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Summary,

This report contains two parts. Part one is 0 description

of the design of a vehicle actuated controller for intersections

of different shape and dimension. (such as 4-leg intersection.

roundabout) The system is processor controlled with software

input.

P [J r t two ass u me sac q 11 a i n tan c e Iv i t h -" sse IT b 1 e r P}~ 0 f', rammin ~

language. It contains the software program for the vehicle

actuated controller. In this particular c~se the software

program has been worked out after ex~mp]e of a T-crossing in

PotterdC1p.l.
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Afstudeeropdracht

On de nve rp :

Toelichting:

ONTWERP VAN EEN UNIVERSELE VEPKEERSREGELAUTOMAAT.

,
D •

c.

De te ontwerpen re~elmutomaat moet door een eenvoudige
ve ran cl e r i n g 0 m t e b 0 mv e n z i j n. tot:

a. onafhankelij~e regelaar
verkeerafhankelijke regelaar
computer-gestuurde rcgelaar

Bet schake~programma moet in een R.A.M. in~eschreven

kunnen Horden.

Ret schakelprogramma moet op analoge wijze als een
micro-pronramma opgebouwd zijn, zodat ~owel een seric
als een parallelautomaat is ontstaan.

Indien nodig, moet momentaan een noodprogramma gel&den
kunnen "7orden.

Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met:

a. de communicatie met de reken~achine;

b. de testmo~elijkheden vanuit de hardware en software;
c. de beveiligingsmethorlen en foutendetecties, die het

systecm optimaal moaten beveiligen te~cn noodsituaties.

31.7.1972
ir. N. Stevens
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Trefwoordenlijst

verkeersdetektie

faseplan

fasediag;ram

hiaattijd

afhankelijkheidsmatrix

startmatrix

strijdigheidsmatrix

stuurm<ltrix

verkcersnfhRnkelijke regelnutomaat

starre regelaut0maat
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Begrippen arsen~al en gebruikte afkortin~en

cyclustijd

fase

fasedingram

hiaat

hi?attijd

interval

geeItijd

afhankelijk

roodtijd

overgangs-

roodtijd

groentijd

groentijd

verienging

tijd, die henodigd is voor een komplete kleur

volgorde (CYeLT)

verkeersstroom

grafiek, waarin de kleur van het Iicht te~en

de tijd is uitgezet

afstand in meters tussen de achteras van een

voertuig en de vooras van het daaropvolr:ende

voertuig

tijd in seeonden, die verstrijkt tusscn twee

opeenvolgende detektie momentcn (HIAATT)

deel van de eyeIus, waarin de.kleur van het

licht van een fase niet verandert

tijdvariabele, die de ~oment8ne duur van het

geel inter.val aangceft (GLT)

tijdvariabele, die de momentane duur van het

verkeersafhankelijk rood interval aan~eeft

(AFH~DT)

tijdvariabele, die de rnomentane duur van het

overgangsrood interval aangeeft (OVRDT)

tijdvariabele, die de mornentnne duur van het

groen interval aan~eeft CGNT)

tijdvariabele, die de verienging van de

groentijd aangeeft (VRLENGT)



variabele mini

male groentijd

minimale groen-

t ij d

variahele maxi-

male groenU.jd

maximale p,roen-

t ij d
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tijdvariabele, die de verkeersafhankelijke

grenswaarde voer het minimale green interval

aangeeft (VARMINT)

instelbAre ~renswaarde, die de duur van het

minimale green interval aan~ceft (MINT)

tijdvariabele, die de verkeersafhankelijke

grenswaarde vear het maximale green interval

aangeeft (VARMAXT)

fnstelbare grenswaerde, die de duur van het

mnximale green interval Bangeeft (MAXT)



-6-

HOOFDSTUK 0

J!\I.EInI!~G

Zoals dagelijks in onze omgevin~ valt waar te nemen, is de

regeling van het w~gverkeer zeer gewenst. Ten~evolgc van het

grate aantal weggebruikers kan llet verkeer zichzelf niet vlot

afwikkelen. Ben poginR om tot een vlottere afwikkeling te komen,

is onder andere het rer,elen van het verl:eer met lichtsi?-nalerl.

De verkeersli.chten ~oJordcn bediend vanuit de regelautomaat. (zie

fir-uur U-I). Dit afstudeerversla~ behanclclt het ontwerp van de

software voor cen universele verkeersregelnutornaat. De afstudeer-.

opdrC'cht lllidt:

De te .ontwcrpen regelautomaat moet door een eenvaudige ver-

anderin~ om te bnuwen zijn tot

l c cen 0nafhankelijk regelaar

2 e een verkeersa[hank~)ijkc regelaar

3 c 1cen computer gestuurde Te~e nar

Het schakelprogramma moet in een ~AM geheugen in~eschreven kunnen

Harden. Bet sc:hakelprogrA.rnrna moet analoo~ <tan een microprogramma

opgebom·!d zijn.

Wanneer we dit overzicht aan de hand van figuur 0-1 bekijken.

wordt de funktie van de regelautomaat in een oogopslag duidelijk.

De verkcersre~elautomaat is verbonden met een centrale processor.

nit ten behaeve van de regeling van grote netwerken van kruis-

punten. (zie punt 3el"D~regel~utomaatmoet als verkeersafhanke-

lijte reRel~ar kunnen funktioneren~Hiertoemaakt h~i 2ebruik van
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de detektor gegevens. (zie punt 2 e ) De automaat moet oak als

onafhankelijke re~elaar kunnen werken. (zie punt Ie) De detek-

tor gegevens worden dan niet gebrnikt. De regelaar werkt dCln

als starre regelaar (zie hoofdstuk 8). Wat de eis "universeel"

CcAl'Tluue
l'/?oCESSIJ,f

I/E/~k'E5P.S -
/} )I:III? tV /(~t j/(If't---3>--I
'i 1.7'i£ peNS

v~~KeE/fS IJFNA#IrEL!JI(£

f(C7E1 f/UToItIlIlT

ElB
T

7&(H"/erRIE
,,;r H/?,y/f&l.!lke

'ic~t!YENS

figunr 0-1

RellllS

1(1)$7"

betreftt merken we het volgende ap. De rege].qutomflat moet

geschikt zijn V00r kruispunten van verschillende \Tarm en afmc .... <

ting. Vandaar dat niet aIleen de verkeersafhnnkelijkheid een rol

sp~clt bij het ontwerpt maar ook de geometrie van het kruispunt.

