De eerate van de acht mogel~ke

r~banen van daze verkeeragroap
wordt gekozon.
Daarna de r~richting.

Zie voor toelichting bIz. 53

Indien de tDdstippen van aIle
verkeersstromen van verkeera
groep V berekend z~n, wordt

,naar 7 gesprongen.
Zie blz.65

1. Berekening van de tDdatippen,
die in aanmerking komen om ala
tDdstip van faaeverandering
to dionen.

6

JII

I:: I.T/;

Po:. P-yl3 V( V,Z);

If: ]tTZAx (Ii)

NEE

1"1+1;
L:: YL{ iZ,J) ;

FL TOT=. FL(JI. L)-t f/FL2.(R.) 1" NFL (I<.) ;

Er wordt aangenomen dat de
laatste auto van de tweede
hinderfile en/of de hinderfila
daze rijriohting zal kiezen.

Ye.,.keo"ilt'tP",.., [iI.-'J
'av/it"e .%.£'eA. t'n..,rele.,,!4p!

I .... /V?/AlP{ R.);..
p;. !lOPR (/</?y/3tI);

Ye,.~#tr~,,1I'L("" t.)

JC.III"d-l ,uM. I,..
rt1d,(/~lSe



y
[! I?YBfRj=1 rl NEI:.

fJ'''1
TL&: FLToT...y~YS(jJ; TLt!)::: rl-TOT;

ToT: 0; '1=3; ToT:> YIlYI30;

y".1. ;

[21~ y 1 JlEE " 3
joice. e1"1~2 ]

19 iJlJ

TOT: T07+YRY8(Y-2.)-ty~y;aLy-v:I
I
1

(TL(!J~ ToT) t -
AlEE. L

(y ~ 'I) ? ..'-- -I IJI1

TL(u:::TL(!J +'("'y8{y);

y:ry-r:l;

I

TOT: TOT ... y;<'yl3(y);

X::!.; TL()Cj-;ToT;

I
1

3 ... IlEE ~11~ 'jot!. r]
y~

ITOT"TOT+Y~rl3{i+j_ +-YR.'1I3{j..,.~;
1

AIE-E. [Y..ey8Cyot'Jij~

I'll
IY:: y,.2; I X=X-tl' y'" '1t1.', ~

TL.{'9:> ToT;

I

..

i ',

Blad 58

Wanneer de verkeersstroom in een
groenfase is, worden de einden van de
oluatembepaald.
Eerat wordt getracht de totale file
FLTOT in de eerste lege cluster te
plaataen. Ala dit lukt is de t~d TL(1)
gel~k aan FLTOT of gel~k aan FLTOT plus
YRYB(1), indien het eerate adres van
de r~baan auto's bevat.
Als het aantal adressen van de r~baan

minder dan 2 resp. minder dan Y is, is
de r~baan getest en wordt de gevonden
t~d TI, ( 1) in een tabel.opgeborgen.

Ala het totale aantal auto's niet in
de eerstelege cluster past, wordt
onderzocht of doze auto's in de
cerate plus de tweede lege clusters
geboekt kunnen norden.

Wanneer TL(1) berekend is, wordt
het einde van de cluster Y bepaald.
Dit geeft de t~d TL(2).

Als de r~baan nog meer adressen mot
auto's bevat, worden ook de laatste
posities van daze olusters berekend.
Alleen ala zo'n cluster drie of meer
auto's bevat, wordt deze in aanmerking
genomen en leidt dan tot een t~d TL(X).

Nadat alle t~den TL(X) berakend z~n,

wordt naar 3 gesprongen, waar deze
t~den, na korrektie van de fase
verschuiving, op het einda van de fase
in een tabel worden opgenomen •



X'd.;Z:::L; Z-:r 0 :

7i.{/)~ 0;

X::.t~ Y':.2~

Blad 59

Het verkeerslioht wordt gedurende de
aanwezige fase niet groen.
B~ voorkeur moet de verkeersgroep op
een zodanig tijdatip van fase
veranderen, dat de eerate auto van
een cluster r~dende auto's, onge
hinderd b~ het kruispunt door kan
r~den.

Indien or auto's b~ het verkeeralicht
aanwezig z~n, is het eerate tijdotip'
van een mogel~ke fasoverandering TIl ( 1 )
hat t~dstip nul.
Wanneer hat eerste adres van de rijbaan
een lege cluster is, en hat aantal
auto's plus eventuelo optrektijd (Z)
is kleiner dan hot aantal aktietijd
stippen van daze lege clu~ter, dan
wordt het t~dstip TL(X) berekond.

TOT II :; Toi 11 +11<.Y13 Ly -I) ;

ToT =T07 +YIlY13{y-j-t-YIlYlJlYJ;

TOTII-t-! (, 'tRyB{ y) r

111

TL(e:: 7'07 ~ 7071/ -Z;

X :: )(,., ;

Als hat aantal adressen Mvan deze
r~baan groter dan Y is, wordt voor
de volgende cluster met auto's
berekend of er een tijdstip to vindon
is, waarbij deze cluster bij aankomst
op hat kruispunt rijdend kan bl;jvcn.
Alleen de olusters ~'le·t drie of T.1eer
auto's worden in aanmerking ganomen.

Het tijdstip TL(X) wordt alleen
berekend, indien de voorafgaande loge
cluster, hot totaal aantal auto's
(gerekend tot aan deze lege cluster)
plus twae (wegens optrektijd) kan
bevatten.

Wanneer allo adressen met auto's
getest zijn wordt naar 4 gesprongen,
waar de tijdon TL(X) na korrektie van
de faaeverschuiving aanhet begIn van
de.fase in'een:tabel worden opgenomen.



f ~£
l(T/..{J<J+2} <T",IlX(I(j +T8Mj---<-<-~--"

JI/

K < x ~

(Ti.(J<) +2)7 (rI1IV) +TB IVJjt

((Ti.{ 1<)-t-z)lTBmIlX tV/f)) r
JIl

1----M5

Blad 60

Nadat de betreffende fasever
sohuiving in rekening is gebracht,
worden de gevonden tijden TL(X)
volgens nevenstaande subroutine
in het array TV geboekt.

Als alle berekende tijden TL(i)
in opklimmende volgorde in hat
array rrv geboekt zijn, wordt naar
5 gesprongen.
Daar worden eerst de groen- en
roodtijd-prognos0s voor de verkeers
stroom I,J uitgerekend.
Na berekening van de groen·- en
roodtijd-prognoses worden ne tijden
TL(X) van do volgende verkeers
stroom berekend.

,
1 . . _

(TL(J9+Z)lTV(N) , ]11

,IIEe

(TL{}<)tz)

/)0 'f ~ N/l1lfX. To AI JJy -I

TV (y of ~:: TV(y);
13#0;

TV{Alj:: TL(K)i- Z ;

Nmn1-:: NIfI/1t +1;

fig. 3.4.4.
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fig. 3.4.5.

C( ~erekening van de groen- ~n
roodt~d-progno8eB.