Niet aIleen de intensiteit van het verkeer is bepalend voor de

cyclustijd. De geometric is mede bepalend voor de duur van de

cyclustijd. De \Toor een verkeersre~cling spccifieke eisen t afkom-

stig van de kruispuntgeometrie worden als grenswaarden of gewen-

ste waarden in het rRO~ geheugen van de automaat opgeborgen.
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Zij verandercn zelden. Ten behoeve van de verkeersafhankelijk

heid wordt gebruik gemaakt van de hiaattijd :(~ie hoofdstuk 1)

Deze wordt opgcslagen in het RAM geheugen,en verandert voort

durend. Verder worden in het PAM geheuRen momentane tijden op

geborgen, die evcneens voortdurend veranderen. Tn de ontworpen

software voor de verkeersafhankelijke re~elautomaat zijn faci

liteiten gerealiseerd zoals:

1 groentijd verlenging met progressie (zie hoofrlst\lk 4)

2 vooraf~roen (zic hoofdstuk 7)

3 extra green achteraf (zie heofdstuk 5)

4 een aant81 matrices (zie hoafdtuk 6 en 7)

Ken totale verandering in het verkeersprogramma treedt op, wan

neer de input van de matrices wordt gewijziRd. Voor nadere de

tails wardt naar de respectivelijke hoofdstukken verwezen. In

het ontwerp is veel ~ebruik gemaakt van de scllRkeltechniek,die

zicll uitstekcnd leent am het antwerp te bcschrijven.

We zullen nu in het kert een overzicht Reven van een aantal

regelsystemen. Daarna belichten we de voor- en nadelen van de

besproken systemen. In ~rote lijnen kunnen drie soarten worden

onderscheiden:

1 starre regelin~en

2 tijdafhankelijke reRelingen

3 verkeersafhankelijke regelingen

De onder 1 en 2 genoemde rereJingen werkcn met een kQns~ante

cyclustijd. EJke fase krijgt een van te voren vastgesteld deeI

van de cyclustiid voor het ~roen interval. Oe duur van de cyclus-
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tijd en van de groentijd behoren zodanig gekozen te worden,

dat een minimaal oponthoud ontstaat voor het verkeer.

De onder 3 genoemde regelingen werken met een variabele

cyclustijd. De weggebruikers, die het kruispunt naderen, maken

hun aanwezigheirl bekend door middel van een detektor, waardoor

zij de verkeerslicJtten kunnen beinvloeden. In het verleden is

vaak het compromis gesloten om een tijdafhankelijke regeling

te verkiezen boven een verkeersafhankelijke regeling. Dat komt

hoofdzakelijk door drie nadelen van de laatstgennemde zoals:

I zij is on~eschikt om zichzelf optimaal aan de sterk

wisselende verkeerssituatie aan te passen

2 zij zijn moeilijker in cen netwerk van kruispunten

op te Demen

3 de installatie is kwetsbaarder vanwe~e verkeersafhankelijkc

metingen met detektoren

Daar staan dan de volgende voordelen te~pnover:

I flexibele en anelle aRnpassin~ van de cyclustijd or de

aangroeiende en afnemende trend van het verkeer

2 gebleken is dat verkeersafhankelijke regelingen die

met hegrensde cyclusduur werken bevredigende resul-

taten geven.

3 voldoenrle beveiligingen k\lnnen tegenwoordig teRen de

best~ancle risico's ingebouwd worden

4 een verkeersafhankelijk systeem kan heden ten dage,

.~~cdciotdat er goedkope processors op de markt verschij

nen~ in prijs concurreren tegen de tijdnfhankelijkc

systemen.
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Mede in verband het laatste voordeel wordt in dit afstudeer

verslag gemikt op een verkeersafhanke1ijke regelautornaat.

Tevens zal worden getracht een regelautomaat te ontwerpen, die

yniver~eel~is, dat wi1 zeggengeschikt is voor kruispunten van

allerlei vorm en afm~tinR, zodat hij gebruikt ken worden op

T-kruisin~en, 4 armige kruisingen en rotondes. 20 wordt bewust

vermeden,:dat een "maatpak" voor elk kruispunt ontstaat.
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HOOFDSTUK 1

In het rcqelsys~eem wordt een ~rootheid in~evocrd, die

met cen detektor bepaald moet worden. De te bep~len ~rootheid

wordt het hiaat ~enoemd. Een hiant is de afstand tussen de

achteras van een voertuig en de vooras van het daarnp vol~ende

vo~rtuig. De dirnensie van het hiant is de lenete. De len~te

dimensie van de ~roothcid is voor ons doe] ~inder ~pschikt.

Daarom is Rezocht naar cen soort~e].ijke ~rootheid, maar met

een tijddimensie. De eenheid is seconde. n~ verwarrin~ tc

voorkomen noemen we de grootheid de hiaattijd. We stallen ons

de detektor voor als een schakelaar in het we~dek. Een voer-

tuig drukt de schokelaar in het we~dek in, wanneer het met

een wiel over de schakelaar rijdt. De tijd die verstrijkt

tussen het nchtereenvolgcns indrukken van de schakelaar wordt

~~lx-l~j_1
~ hiaattijd

fip,uur 1-1

de hiaattijd ~enoemd. We ~oeten echter bedenkcn, dat het

begrip hiaattijd op deze wijze gedefinieerd niets anders is,

dan de tijd die verstrijkt tussen twee opeenvol~ende schakel

momenten. De opeenvolgende sch~kelmomenten zullen beurtelings

nu eens door hetzelfde voertui~, dan weer door twee npeenvol-·
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gende voertui~en ~orden gegeven. lndien de hiaattijd kleiner

is dan een nader te bepalen boven~rens mag eventueel het

groene licht bIijven branden, d~ar zich nag steeds verkeer

op de aanvaerweg bevindt. Als geconstateerd wordt, dat de

hiaattijd kleiner is dan de gegeven bovenRrens wordt verlen-

ging aangevraagd. Een verlen~in~ zal worden toe~ekend, indien

de groenduur de maximale waarde nog niet hceft overschreden.

Oak op grond van andere redenen knn de groenduur worden ver-

lengd, maar deze zullen besproken worden in hnofdstuk 4.

Voorlcpig wordt volstaan met de vermelding hiervan. Het

vaststel1en van een w8arde voor de boven~rens gcschiedt aan

de hand van bcrekeningen. De waarde van de hiaattijd ligt in

de orde van grootte van 4 sec. ne waarde van verlengingen li~-

gen tussen de 2 - 5 sec.