Daze worden in de array's

y= VLV{V,L); F=FAzE..{Y); ff.: t/Fl'/.F);
~AGR en WaOR opgeborgen.
In het eerate array bevinden

z:: VLL (tI.L); v'!l.{=VAYSCV,L,I): N= /: de aantallen posities en in h
1 tweede array de b~Dehorende

[ 9F(y.F.z.)= / r J JII
weeggetallen

Ilot'£:£
Yt#'J<e.u-.J,Jiroom (y.z.) IX '1Nl/5n!ape.

ro11 yltt /'I):> TI'1 ty) l' Il( I, fZ.Z); 4911{NJ=- /lCY.F. z); W99KtItl)rr /; )/=#rl;

lAI9'; rtt#)= /; II::. 1/ l' ,;
119!tl/,/}" TI'1('I) -/3 {yo F. rJ -~ (lI,F. z);

gr
/41fFKtIJ)::. 5; 1tI=1I+/~I

lifE l TPty) lTl1cyiB 1
[ TPCy)?TI1{y) 1 tiel'

fIt9 ..
TIll/I ,RYII) :. T(JCyJ - Tl1ty};

aker Wfj/ttAl) =:z; #= ,v+1 ; 1/ flltll)::r TNyJ - TI'1{YJ; , groan
I W9J;t{,.,)~ ¥; ";:4111 ol1zek

J I
-. tlEE. l!t1AX lY)ITPLYJJ

l

I

[!-I'l'11x{'I}I rp{!2.J I''/U1JI1

VI]Af/ttl/}= TlffJxty)- TPCy};en
1J9P..'!/oI) =TtMX (y) -TfL'!); roodeker w'9FR.1N) ~ 'f; AI:1/+1;

onze
J W99R~tJ) '; 2 ; ).I;; A/+/ :

I IX= Trf (I) .,.TOUDl Y,F2.) r
-/3 (f,F2;Z.j -Tffl1f" ly) I1rR!t}/)-:: r;J(Y) ,,"rOIJ/){y,F:l.) .. rood
- Jl l y. F!i, 7J ; -Tl1flXly)+ l3(y,FJ.); " ..' -'

j WnK,W)::. /; N:/'/+I;
onbe'litE I

X/,ס 9 :J Rr;lt't/olj =95; WHIt"N): 3;r-
-I'll I

I
llyICY}/):; X; X;. -78£y) + KT{VRJ;

en
wnI4N)::' 5~ 1/:IJ·n; ~OI1:. IIf1l0' /<-:/' p::. /1'J • •

I
I

II yItt11-I) -:. TOll b l Y. F '-)
[ $ol'1?X

..., AlEE.

-Ill Y.F2,Z.j ~ 13(V,F1.,z-j ~ .-J

~ 11H ~OI'1:: fiol'1
·1I1KtP);

~ fTplY)l711tYJ ~ IIf/l{T.l,i<)"= ~OI1-X; r--tiEl!. 11t151R. (r,J.I<.): W9fRt p-t); p:: P+I;

TIll I
I< =I<-tl;

IlfKr1lj -;. 7PlY) -71'1(y); ~ I
en I
eker Willi( 1>1) =Y j AI= AI-t I ; CN)'K!

-, NEE
6-SI 1J!iI

/Ifill/v) ='39~ Wy1!tOv)-;3
J

ekend
IlflC (1./.1<) r. 1/ f rrPJ;

I WY1Iltr.!,Kj :rW1SK 'tPJ;
J(~/(-t't ; f= 1+1:

I

:-ood

onz
rood
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'oelichting b~ de berekening van do faseduur.

:ndien een fasoduur-berekening van een verkeersgroep V uitgovoerd moet worden, wordt
,erst voor alle rijstroman, die tot deze verkeersgroop behoren, uitgerekend welke
~dstippen in aanmerking komen voor een faseverandoring.
;oals in hoofdstuk ~1 beschreven is, z~n dit de momenten, waarop de laatste auto's
'an de clusters nog juist in de aanwezige fase b~ aankomet op hot kruiapunt kunnen
Loorr~den, indien tenminste de aanwezige fase een groenfaae voor de betreffende r~

'ichting is.
ranneer de verkeersstroorn zich in een fase bevindt, waarin de rijstroom geen green·
:r~gt (z.g. roodfaae) dan moet b~ voorkeur de fase op die momenten veranderen, zodat
Le eerste auto's uit een cluster b~ aankomst op het kruispunt juist groen krijgen.
:n fig. 3.4.1. worden de varkeersatromen Van de verkeersgroep V gekozen en bepaald
)f de aanwezige fase een rood- of een groenfase voor deze verkeersstroom oplevert.
:n fig. 3.4.2. worden de einden van de clusters van de verkeersstromen in de groen
'ase bepaald.
:ndien er in de file of hinderfiles auto's aanwezig z~n, worden deze in de eerate
.ege cluster geboekt. Wanneer het eerate adres leeg is en voldoende groot om de totalE
~ile te kunnen bevattan, levert dit de tijd TL(1) = FLT~r Ope Ala hat eerate adres
rel auto's bevat moeten deze auto's b~ FLTOT opgeteld ",orden.
:ndian de t~den TL(X) van alle adresson berekend zijn, worden doze, na earst gekorri
~eerd te zijn met de fasoverschuiving aan het einde van do fase in het arr~ TV over-
~ebracht. •
:ndien do verkeersstroom zich in de roodfase bevindt, worden de t~den TL(X) van deze
rerkoersstroomalsvolgt berekend. Zie fig. 3.4.3.
reronderstel dat van de betreffende verkeersatroom or totaal twee auto's in de file
~n hinderfilea aanwezig zijn.
[n de rijbaan bevinden zioh een aantal auto's zoals in onderstuande tekening gegeven
Ls.
! •• : •••• x xl x x •••••• x x x •••• I ••••••••••• x x ••

(~ to',," io..8 to 1'13

)mdat er twee aut 0' s in de file aanwezig z~n. levert diteen tijdstip TL( 1) gel~k ann
lul Ope Dit betekent, dat hat wenselijlc is, ten behoeve van de auto's, die reeds aan
Nezig zijn, de roodf'aae onmiddellijk te beeindigen.
~anneor eohter cen of moor verkeerastromen, die zich nu in de groenfaae bevinden, een
faseverschuiving aan hot einde van de fase hebben, wordt hot tijdstip TL(1) = 0 niet
Ln het array Irv opgenomen. De fase mO'3t dan nog minstone een t~id overeen1comend met
ie grootste faseveraohuiving aanwozig blijven. Zie opmerking hoofdotuk 5 betroffendo
"all red" periode. Het tijdstip om de eerate cluster b~ aankomst op het kruiapunt to
laten doorrijden, vinden we als volgt.
3erokend wordt het luatste aktietijdatip van de voorafgaande lege cluster. In dat
~ova.l to + 6. Hiervan wordt het totaal aantal auto's, die zich voor deze oluster
)evinden afgetrokken. Als hot aantal auto's ongel~k aan nul is, wordt ook een optrek
~ijd van twoe aktietijdstippen in rekening gebracht. Het tijdstip, dat we aldua vinden
Ls to + 6 - 2 - 2 os to + 2.
Nanncer dit verkeerslicht een faseverachuiving van twoe seconden aan het begin van
ie fase zou habben, dan moot de faaeverandering op het tijdstip to + 1 plaatavinden
)m althans het eerate cluster ongehinderd te laten pasaeron.
let t~dBtip om de tweede oluster in de rijbaan ongehinderd te kunnen laton door~den

La to + 8. Dit tijdstip wordt in het programma eohter niet berekend, omdat hat totaal
~antal auto's, voorafgaand aan .deze cluster, plus do optrektijd van 2 aktiotijdstippen
groter is dan het aantal posities van de tweede lege cluster.
~et tijdstip to + 23, waarbij de derde oluster bij aankomst op het kruispunt r~dond kan
)l~ven, wordt niet berekend omdat deze cluster slechta twoe auto's bevat.