-13-

HOOFDSTUK 2

.!!!.l Regelprincipe (vervolg)

Zoals reeds vermeld, kan aan elke verkeersstroom~groen

verlenging worden roegekend. Het moment,waarop dit moet gebeu

ren~zal door nader te bepalen Rewcnst waarden vastgelegd wor

den. Deze waarden worden in het ~cheugen van de regelautomaat

opgeborgen. In het geheugen van de :automaat' staan niet alleetl

de gcwenste waarden, maar oak aIle variabele qegevens, zoals

de verlengtijd, de momentane groentijd, de roodtijd ,het sta-

tuswoord, enzovoort.

Op ieder moment kan het statuswoord VRn cen faRe op~e

vraagd worden. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of het

signaa! van de verkeerslant.larn hetzel fde !'loet blijven dam.,rc)

gewijzi~d moet worden. Ale de verkeerslantaarn het rode licht

te zien Reeft moet de fase op zijn beurt wachten. De fase

t.,rordt niet bij het regelproces betrokken en bevindt zich

dientengevolge in het overeenkomstfgc passieve ~ebied (zie

figuur 2-1). Een van de andere vprkeersstromen, waArvnn de lRn

taarn momenteel p'roen licht te zicn geeft, zal indien zijn

groen interval af~elopen is de passieve fase aktief !'laken.

Dat gcbeurt door het statuswoord van de possicve fase te ver

anderen. Als daarna op een Reschi~t ogenblik het statuswoord

wordt opgevraagrl, wordt geconstateerd, dat de qeaktivcerde

fase met het ~roen interval moet be9.innen. Op deze wijze zijn we

er toe gekomen de nfwfkke1ing van cen verkeersstroom in de
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volgende twee gebieden in te delen. Hierbij zijn de specifi-

caties van de verkeersdienst van Dotterdam van groat nut

geb1eken •

.....----8k tie f --------------+ r Cl. s s i e f------t

_-~L-------L~=======t><:1L-.------
t----- a __-+- b 1 b 2------,'....c ~...._--- d----\..
overp;angs

o
minimaal vcrlengd ~eel afhankelijk

re· en
c tt rood groen ?roen
tt c::
l:: <C
~ btl
C ~.

U Il) figuur 2-1 ,r:: :>
.,..; 0 '"d
t~.w 0
aJ (l) 0

.0 ;,Il ""'

Akticve - en passieve flc~i£..1

rood

Per fase kunnen we twee gebieden onderschei~en:

1 het aktieve gebied, waRrin rle fase dcc1neemt ann de

regeling

2 het passieve gebied, waarin de fase ~een deel necmt

aan de verkeersregeling.

Het aktievc gebied verdelen we in drie intervallen:

{

minimaal groen
normale groen

ver1en~d groen
geel ~ .•••••••••••

het

het

het

overgangsrood ................. ~-_., ._. ---- ---~---_._------_._----

interval 8

interval bi

interval b2
interval c

Het passieve gebied bestaat uit:

het afhankelijk rood ............. interval d
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Toe1ichting, ~ de verde ling in intervallen

ad a) Na het ontvan~en van het begincommando, voortaan

setovergan~srood genoemd, moet het rode licht van de verkecrs

Iantaarn nog cen aantal seconden rood blijven om het verkeer

de gele~enheid te geven het kruispunt te verlaten. Dit deel van

de roodtijd noemen we het overgangsrood interval.

ad b) Direkt daarep voIgt het nnrmale grnen interval. We

verdelen dit in twee deglintervallen, het minimale groen en het

verlengde groen.

bl) ne minimole ~roentij~

De duur van de minimale graentijd bestaat uit cen inter

val. waarbij de stilstaandc voertuigen tijd krij~en om op ~RnQ

te kameu en een interval. waarbij zij tijd krijncn om het kruis

punt over te steken.

De tijd om op gnn~ te kamen. de zo?enaamde oprijtijd,

wardt bepaald door:

I het nantal voertuigen in de queue, dat zich tussen

de stopstreep en de detektor bevindt

2 het aantal vracht"Tagens in de queue

3 de helling van de toevoerwe~ n~ar het kruispunt

In de praktijk ligt de rninimale groentijd in de buurt

van de 5 seconden bij een detektor-stopstreep afstand van

30 meter. ne rninimale groentijd zal hoger zijn bij grotere

detektor-stopstreep afstand. bij overwegend vrachtverkeer en

naarmate het stijgingspercentage van de helling tocneemt.
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De tijd om het kr~ispunt over te steken zal bepaald worden

door

1 de kruispuntgeometrie

2 de snelheid, waarnee een voertuig het kruis

punt overhrugd.

Deze tijd k0mt in de praktijk neer op 6 - 7 secon

den. In totaal zal voor oe minimale groentijd ongeveer 10 

11 seconden nodig zijn. Deze waarde ma~ met 2 - 3 seconden

verminderd Horden zoa1s hier0nder verk13Clrd '"ordt.

b 2) De ve 'I) e.!l3.!.lli

~let de huid:i.~e clrukte 0p de ,,'cr;en zAl het niet zelden

voorkomen, dnt er voertuizen voer de detektor staRn te wach

ten.Zodra de queue zich in bewe?in~ zet, zu11en deze voertui

gen de ge1egenheid krijgen om de detektor in te drukken en

daarrnee een aanvrang in te dicnen. Dnarom kan het ~inimale

groen interval gercduceerd worden tot 8 - 10 seconden. Nn het

minirnnle groen interval kan het ~roen interval een aant~l malen

ver]en~d worden. r~n voertuig, dat nA aanvang van de minirnale

groentijd de detektor bekrachtigd heeft, krijgt een aantal secon

den verlengtijd om het kruispunt vei1ig over te steken. Bet aan

tal vcrlengingen wordt door de maximale groentijd beperkt.

ad c) llierna moet een aental seconden geel licht gegeven

worden. op het moment dat de geeltijd van start geat, client

de fase tevens het begincommando setover~an~srood te Reven aan de

op hem wachtende fase.

ad d) Na het verstrijken van de geeltijd verandert de

fese ze1f zijn statuswoord en gaat daarbij over van het aktieve
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gebied naar het passieve gebied. De fase neemt geen dee1

meer aan de rege1ing. maar wacht zijn beurt af tot aan het

moment. waarop een van de andere fasen het begincommando

setoverganrsrood weergeeft. Van e1ke fase wordt een adminis

tratie bijgehouden, waaruit op elk wi11ekeurig moment opge

vraagd kan worden. waar de fase op dat moment mee bezi~ is.