~lle t~dstippen TL(X) worden, in zover ze toegestaan en al niet reods aanwozig zijn,
In hot arr~ TV geboekt.
Daarna worden de groen- en roodtijd-prognoses van de verkeersstroom I, J berekend.
De gevolgde methode wordt m.b.v. de. figuren 3.4.6. J 3.4.1- en 3.4.8. t oegelioht •
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L
---:yr.0

I

----------~ji)
- Ryba.an VR r

verkeerelicht (V,L).TO

TMAX(Y)

TP(Y) TOun(Y,VF)

TM(Y) rpnrm{y 17'

MY.F.?,), B(Y.F.r,) ;B(y,F,~ ) B(Y,F, )

I
I

I
roodgroen

rood I groen onzoker onzeker rood onbekend
I
I Riitiid !..,lZ .1 P.To~~en... rood tijd prognone van, -TB(Y)

fig. 3.4.7. (Verk3erslicht (Y,Z in groenfase).

( , ).TO

TMAX(Y)

- TP(Y) TOun(Y. VF) -
nr(Y)

~

TOUD(Y. VF)

• !A(y.VF z) lA(y.VE ~ ~\(y.w Z) B 'Y.VF.r,) a..(Y. VP. Z)
1-"

I

I
rood groen

~
groen

I rood onz~ker onzekor groe onzeko:r onbekond.
I

1

I
I Riitiid l-"Z .1 ~roen- en rQQdt~d-prQgnoseo van
.l 1 verkeeralicht V LTB(Y)

fig. 3.4.8. (Verkeeralioht (Y,Z) in roodfase).
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fig. 3.4.6. vertrekt de verkeersstroom, die door verkeeralicht L geregeld wordt,
ar de verkeersgroep Y. In dit programma wordt aanget:lomen dat daze verkeersstroom
verkeersgroep Y rechtdoor rijdt. Op het kruiapUnt Y vordt de verkeersstroom dan

or verkeerslicht Z geregeld. •
t op dit moment bekende faeediagram van verkeerslioht Z geeft de groen- en roodt~dprog

Bes ::'",.;;1 t.b .v. verkeeralicht L.
nneer, zoals in fig. ).4.7. de aanwezige fase van verkeersgroep Y zodanig is, dat in
ze fase het verkeerslicht Z groen kr~&t, wordt dit groenfaso van verkeerslicht Z
noemd.
t behulp van de bekende t~den van de aanwezige fase en de geaohatte t~d van de vol
nde fase, kan ~ot een zeker t~dstip vastgesteld worden, wanneer verkeerslicht Z
oen of rood zal worden.
t~dsduur "groen - onzeker" betekent dat het niet zeker is dat gedu:rende daze t~d

t vorkeerslioht weI groen zal z~n. Indien de prognoBet~d Tp (Y) aangehouden wordt,
het verkeerslioht Z gedurende doze t~d groen. Wordt b~ eon vulgende faseberekening

n verkeersgroep Y de t~d Tp{Y) tot de ak.tuele minimum fasetijd TM{Y) teruggebracht,
n wordt het verkeerslicht Z gedurende daze t~d rood. .
tzelfdo geldt voor de t~dsduur "rood-onzeker". Wanneer de tijdaduur TP{Y) onvoranderd
~ft is het verkcerslicht Z gedurende deze t~d rood. Indien echter de t~d TP{Y) ver
ngd wordt tot do maximale faBe-t~d TMAX(Y), dan bl~ft het verkeerslicht Z gedurende
zo t~d groen.
n van deze beide perioden kan nul worden nl. wanneer TP{Y) = TM{Y) of ala TP{Y) =
AX(Y) • ;
het t~dstip TP(Y) plus TOUD(Y,VF) wordt aangenomen da.t het bepalen of hot verkeers

cht Z rood of groen zal zijn. to onbetrouwbaar gO'\-lorden is. Ilier a.la onbekend aange
ide Mocht uit het aimulatieprogramma bl~ken dat do oontinuiteit van de faseiijdcn
oot is, dan kan overwogen worden om de toekomstverwachting met nog eon tweede volgundc
fa uit to breiden. Omdat oen volgende fase altijd een hoofdfase moet z~n, zal, wanneer

aanwezig fase F een hoofd..fase ia, mei de tijd TP{Y) verlengd moeten w'orden, AlB do
BO F geen hoofdfaoe is, moot de tijd uit het geheugen worden opgehaald.
fig. 3.4.8. is eon situaiie getekend, waarin verkeerslicht Z in de volgende fase

oen zal worden.
nnoer di t verkeerslicht precies groen zal worden hcmgt af van de duur van de aam'(;lzi
fase. AIleen lianneer de volgende fase langer duurt dan het vercchil tU3son l]:MAX e:n
plus de som van dr faseverschuivingen aan hei begin on het einde van de volgende

so is er een tijdsduur, rYaarin het verkeerslicht Z zeker groen zal word.en. Dit "zeker"
ook nog maar betrokkelijk omdat de tijdsduur van do volgende fase een Bchatting in.

ze tijdsduur wordt gelijk gekozen aan de i~d, die doze fase de laatsto keer geduurd
eft. Er wcrdt dus in feite verondorsteld dat boido hoofdfasen elkaar opvolgon, waarbU
t~dsduur van de fasen ongeveer konstant bl~ft.

de groen- on roodt~dprognose8 van het verkeerslioht L te vinden, moot van de groen
roodtijden van het verkeerslicht Z de t~d, dat de fase }<' aanvlezig is, plus de rijt~d

n de rijba,m VR worden afgetrokken.
dat deze result f:.ten omafhankelijk z~n van de fasotijd TP van kruispun'l; V worden deze

€len array opgeslagen. Hei aanial aktiet~dsiippen llordt in array AGR on de bijbehorende
eggetallen in array WGaR opgeborgen.
orlopig z~n voor de weeggetallen gekozenl rood a 1; rood-onzeker = 2; onbekend = 3;
oen-onzeker = 4; groen m 5;

de berekening van ieder iijdstip TV{X) worden de rosultaten van de groen- en roodt~den

t de geheugens opgevraagd.
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TX= TV(X);

1>omx =0;

TP(v) = TV (FX)

~omF:;. Somx;

FX:;. X;

NEE.

J=l'n;

L:. VL(R.J);

I.: I·n;

R ~ Jo2YB v (V. I) ;

11= lmIlX(R):

NEE

FLTOT-;. FL[V,L)+flFL2{R)+JlFL{R);

t'/EE

E,ndt- v'an. .bereJ<~n.I·n'3

(a-St:.:6rd. I/a..n.. v'etl<ee-r$'lroep
V

p: ADM (RYf? (R,1)) ;

I= ~R.IND (R);

p= I:t/)[)R. (fU~''IB(I)J;

Ve..l-l<~~#rooWl. (v.L)

iJel//"cLi :uM ill. ~

!!r" t!-I\ ItU e.- •

EE

vuk.U-r/J,5t.rOOM (t/,l)

.bevl"n..d.i zld.. i/'t cU

rood a.#..



VUj(U!.A'",5~l:roo1'1't- (1/,1.) I~ roodla~e.

Tl= TX .,.Il(v. F. L) ;
T:J.::. T1-t- TOuD (II,YFj - 8(11, VF,l);

TOTI1-=. FL{v,L) fo )/FL2.CR) t-fiFL (R);

(rOT,eJ:; 0) c:
(E.~Y80<')=O) C.

(YRYBC1))'; T;) ?

PI
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/I,l/F{tj:. yR.yl3(1); W~I1F(1):o;

Il,q U (1):; YR,/8U); Wj/lU'(1):: 0;
1lR.$(rj"- 72.; W9~;(1)o 3:
11 R-~{ 2)'" ~<j; IAI~ R.~UJ" 2.;

!I=:l; K=1; TOT=yRySU);

TOT:: 0;

J< ';; 0;

TOT:. Yl<.y8(1);

K= 1;

TOT = TOT -T1,'
IlI/N1): T1; wgf/F(1}~o;

Rill/OJ' T1; WlJIlU(V;; 0;

ToT= TOT+ yRyBU<t-1)t- YR.Y8(j<+:l);
TorR::. To-rf/ + yR.yl3(J<+7);

K'" 1<"1'1.',

/tile.. auto'} 1I0f'l"".U1 ~'Ur. cL~~f-er

Ita. A£t 6j'~jt,.1' Ti.
flt4f(l):, T1; 1N'1f/F(1):. 0;
1111 (./ (1) ;; T1; 'Ny 1l1lUj= 0;

1f1lF-{a.J:' TOTIl;

IN'fllFllJ= Ex.P((T1"III1F(rJ/~)/xo);

11= 3;

19R.'(1):. T1+TOTfI; wgR;JCtj= 1;

11 R~ (~: 9 s; W9 R$£l)::' 2;

TOT= TOT+YRY8 (I<-tl) +yRy8(1<+:L) :

TOTI1:. TOTfI-t-YRYB(J(-tl); 1<=1<.,.2;
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/lJ9FU). => 7074;

W'1I'fNL):. ;;XP((Tt.,. TOT/I/:l,)/XO);

AI= 3;

11~~(V~ Tlt-TO"'I1; WyRS(1):. I;

IlRt(2):' T2.. -/lR.$(1);

[ /lR$(2) ~ 0 ? .J liE£.

11/

•

I1R$f'.} =99;

W'9'.I!~(2) "" 2;

I

WS R$(2..):: 3;

J'l1l'/J(3):. 98;

1AI~R.;(3)= .2;

..

I1I1F{It/)::: YRY;3 (K-rl);

lAIyI1NN)::' EXP({TOTt-I1I?F(IY)/2j/XD);

/til F (1'/+1) = yRya (K-t!J);

W9 Il F{tv+t)::: ":

ToT:. To/+lfllrOv) t-/it1-P(N'+I);

)<=Kt-2; /V=IY+.2;

L.--'--_._. ~

~------I .M=K.,.,
L

JIl

1111 F(N) :. Y~ y 8 ( K + I) ;

W5lfF(III)"" EXp (CTOT-t-IlI1F(AI)/2)/tO);

N= AI+I/'

II H°..-- +-, .e--_
I

~ II F(AI)::: 9 g; w'yIt F (AI) ::: 0 ;

111;t1(~::: Fi-(v,i.); Wyl?lf(2.j= 1;

IfIltt(3)::: J-IFL.2(1?.); v.l1 1111 (3) =PflFL ~ (A,]);

/(f(IIM= .30 -/lI1t1trj-I1/JIIW -/lIltt(3);

IAIfllll('T)::. PVL (V,L);

F'7 J. Y.II

i



,
ve"I<~~jl-rcc"... (1/,1.) In. qrolUt(a-fie-.

T1:: TX -13(V; F, L) ;

T2= TX+-TOUO~VF)+- 11 (v,vF.L);
TOrl'1". FL (V,L)+HPL2.(~)~I-/FL(R):
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jl/

I--~--"""'-{ /3

70T::TOT+YRYB(KT~+YRYB~+~;

TO'Il=T()Tt1-t-Y~YI3{I<+t);K= /<+2.;

Ala. ,{e.i I;"Jltle-JeIL vart. PLToT /Jell/,.d

aUe. aucC",$ z;~1.. I;r. u:,... t!tu:;ter.

II /J.F( 1) =- To Til ;

vVflf-F(U~ iXp(lllIF&/(?t>XO));

/l,R.~(j:. 7.1.;

wyR.fi{!J= /.;
.v:.1.; ..2 :. .t;

AI7 J' (I) = 71;

WjlfF(lj= E;(P (Tt/(!"XO));
/J/JF(l;;) ~ T.t,-T7; WfAF(;J= 0;

1717 F(~ =- ToT I'? - T/

Wj nr (1) ';: EJ<p (( T1 + I//lF{$)/2)/XO);
AI: 'f;

I/R~(!J= T2.; W91lf>('j: I;
z:: 3.'.



[Y,RYB(V//71 ?J (II

1#'££

/5

6B

[ TOT/t:: 0
~ l 1/1. J -.

J<=J<-.t;

y"RyB(K-tI) = TOTIi;
y'.R.yB (1<.,2):. TOT-lOT/!;

/!N.~('.J = IOTFJ:

W9R~(t):: ,,'

/11l~UJ':: T2.-/lR.$CIJ;

W; I? H1):;. 3 ~ 2.:: 3.;

,A/=I; %011't4F'=- 0;

4/iF-{'):, To,/}:

W919F(!J":' I5Xp (Toil? /
(1" .(0));

19/C}(,)= TOT/(;

Wfll)(j -;. I;
/lI9F(.1);:; yICy13U) - ToTil ;

W9 I(.F' (2):. 0;

/lll$ (I):' T!1. -/lR.,~e;,'

Wi .e/>(J.j=J: -z= 3;
AI::",; k=l;

~om/!F::: yRyB{!};

/oT= YR'/I3(I);

I

,L/HF-{y:. y X.YSCI) ;

11.1f 19 F {j = 0;

11 ,R. ~ ( ,):; T1I.;

WfRf(1);;. .3; .z.;;. ~;

N= ~; 1< '" I;
;501Tt/1/O;;. Y~YB(t);

T07= ,/8'113 (1);

G T // T0J--.m--.e
NEE.

4I7F{N) = yRyB (I<+I);
Wf I}F (AI) ~ EXp.« $om/iF' .,./1 flF(N)/.y/XO);

/llllfAlrl)-:=- yllyf3(l<f2.); •

Wjllr{Nn) = 0;
jOIn/1F:; fioln/H r /1I9HI1 r /1l1rO/·rt) ;

AI"=- tV+ 2.; 1<;;. k + 1. ;

J.

f)e. rjtjd o/a" rj.6=", R IS

)(teJ'" e, cia" T1,

? "I AlEE
.~ I

Ihl-HI!).:: y R.Y8(1< -t-!J ;
W j I} F(N):' expo ((~oml)F -t- /ilfF (1.I)/2.}/XO) ;
tV= AI-r-I •,

1



[TOT/I 7/1

1,vU
? 1 ]II

'..J
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,IlIlF(t):: TOTR;

wf/U(I): ~Xp[TOT,q/fl.~XO»;

ItIfF(t)" Tt -RRI'(I);

Wf '1 HJ.) :: 0;

/lR.~(')o T:.; W9 R$(1=0;

TorR = 0; z-= 2.;

I

44F{~} = 7/;
~v9 II Flt)-: EXp(T1/~",10));

IlI1F(1j:: 72 -T1;

Wf II FCY-" 0;

flR,S(lj-= 72.; W1RM,) ':-0;

ToT /l-: 10TI1 -71; Z =:2. ;

L.=.0T /T1 ? JI--I.-R-.....-----,

TtVEE'

•

/iIlF(II) =yRyB(I<·tt);
W y I1F(Nj= £xp.{[~OmIlFf-

flITFrNJj2.)/XO) ;
ItIlF(N+I)= T2 -?omffF -Ilflf-{IJ),'

W},q.F(A/T~)= 0;

AI::- ,v+ 2.;

ToT/l =0

/I/ilFtlv')-: jR.yB(l<flj-ToT 1-7-1;

W9 11 FC AJ) : EXP. ((~Dm IlF +

/J/ilF{ N)/2)/XO);

11/11{A1+t) '::. T2-,$011111F -/l;;HNj;

~.91lF-{N+IJ., 0:

AI::: .11+1.;

TOT/t :: TOT -T1-'

I

$o~ a,a-...-teoL. auto~ tot
ty"t.,Ji'P T2..