-18-

HOOFDSTUK .3

~ ()ntverp

Zoals bekend is, volr,en de signalen van een verkeers

lantaarn cyclisch op elkaar. Hiervan wordt bij het ontwerp

van het software programma voor de verkeersafhankelijke regel

automaat gebruik ~emaakt. In figuur 3-1 is een globale schets

van het programma weergegeven.

Elke fase zal regelmatig met het

programma getest worden. In grote

lijnen komt de test neer op het

nernen van een reeks van beslissin

p'en. Daartoe zijn een aante'll j( ..-

IN'-fiAt(

figuur 3-1
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logische beweringen opgesteld, die telkenmale in vaste volq

orde doorlopen zullen worden. Veronderstel dnt het lieht rood

is. Is het be~incommando setoverg~ngsrood aanwezi~, dan moet

het overgan~srood interval beginnen. De kleur van het licht

blijft rood. Is het overgangsrood afgelopen, dan moet het groen

interval beginnen. De kleur van het licht wordt graen. Is het

groen interval afgelopen, dan maet het geel interval beginnen.

De kleur van het licht wordt geel. Is het geel af~elopen, dan

moet het afhankelijk rood beginnen. De fase noet wachten tot

het begincommanda setovergangsrood aanwezig is. De kleur van

het licht wardt rood.

liet al of niet waar zijn van een bewerin,,: of een reeks

van beweringen leidt tenslotte tot een bepaling van de kleur

van het licht. Zodra de kleur van het licht vRststaat. wordt

de volgende fase ~etest.

Besc h r i j v i n2.. ~ h e t s tat u s woo r den (1 e c (' (1 e H 0 0 r den

Uit het voorgannde is gebleken. dat we eenduidige, In~ische

beweringen moe ten opstellen. We voeren daarom het statuswoord

STATUS in. Ret is een binair woord, dat uit 4 bits bestaat. We

kunnen er uit aflezen met welk interval de fase bezig is. Wat

echter voar ons programma belangrijker is, is om te weten of een

bepaald interval van een fase is afgelopen. Eet p,aat er bij de

verkeersafhankelijke regeling immers om onnodig wachten te

voorkomen. We hebben daarom 5 codewoorden gedefinieerd, die

het einde van een bepaald interval aangeven.
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codewoord einde van:

1 begincommando setovergan~srood (SETOVRD)

a f hank eli j k roo d (A FH AN Pn)

011 overgangsrood (OV~D)

0111 normaa} groen (NnPM~N)

0000 geel (eL)

Omdat er slechts van 4 interval1en sprake is, zijn er

eigen1ijk maar 4 codewoorden n0dig. (zie figuuT 2-1). Om te

kunnen detekteren of het be'2;inc0mmando SETnuRD ,'1am<Jezig is,

definicren we het codewoord I.• , D~ cyc1jsche vol~orrle VRn de

ve r k e e r s lieh ten v i n den 'N e i 11 hetc 0 dew 0 0 r d t e r u ~~. T,! e ~ e b r u i -

We komen terecht in toestand a.

van figuUT 3-2. Veronderstel dat

interval is

ken deze codewoorden als masker

o 1'1 h e t s tat u s ~v 0 0 r d ( S 'T' .!.. 'T' US) t e

testen •. We bespreken de test nan

de hand v~n het toestandsdiA~ra~

be~incommando SETnVPD is aRnwezi~.

Direkt daarop wordt STATUS=Oldd.

bezig. Zolan~ dit interval niet

afgelopen is, b1ijft STATUS=Oldd.

Ais het overg~n~srood ten einde

Het overgangsrood

is, wordt het statuswoord

.
STATUS=Olld. We kornen in toestand b.

SE'T'OVRD
is aan",,'ezig

toestand :1

OVRn is be zig

toest8.nd b
N0p v f.:N is bezlg

toestand c
GL is bezig

toest~nd d
p."PHANPJ) is bezi{',

figuur 3-2
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Ret ~roen interval begint nu. Is het ~roen interval afge10pen

dan wordt STATUS=Olll. We komen dan in toestand c. Ret ~ee1

interval is bezig. A1s ook het ~ee1 interval nfge10pen is,

wordt STATUS=OOOO. Dit is tevens het einde van het aktieve

gebied. De fase neemt geen dee1 meer aan de re~e1inp'. De fase

wordt passief. (zie figuur 2-1).

We hebbeu eeu ~lobaal overzicht van het ontwerp van de

verkeersafhanke1ijke re~e1ing be~proken. We gaan uu het flow

diagram van figuur 3-1 nader uitwerken en we houden daarb~j

het toestandsdiagram van figuur 3-2 in gedacllteu.
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unOFDSTUK 4

Het flmo/diagram

Eenvoudi~heidshalvewordt van twee fasen uitge~aRn:

fase A en fase ll. Verder stellen we de eisen:

a) De verkeerslantaarns van de beide vcrkeersstromen

magen niet te~elijk groen licht voeren. nit noemen

we met een verkeerstechnische term fase A is strij

dig met fase B

b), De beidc stromen sturen elkaAr, dat "Ill ze~fjen, oat

als fase A klaar is met het ~roen interval fase B pas

groen interval krijgt. Fasp A geeft fasa B hicrtoe het

begincomwando. Evenzo stuurt fase 8 het aktieve gabied

van fnse ft.

Zoals reeds eerder vermeld is, moet voor elke fase een

boekhouding worden bijgehour1en, hetr-een geschicdt met behulT'

van het statuswoord. Dat is in hoofdstuk 3 aan de orde ~ekomen.

Nu richten we onze aandacht op de tijdvariabelen. Voor elke

fase definieren we een drietal momentane tijdvariabelen:

Ii de ovcrgangsroodtijd (OVPDT)

2) de graentijd (CNT)

3) de geeltijd (GLT)

Bovendien definieren we een drietal gewenste waarden:

1) de gewenste overgangsroadtijd (GEWOVRDT)

2) de p, e \oJ ens t e g roe n t i j d on ~ CNT) e ri ( HAXr; NT)

3) de gewenste geeltijd (GEWGLT)
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Tevens wordt voor elke fase nog een variabele ingevoerd.

die de kleur aangceft. Behoren de variabelen tot fase X d·8n

",wordt dat aan~egeven door de letter X voor de variabele te

plantsen. In dit hoofdstuk geldt X € 'f' met 'f'=ii\,B} Tijdvaria-

belen eindigen op'de letter T.