TOT= TOT+YR.yB(I<.+'); k=J<+2;
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[ T07" /Tt ? 'I-'-T!..L1/?_---.- .....

#£E.

ToT:::: TOT-T:L; I

TOT;:; ToT+ yR..ys (KTV" yRy8 (Kr~);

TOII'I=- TOT/l ... Y.R..yS(K+t); J(:.k.,.1.;

I

TOTI/ -::: TOTI] T

(Ryi3{)<+y;

A/E.£. ]
1..---------------t---~....e-:::.!<.---ILorl9 ~ TOT?

r---------'----'---'-----.....,
/lIlF(AI):= TOTI}; .111

Vl/yIlF(Nj-::: EXp. ((T2. + r--.L---4-----:...+':..::E=£--1

L
r 11~/<+2. ?]

Il/1PCM)/fl)/XO); 1
I1IiP{AI-tt):. ToT-TOTII: NrG= K+l r] II

Wr;I'IF(!,;"·!J-:; 0; ~ TOT~T07"+YRy8(K+I)+yRyS{K+2);
17fl

$om fl F= pOJn 11F r 1111F{tJj,. II1/f{1J.,., r' TOT/}-:c TOTI1 ..YRyl3 0<''''); I<::)<.,.:/.;

IIRft{z)=- TOT/l; W'jR%(Zj= ,;

AI= #+.1.; f< ::J<+.L~ z.;:- Z+1;

I I

Ill/FCIY) =YR.YI3{K+I);

W9ffF(N)~£;<p.(( $om/lF"

I'M f(1lI)/2,)/Xo);
z =Z -t I' IV: A/rl', ,

A/a "d ij"dj,f. ip T:t /J e,

edt' t!Lujtl!!' meT! aut",,'}.

/1/}-FI#)= Tor,q:

WfllF{N)o;; Exp((T!.. I-I1I1FltV)/:)

/Xo);

IiR$(z):: /OT/1;

W9 R Hz):: 7;

[ M ~ J< or.t • ?.JI-C-.t¥,-=£.~e_----lio---------.l

fll [ 11 ~ 1<+1

TJt?!tf/F!N) =yRyB (i<+I);

W9/{h~)::. f.xp. ((SOmI1F tl1f1F(NJ/2)

/Xo);
IfIlF{tV'f'J} :: (RyS (I<+~);

Wft'fF{IV-tt):: 0;

Som /IF:: $OMIfF + t9I1F(AI) +111lf{~+t);

J<=k+:z.; #=#+.2;

I I

/ 8 1----l-~--4

I?RF{AI):: 99; WfIlFf!J)= 0;
Il-R.;J(Z)::- 9J; w1~/(~= :l;
/1-,9 t/(j ~ f:J·O~L); Wf ,1;1/(1) -:. /;

#//1/(2) = NFL%. (Il); Wf.4l1Cl} =fJIIFU.{~,J);
I/-It II GJ::. J 0 -11/1t.Irv· 11R t/ (y - Ii 1/ t/(.v ;
W~R lI(3)-: 'pI"L ( I?, 1) ;
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~
v$= VIlV{R);

fj-:. friZE (V~):

tFj= VF (V~, 0);

LJ2. = vRL. (R,vF.$);

_ RT(R) '< 30 D~E

JIl

[ f;J;;1 ? -, /(EE

-' 1~,q

[7~= t ? -, IIE.E.

.-J
'11

L $ f = vRl (fl, I) ; I IL S 2;; VRL (R, 2) ;

J
1

TB (Vp) + /l(v$,F$, L~l) ~ 0 ? 1 NEE

.-J-
1

111

IT$(I)= RT(!<)t TI3{V$)+Illt/$J$,L~1);
11 ;5C{f) ;: $CIlI1T(Il,F~) -/MAlTIlLCR.J; I
T ~ ( I):' I? T ( IU ; [ T:>(j) ~ Jo ? 1 ;VEE.

III
NE-E. J

If~C(!JIO ~Jl I /lS(!{1) = $CH~T(R,FS); IIII

gun ;t.lt4tl;~'] van

/l$C(t) =- 0; I Vv'y $(.(V=- Exp.((TiiLJ + ;'1~e{t)/:l.)/Xo); nadt'_r~o{ V~J<e.u- ,'n

aa.flllVe-LJjt!- p:se F;.

I
I

T?(:l.J = RT{ R.) +TB( VS) r TP{ V$) + Il( Vf>, I/r$, L.;i:L):

1 ,

Ju.n[ ? (!lEE ~
~cJ....atfl'!g >"an nader-to/te.(

T;)UJ. <30 -.J VCrl<~r ill ""L'1e.~ (afe- t/FS.yll
I/(>C{'J..) =: PCHI1T (R, tiPS);

w~~er.~= E.Xp.{(TfJ~r Il'ClJJ/2.)/XO)j

I

F"", 3. v.4 ~
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IU;IU= ll yR(Z,J); W9fIU = Wft;Il(:l.J);

AI= / j /(; I: j>: ,; ~:: I; To T= 0 ; .$0",::. 0; y= I;

pj #y IINNj =0 .1JL
NEE

[ 1?l9F(N) ~ ,l}yIlXC!<J il /o/~E.
:~

11/ G -, KEI!
119K~CkJ,< I1tR(P) ! J

[ IMftN) $ IIpll (P) ! j ;VEE III
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Toelichting op figuren 3.4.9. tot en met 3.4.17.

In hat voorgaande dee 1 zijn de tijden TV(X) en de groen- en roodtijd

prognoses berekend. In dit deel van. hot progra~~a worden de weeggetallen

Van de afstand tot het kruispunt en die van riJdend - stilstaand

bepaald.

Indian hat verkeor zich in een roodfase bevindt, kunnen de auto's pas

op het tijdstip Tl vertrekken. De auto's, die eerder aankoman, moetea.
WBchten. Hat is voor deze auto's dus gunstig om hat tijdstip T_1 zo

vroeg mogelijk te kiezen.

In dit programma worden de auto's naar positias in de rijbaan verschoven,

zodat bij aBnkomst op het kruispunt hot verkeerslicht groen Is.
• 44 • ,

In de figuren 3. 4. 10 wbrden aIle auto s tot hat tijdstip T 1 geteld.

Omdat deze auto's stilstaan, wordt een optrektijd van vier secondsn

in reksning gebracht.

Doordat de auto's fictief op graters afstand van hat kruispunt geplaatst

worden, worden de afstanden tot hat kruispunt groter en daardoor de

wesggetallen kleiner. Ooze weeggetallen zijn dus een funktio van het

tijdstip T_1. De gotelde auto's tot hat tijdGtip T_l worden, vanaf dB

positie T~l, in de lege positie van de rijbaan gevoegd.