Als we fase A.. testen. beginnen we met het ophalen van

het statuswoord uit het geheu2cn. In toestand a (fase A is

bezlg met nVRD) is ASTATUS=Oldd. We

XOVR1J T +/

flO'... d i a g r a ill 1

gaan nu testen of het nvergangsrood

interval al afgclopen is. Dat doen ~.,e

met het codewoord all. De bewerin~

?
STATUS6011 is onwaa~ als de don't care

een 0 is. We concluder~n hieruit, dat

fase ~ nag niet klaar is met het over-

Rangsrood. De momentane overgangsrnod-

tijd (AOVnDT) en de gewenste nvergangs-

roodtijd (AGEWOVRDT) worden beidc uit

het geheugen oPRevraagd. Ze worden Met

elkaar vergeleken. Als de mamentane

overgangsioodtijd (AOVRDT) de ~ewenste

waarde (AGEWOVPDT) no~ niet heeft be-

reikt. wordt ze met een tijdeenheid

opgehoogd. Het licht blijft op Tood en

hoeft nus niet van kleur veranderd te

worden. (iie fJowdiagram 11 Alvorens
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we de vo1~ende fase testen, fase B, worden de opgevraa~de

gep,evens van fase A naar het gcheugen teruggebracht. Er vindt

transport plants van de opgehoogde over~angsroodtijd (AOVRDT),

de gewenste overgangsroodtijd (AGEWOVRDT) en het ongewijzigde

statuswoord (ASTATUS).

Het blok TESTFASE

In feite is dit blok (zte flawdiagram 2) het be~in van

iedere test. Bier wordt met het codewoord 01 getest of het

afhankelijke rood interval afgelopen is. Daarvoor wordt eerst

flowdiagram 2

bet statuswoord opgehaald. In toestand d

geldt BSTATUS=OOOO. De bewering

?
BSTATTTS::Ol J is onwaar, delt Hil zeggen,

dat het afhankeli~ke rood interval nog

niet afRelopen is. We merken bierbij op,

dat in bet geval van ongelijk aantal

bits steeds de roeest significAnte bits

met elkaar worden vergeleken. Fase B

mag dus niet met bet overgangsrood in-

terval beginnen. De k1eur van het licht

b I i j f t r 0 ad. (z i e f I o~" d i a g ram 3). We

gebruiken BSTATPS tevens am te vragen

of bet begincamrnando SETnV~D aanwezig

is. De test voeren we uit met het code

?
woord 1. De bewerin~ BSTATUS~1 is onwaar.

De vo1gende fase kan getest worden.

We kamen in het blok VOL~ENnE terecht.
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Het blok VOLGENDE

Daar beide fasen getest zijn. moet de p,ehele procedure

weer van vooraf aan beginnen. Dit moment wordt bepaald met

behulp van een var{abele "rASENUM" (van faSenll1'!.'lmer) genaamd.

Het is een variabele, die het nummer aangeeft van de fase

die getest wordt. Na iedere test wordt het fasenummer opge-

gehoogd TIet 1, zodat ~ASENUM=3.

Flowdiagram 3

We voeren nog ee~ variabele AANTAL

in, die het aantal fasen van het

kruispunt weergeeft. In het onder-

havige gevsl is AANTAL=2. We kun-

nen nu testen of het opgehoogde

fasenummer bestaat. Aangezien

PASENU~>AANTAL wordt de nummerin~

via nul weer op een gezet. Tevens

is in floVJdiagram 3 het opho~en

van de CYClllstijd met een tijdeen-

heid aangegeven. We komen lliteindc-

lijk terecht in het blok TESTFASE

(zie flowdiagram 2). Als de volgende

fase weer getcst wordt, is dat

fase A. Het statuswoord wordt opge-

vraagd. In toestand a luidt

ASTATUS=Oldd. De test voeren we uit

met het codewoord 01. De bewering

1
ASTATUS~Ol is waar. We komen terecht
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in het blok OVRD (zie flowdiagram 1). Daar testen we met het

codewoord 011, dat wil zeggen, dat we 3 bits van het status-

• ?
woord moeten testen. ASTATUS=OlOd. De bewer1ng ASTATUS~Oll is

onwaar. Nemen we aRn, dat de overgangsroodtijd (AOVRDT) inmid-

dels zo vaak is opgehoogd, dat hij gelijk geworden is nan de

~ewenste overgangsroodtijd (AGEWOVRDT) dan is de bewering

(AOVRDT)~(AGEWOVRDT) waar. We komen terecht in het blok

SETGROEN. (zle flowdiagram 4).

Het blok SETGROEN

iller moe ten we voorbereidin~en treffen voor het grocn-

interval:

1 de kleur van het licht wijzigen

2 het statuswoord wijzigen

3 de varinbele minimale groentijd instellen

De kleur van het licht wordt

slechts eenmanl en Vlel aan het begin van

,rSTI1TLlS::;. dNa

XPIP!?if/AIr::

JIt/Nr

flowoiagram 4

het groen interval op groen gczet. Het is

niet noodzakelijk iedera keer als fase A

getest wordt, deze opdracht te herhalpn.

Hetzelfde geldt voor het statuswoord. De

red en waarom we de variabele XVARMINT

invoeren, wordt in biok VERLESG besproken.

We komen terecht in het biok GROEN.
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Het hlok GROEN

De blok hegint met de test of het normale groen interval

afgelopen is. De~tesi voeren we uit met het codewoord 0111. In

?
toestand b is ASTATUS=011d. De bewering ASTATUS~O]]l is onwaar,

als de don't care 0 is. Gecontroleerd wordt of de momentane

groentijd\(AGNT) de gewen~te minimale

flowdiagram 5

waarde (AGEHGN'T') 01 bereikt heeft. He

verondcrstellen, dat de bev!ering

(AGNT)~(AGEWGNT) onwaar is. De groenti1d

\Jordt met cen tjideenheid opgehoogd.

(zie f]owdiagram 5). Het gewijzigde

stntus\\'0ord en c1c opgehoogdc MomentDne

groentijd (AG~'T') worden in het geheu~cn

opgehor~en. De volgcnde fase moet getest

worden. (zie f]owdia~rarn 3). De test van

fase B verloopt zoals reeds vermeld is.