Aangenomen wordt, dot allo auto's, die zich in hat eorste cluster no

het tijdstip T_l bevinden, bij hat kruispun~ tot stilstand komen.

De volgonde auto's zUlien zolang de volgende fase duurt (tot tijdstip T_2)

rijdend blijven. Daarna wordt do voorspelling onbetrouwbaar gaacht.

De auto ~s, dio zich in do file, hindorfiles en rijbaan Gevinden, kunnen

niet allen even zwaar geteld wordsn. Van d~ auto's, die zich in de,
file bevinden is hat zeker, dat zo de betrerfende rijrichting zullen

kiezen.

Van do andere auto's is er slechts ,oen gegeven kans, det ze deze

rijrichting zullen kiezen. Deze kans wordt in hat array W~G~A~U opgsborgon.

Hat aantal auto's, dat op die kansen betrekking heaft, bevindt zich

in hot array A~A_U.

Wannoer bijvoorbceld de vijf adressen van hat array A_A_U de getallen

(5; 4; 2; 19;) zouden bevatten en in het array W_G_A_U de getallen

( 0; 1; 0,8; 0,4;) staan, dan betekent det, dat de aerste vijf

.-.
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posities in de rijbaan geen auto's bevatten, daarna volgoner vier

auto's uit da file met de kans 1, vervo1gens twee auto's uit de

tweeda hinder file met de kans 0,8 en de vo1gende negentien posities

mat de kans 0.4. De som van aIle getallen van het array A_A_U wordt

in dit programma op dertig gesteld.

Oit betekent, dat aIle auto's, waarvan de rijtijd tot hat kruispunt

minder dan zestig seconden bedraagt, in do fasetijd-berekening worden

opgenomen.

Stolt dat er in de fils. tweede hinderfile en hinderfi1e resp. 4; 2 en 1

auto's aanwezig zijn.

De kans dat deze auto's de beschouwde rijrichting volgen is rasp.

1; 0,8 en 0,4.

In de bijbehorende rijbaen bavinden zich auto's, zeals in onderstaande

tekening is W8ergegevonJ

R/'baart
="'-----------p./

, , il , , , • , x ]I. • , •

T:l

Hat totsDl aantal auto's, det zich .voer hot tijdstip T~I bevindt is:

4 + 2 + 1 + 1 = 8 auto's. De auto's [',ardon in de lege pesities van

de rijbaan gezet vanaf hat tijdstip T~l. De inhoud van de rijbaan

wordt dan veor de berekening:

Oit geoft:

,. Weoggeta1 afstand

Weeggetal rijdend-stilst

Weeggetal auto s

T1 it

• . . - ./ x 'I- " XI" "I" ;< ;I. )( I' - x x )( I • · -I-IXX
0 i 111 0 1/2, o I 113 0

I
! : "' I

II .3 .t
,..

I
I

0 I 10,8 O,Y
"I I "1 4 , -

Voor doze situatie ~orden de volgende getallon in de array's geboektJ

AAF (N) = (5; 10 ; 2; 3; 4; 2 • 99) met UlGAF (tJ) = ( 0 ; AI; 0; 1\2; 0; A3; 0),
ARS (p) :: (15i 7' 99) met WGHS (p) = (1 ; 3; 2; ),
AAU (Q) :: ( 5; 4" 2; 19) met WGAU (Q) = ( 0; 1 ; 0.8; 0.4),

.-.
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De array's van de groen- en roodtijd prognoses hebben bijvoorbssld

esn inhoud vans

AGRX (K) = (10; 4; 5; 2; 4; 99) met UJGGRX (K) = ( 1; 2j 4; 5; 4; 3).

De som, die daze rijrichting bij hat tijdstip T_l oplevert, wordt als

vo1gt berekend: ( zie oak figuur 3. 4, 17)
Omdat WGAF (1) ge1ijk aan nul is, wordt goen som uitgorekend.

ille1 wordt de inhoud van alle Berste adressen met AAF (1) verlaagd.

Hierdoor worden AAf (1) en AAU (1) beiden ge11jk aan nul. De indox

van deze adressen wordt daardoor met 1 verhoogd, zodat N en Q gelijk

aan 2 worden.

De adresson ARS (1) en AGR (1) wordsn respectievelijk 10 en 5.

In de tWBede cyclus worden de adrossen AAF (2), ARS (1), AAU (2) en

AGRX (1) met elkasr vergelekon. Hat adres AAU (2) met de inhoud vier

is hiervan hot k1einste.

Dit betekent, dnt allo weoggetallen van doze vier auto's ge1ijk zijn.

Omdat nu AAF (2) ongelijk aan nul is, wordt cr wel ean som berek8nd~

Ooze bedrBagt : 4:f< Alle 1"" 1 * 1.

De betreffonde adressen worden nu 6, 6, 0, 1, wuardoor de index Q

weer met Ben verhoogd wordt, omdat AAU (2) ge1ijk Ban nul geworden is.

De volgonde berekening 908ft eon nieuw product van slochta e~n auto,

omdat AGRX (1) golijk aan oen geworden Is.

Dit product bedI'<lOgt: 1-' AL~ 1'" 0,0* 1.

Oit resu1tuut wordt opgoteld blj het vorige produkt, zodat de totals

som nu 4, 8 * Al 98worden is.

Op doze wijze wordt van ieders groep auto's, die dezelfde w8e9getallen

hebben, 1n oon keer het produkt van aIle weeggetal1en bepaald. Oit

produkt wordt bij de reods g8vonden som opgeteld.,-\

Nadat alle auto's, die zich binnen de Berste dertig aktio-tijdstippen

bevinden, verwerkt zijn, wordt de totale som met hat w8eggetal van hat

verkeorslicht OETA (VL) vermenigvuldigd en in het adres SOMX bemaard •

.-.
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Daarna wordt de volgcnde rijrichting gekozen ~ en ook hierna wordt

weer de tot21e som berekend.

Als alle rijrichtingen berekend zijn, wordt de totals somx In hat

adres SOffir goplaatst. Hierna wordt een nieuwe somx voor het volgende

tijdstip TV (X) barekond an met somr vergeleken.

Indian de nieuwa sO~X groter is dan somr wordt do tijd TV (x) behorend

bij somx gekozen.

In hat andere geval blijft de tijd TV (rx) beharend bij scmr bowaard.

In hat voorafgnsnde is nog niet de "schabting van hat naderendo verkeer"

behandeld. Beoogd wordt de verkeersrogeling onafhankelijk van de

weglengte to maken.

CD

~RJbW'-lill IL-- -
lr- Rjhaan 1 I 0
~-..!...~~__-_-__- -_-_-__~-=-__-§O-__-_}-:e-~c:-,.-"!.--U1-_-----------r-----

Als zoals in bovonstaande tokening, de rijbnon 1 veel groter is dan

rijbaan 2, zullon er bij gelijke intensiteit v8el mer auto's in

rijbaen 1 oanwezig zijn dan in rijbaan 2.

In dit programma worden, als de rijtijd van de rijbGan grater is

dan 60 seconden, de auto's, die mear dan 60 seconden van de verkeors

grosp twe8 vorwijderd zijn, niet in de berekening opgenomen •

.--
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Als de rijbaan echter eon kortere rijtijd dan 60 soconden heeft,

wordt deze kunstmatig verlengd tot 60 secondon., .