Imrners het status\"oord is no~ steeds niet

vcranderd. Alvorens de volgende fase

weer getest wordt, wordt de cyclustijd

met een tijdeenheid opgehoogd en het

""fasenurnmer weer op cen gezet. (zie

flowdiagram 3). ~et is duidelijk, dat

om de twee tests detgelegenheid wordt

geboden om de verkeerslantaarns van

fase A en fase n te zetten overeenkomstig de informatie, die

in het geheugen staat.
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Ret statuswoord vari fase A luidt ASTATUS=Olld. (toestand b)

We testen het statuswoord met het codewoord 01. 0mdat het af-

hankelijk roodinterval allang is afgelopen, is de hewerin~

?
ASTATUS~Ol waar. (zie flowdiagram 2). Van daaruit komen we

terecht in het blok nVRD. In dit blak testen we met het code-

woord 011. (zie flowdiagram 1). Omdat het overr,angsrood interval

?
ook is afgelopen, is de bewering ASTATUS~Oll waar. We kamen

rechtstreeks in het hlok GROEN terecht. (ii~ flowdiagram 5).

Daar wordt de test uitr,evoerd met het

XSTI9TL/S:=

011/

codewoord 0111. Het normale ~roen inter-

val van fase A i~ nag niet nf~c]_0pen. Bet

lid-bit" van het statuswoard is O. De

?
hewerin~ ASTATUS~OlI1 is onwaar. We ver-

onderstellen, dat de momentane ~roentiid

(AGNT) inwiddels za yank is opgehoogd,

dat hij Rclijk geworden is aan de Mini-

male groentijd (AMINT). Omdat de bewerinQ

ACNT~AVARMINT waar is, kamen we terecht

in het hlok MAX r,ROEN.

Het b10k NAX r.N

:~'_'.~ He nemen aan,--dat de maximale graen-

tijd nog niet hereikt is, dat wil~zeg~en,

dat de bewerin~ AGNT<AMAX~ waar is.

(zie flowdiagram 6). Aldus komen we in het hlok HIAAT terecht.
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Het blok HIAAT

In het blok HIAAT aangekomen, moeten we de hiaattijd

(AHIAATT) meten en de gewenste bovengrens voor de hiaattijd

uit het geheugen opvragen. Daarnn kan een verlenging worden

XVeRL.lflll'VD
13cl'IJUItV

flO\vdiagram 7

toegekend. De toegekende verlengtijd

hanr,t af van het nummer van de aanvraa~

voor een verlenRing. nit biedt de moge-

lijkheid verlengtijden Met proRressie

in te voeren, hetr,een wil ze~?en, dnt de

duur van de verlenging korter wordt naar-

mate het nummer van de aanvraaR toeneemt.

Zodoende komen we tot cen betere benadering

van de benodigde groentijd voor een rij

motorvoertuigen, die het kruispunt willen

oversteken. Ret blijkt, dnt de voertuigen

in een rij verschillende tijdsduur nodig

hebben am de stopstreep te passeren en

de kruisinR over te steken. In de hierna-

volrende tabel zijn enkele gegevens hier-

omtrent vermeld. Verondcrstellen we, dat

de gemeten hiaattijd beneden de toe~estane

waarde lip,t, dan is de bewering

AHIAATT>AGEWHIAATT onwaar. Meteen daarnn

wordt het nummer van de aanvraag bepaald. Daarmee wordt een

juiste verlenging, op~ezocht. lve'ck",men in het blok VEPLEKG.



fIo\.;diagram 8

-31-

auto nr Greenshields Rrand Potterdam

I 3.8 3.0 -
2 3.1 2.2 -
3 2 • 7 2.0 2 .2

4 2 • I. 2.0 lo9

5 2 .2 2.0 1.9

6 2 • I 2.0 1.9

7 2 • I 2.'0 1.9

Het tl£l VERLENG

In het hlok SETGROEN is de vnriahele rninimalc ~roentijd

(XVARMINT) reeds ter sprake geknmen. In dit bIok war~t de

variabeIe minimale ~roentijd verhoo~d met de

verIen~~tijd, zo[l18 die in het bIok HTAAT be-

paaid is. ?ouden we echter de minimale groen

tijd (XMINT) met de veriengtijd (XVEPLEN~T)

ophogen, dan wordt deze gewenste waarde

overschreven. Omdat de rninimale groentijd

(XMINT) bewaard meet bIijven, is de varinbele

minimale ~roentijd (XVARMI~T) ingevoerd. De

volgencle fase, fase B,~zal nu getest worden.

(zie floHdiagram 2) Het statuswoord BSTATUS

is echter nog steeds niet veranderd, zodat

het Iicht van deze fase no~ steeds rood is. Om fase A te kunnen

testen zullen we eerst het statuswoord op moeten halen. In
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toestand b geldt ASTATUS=Olld. De eerste test voeren we uit

met het codewoord.01.(zie flowdiagram 2)'. De bewering

?
ASTATUS~Ol is waar, want het afhankelijk rood interval is af-

gelopen. De tweede test doen we rnet het c0dewoord all. (zie

?
flo,,, d i a g ram I). De.be..., e r i n p, AS TAT lJ S~ 0 11 i s W rl a r, "1<1.nth e t

overgangsrood interval is afgelopen. De derde test doen we

met het c0dewoord 0111. (zie flowdiagram 5). De fase heeft het

norma1e groen interval nag niet beeindigd. Het "d-bit"=O. De

?
bewering ASTATUS~011l is onwaor. We nernen aan, dat inmiddels

de rnornentane Rroentiid (AGNT) ~elijk Reworden is ann de 8nxi-

male r,rocntijd (Ai'1AXT)~· nit heeft hctzplfde ~evol~, als ZQU

er een hiaattijd gemeten zijn, ~~t grater is dan de toeRcstane

hiaattijd. In beide gevnllen kOTI'cn ,,,c terecht in het blok SETCEEL.

~l

ys r~Tt/$:::: IdarL

flowdiagram 9

Het blok SE,!,r~EEL

De voorbereidjn~en voor het gee I interval

bestnnn lIft.het wijzigen van:

1 de kleur van het Ijcht

2>het status '?oord vnn de fase zcl f

3 het status woord van de sturen rase (zie

hoofdstuk 5)

De kleur van het licht wordt geel. In toc-

stand c wordt het statuswoord veranderd in

ASTf1lfS=0111. Bet statusHoord van fase B, die

zich in toestand d bevindt, wordt veranderd

in nSTATUS=lddd. Hierdoor is fase B aktie~ p,e-

worden. Straks bij het opvragen van het status-
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woord van fase B, zal blijken, dat hij met het overgangsrood

interval mag beginnen. De beide statuswoorden en de varia-bele

AKLEUR worden naar het geheugen gebracht. We komen nu vanzelf

in het blok GEEL terecht.