In dit gava1 wordt van riJbaan 2 geschat hoaves1 buto's er in de

aanwezige fase van verksersgroep 4 nag naar rijbaan 2 zullen vertrekken.

Deze schatting is golijk ean het aantal auto's, dat in de laatste keer,

dat de aanwezige fase von verkeersgroep 4 aanw8zi§ was, noar riJbaan 2

vertrokken is.

Hiervan wordt het aantal auto's AANTAL (R) afgetrokken, dat in de nu

aanw8zige fase reads nacr rijbaan 2 vertrokken is.

Indion hat aanta1 negatief is, doordat er nu moer auto '8 vertrokken

zijn dan de vorige keor, wordt hot nog te verwachten aantal auto '5

op nul gsstcld.

In hot gavel, dat de duur van de aanwezige fase van verkeorsgroep 4

bijna verstrakon is en or ongeveer evenvesl auto's naar de riJbaan

tW08 vertrokkon zijn als de schatting was, wordt doze rljbaan nag

nlet kunst~utig verlengd.

In daze gevullon is hat nodig om oak een schatting von hst aanta1

auto's te hobben, dat in de volgende fase van verkoarsgroep 4

nnor rijbaan tW8e zal vertrekken (SCHAT (R,VF).

Om gsheugenruimte te sporont worden i~ dit programma aIleen hat

totaal aantal auto's, dut in sen hoofdfase nBar een riJbaan vertrokkan

is, in hat gcheugon opgeslagon. Hiardoor kan voor de aanw8zige faso

aIleen esn schDtting gegeven worden, indian de aanwezige fuse Bsn

hoofdfasG is.

Zie figu.ut 3. 4. 16.

Oij do berekening van de 80m worden deze schattingsn van de nog to

verwachten auto's opg~nomon, door ze in esn adres van array AAf

over to bosksn.

Zie figuu~~ 3. 4. 17.

Oak hierbij worden allsen die auto's, die niet maer dan 30 aktie-
~

tijdstippen van hat kruispunt verwijderd zijn, in rekening gebracht •

.-.
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Wanneor de verkeersstroom in groen-fase is, kunnen de auto's tot

hat tijdstip T~l doorrijden.

013 auto'8, die zich in hat tijdvak T_l - 1_2 bevinden, maeton wachten

en worden in dit progr~mma verplaatst naar de eerste lege positie

na hat tijdstip T_2.

De procedure is in principe dezelfde als biJ de rood~fase.

Alle auto's wordon, indien nodig, overgeboekt naar pos!ties in de

rijbaan, wasrin ze bij aankomst op hat kruispunt kunnen doorrijden.
I

Zif. fir 1.7'./Z fot U! Me-i J.¥./s. •

In de array's ASR en WGSR wordt geboekt of de auto's rijdonde - dan

weI stilstaande auto's zijn.

Hat zal duideliJk zijn, dot hat verschuiven van de posities van de auto's

alloen vaor de berokening van de faseduur geschisdt.

Voor de procedure aankomst en vortrok blijven de auto's normn81

in de file, hinder file of rijbaan aanwezig.
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35 INPUT - GEGEVENS
.========:~=========

Er zijn drie soortsn input-gegevens:

a. Gegevens betreffende ds verkeerslichten:
t

Per verkeerslicht moet opgegeven worden:

1. met walk verkeerslicnt (GL) dit verkesrslicht gekoppeld is,

Indian dit vorkeerslicht met gesn andor verkeerslicht gekoppeld

is, moet een nul worden opgegeven.

2. De maximale filelangte.

3. De maximale bUfferlengte op het kruispunt.

:"4. Het aantal buffers op hat kruispunt (maximaal 2).

~ 5. De hinderlichten, die daze rijrichting eventuesl hindersn

kunnon (maximaal 3).

6. Ncar welke rijbaan de auto's van dit verkoorslicht vertrekken

(maximaal 2).

7. Hot percentqgs auto's, die nBar deze rijbaan vertrekken.

8. Een gewichtsfaktor, die de belangrijkheid van dB rijrichting

en de bijbehorende weg aangeeft.

b. Gegevens van de rijbanen.

Per rijbaan moet opgegeven worden:

1. De rijtijd in secondon.

2. Do intensiteit in procenten van 811e ingangs-rijbanen. Indien

aen rijbaan geen ingangsrijbaan is, moet een nul opyegeven worden.

3.00 maximale lengte van de hindorfile.

4. De verkeersgroep, wear de auto's uit deze rijbaan aankomen.

5. De verkeerslichtnummers van de richtingen: linksaf - rechtdoor 

en rechtsaf.

6. De percentoges van de richtingen linksaf - rechtdoor - en rechtsaf.

c. Gegevens van de acht fasen.

Van iadora verkoersgroep wordt per fasa opgegsven:

1. Do volgenda fase (moet 1 of 2 zijn).

2. Voor ieder verkeerslicht:

2.1 Wordt dit verkecrslicht in deze f,!5S groen 7 (Ja s 1)

2.2 Wordt deze rijrichting in deze fase gehinderd 7 (Ja = 1)

2.3 De fas8verschuiving aan het begin van de fase.

2.4 De fas8verschuiving aan hat eind van de fase.

.-.
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Gegevens, die uit de input af te loidsn zijn en in het programma

vaak gebruikt worden, worden no hat inlczen van de input-gegevens

in een input-programma berakend en in het geheugen opgeslagen.

Hst bepalen of er ssn tweede hinderfile is, g8schiedt door de

maximale filelengte van hat linksaf- en rechtsaf verkeer uit hot

gsheugen op te halen.

Indien deze verschil18nd zijn, is er 88n tweeds hinderfile voor

het rechtdoorgsando verkeer en hat afsla8nd verkeor met de kortste

filelengte.

De maximale lengte van de tW80de hinderfile is hat verschil tussen

de filelengten van hat linksaf- en rechtsafgaande vorkeer •

....



4. Toelichting voor de designer.
===============================

In het nu gerealiseerde deel van het programma kunnen maximaal

tien verkoersproepen gespecificesrd worden, waafvan echter de

eerate gebruikt moet worden om de verkeersgroepen buiten hat

netwerk ann ta geven.

Hat aantal rijbanen is tacl1tig, waarvan de eerste~ rijbanen

aanduidt, die uit hot netwerk verdwijnen.

Bij de simulatio von Bsn notwerk zal nlat altijd hat maximale

eantal vorkeersgroepen en rijbanen gebruikt worden.

Het werkelijke aantal verkssrsgroepen - g8specificaerde - VffiAX

an rijbanen RmAX moet daarom worden opgegeven.

Por verkoersgroep zijn 16 vsrkarrslichten gereserveerd. In dit

programma wordt een verkeerslicht dus door twoe indices n.l.

V en L gospecificoerd.

met de vurkoorslichten worden tevens de rijrichtingen gekarakts

risecrd. Aangonomon wordt, dDt de vorkocrslictlLen van de richtingen

linksaf, rechtdoor en linksaf reap. in de adressen VL (R,l);

VL (R, 2) en VL (R,3) geboekt worden. Noodzukolijk is hot ochtor

niet. illel moot, indicn eon rijbaan slechts ~6n richting heeft,

deze richtingin hat adros VL (R,2) gebookt worden, omdat dit odros

gebruikt wordt om de groen- en roodtijd prognoses van hot verkear

in de voorgaande vorkeorsgroep te bepalen.

llianneer tW8s parallelle rijbanen twss golijke rijrichtingon habben,

kunnen de da~rbijbBhor8nde verkeorslichten nnar keuze gekoppeld

worden. Oat wil zeggerl, dat hat vorkuer van de ene file near de

andere file overgeboakt kan worden, zolung de verkeorslichten

rood zijn. Gedurende dB roodtijd kunnen er maximaal tW08 auto's

per aktietijdstip van de ene rijbaan near de andere rijbaan en

omgekeerd worden Qvergoboekt.