Bet blok r.EEL

In dit blok zullen we testen of het geel interval is nfge-

lopeno Dit ~ebeurt NIET door het opvrR~en van het statuswoord,

want de test of het interval dat hicrna vol~t (AFHAN?D) is

afgelopen ~eschiedt reeds in het blok TEST~ASE Ran het beoin

van het programma. (zie flowdia~ram 1).

We nemen Aan , dat de ~eeltijd (XGLT) de

gewensta waarde (XGEWGLT) nog niet bereikt

heeft. De bewerin~ A~LT~AGEWGLT is onwaaT.

De gecltijd wordt net een tijdeenheid op-

g e h 0 0 g c1. ~" e k 0 men t ere c 11 tin h e t b 10k

TSTFASE , alwaar fase B getest wordt met

codewoord 01. In toestand d luidt

XflT r f

flo\-ldiagram 10

?
BSTATUS:-:lddd. De bewering BSTATtTS~Ol is

onwaar. We testen of het begincornmando

SETOVRn aanwezig is met het codewoord 1.

?
Deze bewering BSTATUS~l is waar. Het

gevolr. is dat we in het blok SETOVRD

terecht komen.
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Het blok setovergan~srood SETnVRD

In dit blok bestaan de voorhereidinRen slechts uit het

wijzigen van het statuswoord. Het wordt veranderd in

BSTATUScOldd. De kl'eur van het licht hoeft niet veranclerd te

worden, want die stond immers al op rood. Evenals in het blok

SETGROEN vindt de wijzi~ing van het statuswoord maar eenmaal

plaats. Uit het statuswoord lezen we af, dat het afhankelijk

rood interval is afgelopen. We komen daarom vanzelf in het

blok overgangsrood (OVR.D) terecht. (zie

.rST;JTtI$:=

tJ/dpL

floudia.gram 11

flowdiagram l)Nu begint de aktieve re2eling

voor fase B. In toestand A testen we ~et het

codewoord 011. Daar de fase pas begint staat

het eerste lid-bit" nog op O. De bel;rerjn~

?
BSTATUS~Oll is onwaar. Hiernn wordt de over-

gangsro~dtijd (xnVRD~ vergeleken met de gewen-

ste overgan~sroodtijd (X~EwnVQDT). Natuurlijk

is de bewering BOVRIlT:,.BrEFouP,DT Om"aR.T, ZO(\;lt

de momentane overgnngsroodtijd txnvRDT) met

//
een tijdeenheid wordt op~ehoogd. Ret status-

woord en de opgehoogde.overgangsroodtijd worden

in het geheugen opgeborgen. De test van de volgende fase kan

beginnen, fase A. In toestand c luidt het stRtuswoord

ASTATUS=Olll. We beginnen te testen in blok TESTFASE met het

codewoord 01. Omdat de bcwerin~ ASTATUS
?
~Ol waar is, gaan we

naar bl.ok OVRD. We testen daar met het codewoord 011. De bewering
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?

ASTATUS~Oll is waar. We komen in het bJok GROEN t alwaer we

?
met het codewoord 0111 testen. Oak de be\.erin{> A STATllS~Olll

is waar, zodat we in het blok CEEL terecht kamen. Veronder-

stellen we,~dat de ~omentane Reeltijd (XGLT) inmiddels gelijk

geworden is aan de gewenste waarde (Xr,EWGLT~

\ol ant d 1'1 n is deb e"" e r in gAG LT~AGE HG1. Twa a r •

Zo komen we uiteindelijk terecht in het

i'kL£u/( ..=If()~/)

)( ST/lTt/S'=

0000

1 () ,,!?JJ r ..=()
xp,tr := 0

1ft. r : ==-0

floHdiagram 12

b10k SETRD." (zie flowdJagram 12)

lIet' blak setra0rl (SETl'D)

Hier worden de voorhereidingen ~e-

troffen voor het afhankelijke rood intervAl.

Fase A is passief ~eworden.

De voorbereidinzen zijn:

1 kleuT van het licht veranderen

2 status •• oorci (f.,STArnS) vE'randeren

3 mornentane tijden or nul zetten

4 aanvraagnumrner or nul zctten

Na al deze handelingen komen we ~eer'in het

blok TESTFASE terecht. (zie flowdiagram 2)

In toestnnd d luidt het statuswoord

ASTATUScOOOO. We testen met het codewoord

?
01. De bewering ASTATUS~Ol is onwaar,

zodat getest wordt of misschien het be~in-

commando setoverg~n~sroo~ (SETOVRD) aanwe~

zig is. Deze test voeren we uit met het

codewoord 1. UitprRard is het begincommando SETnVRD niet
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?
zodat de bewering ASTATUS~OI onwaar is. De kleur

van het licht wordt rood. De volgendc fase kan ~etest worAen.

De testprocedure begint weer vooraf aan, maar nu iR fase B

aktief en rase A paRsief. De test verloopt ~cheel analoog,

indien de letters A en B verwisRcld worden.

begin cyclusduur einde=be{>.in

fi~t1ur 4-1

De cyclusduur begint niet bij elk willekeurig be?incom-

mando SET0VRD, maar aIleen bij het aanwezig zijn van het begin-

commando SETOVRD van fase A. De cyclus eindi~t eveneens net

aanwezi~ zijn van het eerstvo17ende begincomrnandn •. nit einde

is dus tevens weer het begin van de volgende cyclus.

De cyclusduur varieert naarmate er meer of minder verleng-

tijd is toegekend. De kortste cycluRrluur wordt bereikt, als er

zowel bij fase A als bij fnse B geen aanvraag voor groentijd

verlenRing is in~ediend. De langste cylusduur wordt bereikt, als

beide fasen het maximale groen interval toegewezen krij~en.

(zie figuur 4-1).
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Bet blok opnieuw 1 OP~.l

Alvorens we de cyclustijd willen ophogen, testen we of het

begincommando SETOVRD van fase A niet aanwezi~ is. We doen

dat in blok opnieuw 1 (OPN 1) '.en tes-

ten met het codewoord nooo, In de

toestnnd d Qeldt ASTATUS=OOOO, Is de

?
bewering ASTATUS~OOOO waar, dan hagen we

de cyclustijd met een tijdeenheid op,

hetgeen gebeurt in blck opnieuw 2 (OPN 2).