Omdat de array's A (V,F,L) en B (V,F,L) om geheugonruimte to @~ten

fixed decimal 1 gespecificeerd zijn, kunnen de fase verschuivingen

aan hat begin en einds van de fasa slechts 9 aktietijdstippsn = 18•
secondsn bedragen.

.-.
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De zogenaamde "all red" tijd kan het beste aan het begin van de

fase opgegeven worden.

In ondBrst~ande schets is Ben tijdsduur van de verkecrsgroep V

gegevon, waarin f3se 1 en 2 elkaur anige malen afwisselen.

Bavanoan de tekoning is de fase aangegeven, indian de " all red"

tijd aan hat einda van de fase opgegeven wardt.

Wanneor de " a llred" tijd aan hat begin van de fase opgegeven wordt,

verkrijgt men de situatie andersen de tekening, die met fase aan

geduid is.

Fa.se I Fa,se 2
! I I I

1/ I I / / / / / / / / / / I / / ) / / / 7 I /

! I L i I i !
~---------irv/7'1""I-j/ii-rII-r'1177/T17I/lZ7///ZZl1jZJ)77Z;-rI,l /,1 I I //i/I/ 1/1

, iii I

I1 Iflili/l

I 'f '1 1/ I I I I / / / / / I I I I I'n-rz,~~ : '//i// / / / / / / / / / / / I / I / f . / / Ii

! !alL-rec( J±_L!!fLr"d! lat/-f,.,dJ
f7.ZZZ] TfJJr7If)(~~ .1 '. iBliiliili/,~ ~ Tl3mliX{V.I) J I
raoe( 1 r/l ~E 2.- I fllst 1 ~l ~

~~ -1-' '"'I

Volgofls de bovrmcte methode is geduronde de lI all red" poriodo de

aanm8zige fase oigenlijk <~l afgslopen, maar or \!Jordt nog g08n nlou\!Js

fasetijd van de volgends fase borekond. Gadurende deze tiJd zijn de

groen- en raodtijd prognoses b.v. de naastliggende vcrkeorsgroepen

slochta over korte tijd bekend. Er is dan namelijk aIleen de "all red"

tijd plus de schnttina van de faseduur van de volgende fase bekend.

In hot ondorsto gavel ken 90durende de " a ll red" periode ~el een

schatting van de aanweziga fase bBrekend \!Jorden, waardoor gedurende

daze perioda de groen- en roodtijd prognoses over een langere tijd

bekond zijn.

lliannoor de faseverschuivingen van 18 seconden niet voldoende zijn,

ken wellicht hat beste de " all red" tijd per verksersgroep en per

faso opgegeven \!Jorden.

.-.



5. Toelichting voor do programmour.
c==================================

In dit programma zijn per verkeersgroop 16 verkssrslichten mogolijk.

Oat betekent, dat ar totaal 10 x 15 = 160 verkserslichten geroser

veerd zijn ..

In het algemeen zal voor een groot verkeersnetwerk ean gemid~eldG

van B vorks2rslichten por kruispunt weI voldoonde zijn.

Indian alle vsrk8srslichten dUB doorgenummerd worden, zal met 80

verkeorslichten volstnan kunn8~ worden.

Olt 980ft nlet aIleen Ban grote winst in geheugsnruimte, moor tevens

wordt de dimensie van de array's, die op de verkeerslichten betrok

king hebbon, 66n kleiner.

De faseverschuiving A (V,F,L) bv. is nu drie dimensionaal en deze

kan door hat verkoarslicht V, L met ~6n index te specificaren tWBe

dimonsioneal worden, w8ordoor de rekentijd verminderd wordt •
..

Een extra 10 %winat wordt varkregen, doordat nu ~ok v8rkeGr~groep

nummer Ben gebruikt kan worden om 80n kruispunt in het netwerk aan

to duiden. AIle verkeersJ.ichten bulten hot network kunnon dan mot

vorkeersli ell t nummer een aangf':gevon llIo:~den •

..
Wagons de beschikbare tijd is slechta hot input-programma en do

procedure aankomst en vertrek, behoudens en1gB wiJzigingen,

gerealiseord.

Uit dit programma bleek, dat de geheugenruimta van do IBm 360 computer

onvoldoende is om hot helo prDgra~ma op te nemen.

8ovengenoemd deel van het programma is in drie overlay-programma's I
gesplitst. Hat eerste voor hat inlezen van de data-input. .

Hat tweeds voor het verwnrken van 8nige input-gegevens en het derde

voor de procedure aankomst en vertrek. I

In de gebruikte PL/I tan~ kunnen or wegens de compiler slechts 32,
array's gespecificeerd worden. Omdat het programma veel meor array's

bevat, mooten vele array's iamengevoegd worden ..

De beida array's van de fas8v8rschuivin~en A (V,F,L) en B (V,r,L)

werden daarom samengevoegd tot A (V,F,L) en A (V +10, F,L).

De dimensie van hat array A is dan: 20 x 8 x 16 •

.-.
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6. Toapassingsmogolijkheden
=~:======~=3===============

Wanneor de rijtiJden von de rijbanen klein zijn, zel aen verkeers

afhankelijke regaling waarschijnlijk geen voordaol bieden boven 88n

starro regeling, omdBt de kruispunten 98dwongen worden synchroon

te lopeno

Ale de rijtijden daQrentcgcn zoer groat zijn, zullen de kruispunten

olkaar wainig kunnen beinvlooden en daardoor onafhonkelijk worden.

De verkesrsregeling van do kruispunton wordt dan con regaling, die

aIleen VBn hot verkeersaanbod en niet van naastli9gonde kruispunton

afhankelijk is.

Hot ontworpen programma zal daardoor wBnrscllijnlijk alloen goschikt

zijn voor netwer~8n, waarvan do rijtijden overwegcnd een grootto

hobben van 10 - 40 secondsn.

Wellicllt is veor die netwerksn, waarin enkelo kruispunton zich

op korto afstand von olkaBr bevinden, aen oplossing te vinden door

deze kruispunten met elknar to synchronisersn.

oit zou kunnen goschiodendeor deze kruispunten alB 66n verkecrsgroep

to boschou~8n. De benodigde vertragin_stijdan kunnen dan als fase

verschuiving aan het begin of hot Binda van do fase worden opgsgeven.

De cemrutortijd van hat programma is erg groote AIleen veor de

procedure aankomst en vertrek is hat al ca. 0,3 secondsn par

rijbaon. Om tweD secondsn to simuleren is dus Veor een notwork

van 60 rijbanen al Gon computertijd van 10 secondsn nodig.

Vorwacht wordt, dat do berokening van de fase en faseduur nog

langer 201 duren.

Hierdeor wordt eon werkelijke simulatie op de ISm 360 computer

weinig zinvol.

Allesn indian he~ simulatieprogramma bij een konstante intensiteit

van hot ingangsverkecr een kontinue rogaling zou opleveren, is

hat programma to gebruiken veer het bepalen van een starre

regeling.
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