(zie flowdiagrarn 3). Is Je bewering onwaar

dan kamen we in blok START, alwaar we de

cyclustijd via de nulstand op cen zetten,

(zie flo~"rdiagram 13), \TDndaar uit kamen

we eveneens in het hlok opnieuw 2 (O~N 2)

terecht (zie flowdia~ram 3).

flowdiagram 13
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HOOFDS TllK 5

De sturing

Op vcrkeersafhnnkelijk geregelde kruispunten sturen de

verkeersstromen elkasr. De fase, WRarvan het nktieve ~ebied

Raat eindigen, geeft een be~incommando setover~an~srood aan de

op hem wachte~de fase(n). Het be~incommando kan zowel aan het

einde van het ~roen .interval als aan het einde van het geel

interval gcgeven worden. Wardt het bepincommando Ran het einde

van het groen·interval ge~even, dan hceFt het wijzigen van de

gewenste geeltijd ~een invloed op de cvclustijd. (zie figuur 5-1)

/lkTltP

fase A

fase B

Figuur 5-1

Wordt een installatie op verschillende kruispunten ~eplaatst,

dan kan tengevalge van de kruispuntgeometrie behoefte aan ver-

schillende gewenste waarden voar de geeltijd zijn. Bij maximale

snelheid van 70 km/uur op de taevoerweg naar een kruispunt is

een andere gewenste waarde voar de ~ee]tijd vereist dan bij een

snelheid van 50kmfuur. Wordt het be~incommando aan het einde
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van het geel interval gegeven, dan heeft dit weI invloed op de

cyclustijd. Door het begincommando niet aan het einde van het

geel interval te geven, maar aan het einde van het groen interval

is het genoemde bezwaar opgeheven. Zodra het statuswoord van

fase B wordt opgev~aagd (BSTATUS=lddd), zien we dat het begin-

commando aanwezig is. De kleur van het licht van fase A geel.

Fase A en fase B zijn strijdig, hetgeen wil zeggen, dat fase B

weI mag beginnen met het aktieve gebied, maar dat de kleur van

het licht nag rood moet blijven. We voeren daarom het beRrip

overgangsrood interval in. We onderscheiden dit van het afhanke-

lijke rood interval, waar de verkeersstroom eveneens moet wach-

ten maar het begincommando setovergangsrood (SETOVRD)nog,nie~

~eweest is. Het overgangsrood interval overlapt llet geel inter-

val ~eheeJ. Ilet aktieve gebied van fase B vRlt gedeeltelijk

samen met het aktieve gebied van fase A. Hierdoor is de rege-

ling tevens geschikt voor die landen WRRr men geel licht toont

voordat het groen interval begint. Het overgangsrood interval

zou dan overgangsgeel interval genoemd kunnen worden. Er zijn

landen waar men zowel het rode - als het gele licht te~elijk

toont voordat het groene interval beRiot. Welk licht of lich-

ten combinatie men toout gedurende het over~an~srood interval,

is hier niet relevant. Hoofdzaak is, dat het mogelijk is voor-

af een signaal te kunnen geven ten teken, dat het groen interval

gaat beginnen. In hoofdstuk 3 hebben we gezien, dat fase A en

fase B zelf de duur van hun groen interval bepalen. Oak als er

meerdere fasen bij de regelinr, betrokken worden, zal iedere
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deeinemende fase zijn eigen groenduur bepalen. Nemen we bij-

voorbeeid het geval van 4 verkeersstromen, die we na elkaar

groen lieht geven. Dit gevsl kan zonder meer uitgevoerd wor-

den met de re~eling, zoals vermeld in hoofdstuk 4. De eye lus-

tijd hangt van de toegekende verlengtijd aan cte 4 fasen af.

VeronderstelJen we, dat we bovenp,enoemde 4 fasen willen

regelen volgens een 2-fasenplan, dan verloopt de regeling a1s-

voIgt. (zie figuur 5-2).

~ L ~IL
oE e:-

II »

I r- iIi
figuur 5-2

Het 2-fasenplan wi! zeggen, dat we fase A en fase B samen

groen licht geven en daarna aan fase C en fase D. De regeling

uit hoodfstuk 4 zullen we daarvoor moeten uitbreiden • Met

name het afstemmen van de fasen op elkaar. Indien we dit nalaten,

kan zieh ns cen aantal eyeli de mogelijkehid voordoen, dat fase

A en fase B geen gemeensehappelijk groen interval meer hebben.

Evenzo geldt dit voor fase C en fase D. We kunnen bijvoorbeeld

de eis stellen, dat fase A en fase B steeds tegelijk moeten
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eidigen. De drukste van de twee fasen hepaalt het tijdstip,

waarop het groen interval wordt beeindigd. De reden daarvan

kan onder meer zijn:

1 er is geen verlen~ing aan~evraagd, zodat klaarblijkelijk

het verkcer binnen de minimale groentijd doorgelaten

kan \"0 rden

2 er is geen verlenging meer toegekend, omdat het hiaat

tussen twee voertuigen te ~root is,

3 er wordt ~een verlenging meer toegekend, omdat de maxi-

male groentijd inmiddels bereikt is.

De redenen gelden zowel voor fase A als voor fase H. Het han~t

er van af welke fase de drukste is. Er zijn dUB 9 combinaties

op grand waarvan fase A en fase B tegelijk hun groen interval

beeindigen. Evenzo geldt dit voor fase C en D.

Het extra gro~ interval

Tengevolge van bovengenoemde eis ~ien we in figuur 5-3 bij

fase A een extra groen interval ontstaan, dat op het verlen~de

fase A

fase B

figuur 5-3

groen interval voIgt. Hierdoor wordt de verde ling in intcrval-

len, zoals besproken in hoofdstuk 2 uit~ebreid. Het normale
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green interval vullen we aan ~et het extra groen interval, zo-

dat we krijgen:

{

nOrmale groen
totale groen

extra groen

{

nJinimale {'roen

verl.en~de groen

interval hI

interval h2

in tc rval h 3

Het nermale groen interval + het extr~ ~rocn interval noe~en

we het totale green interval. Fase A ma~ Rroen blijven, totdat

fase B te kennen geeft, dat hi,; voldoende lang groen hceft ~e-

had. Het extra groen interval van fAse A is dUB ontstaan, docr-

dat fase A twee ei~enschappcn hezit.

1 fase A is niet-strijdig met fnse B

2 fase A is afhankelijk van fase H

Hct extra groen interval kan evpnp;oed bij fase l~ v0orkomen. Het

tijdstip VDn p,r.oen eilldc ,,'ordt dan aan}~el'even door fase f ',. In

ieder ~eval rnoeten de fasen van elkaar afhankelijk zijry en

moeten ze niet-strijciig zijn. nit geldt ook veer fase C en

rase n. Het ~eldt in het a]gemeen voar a1le fasen, die een

gcrneenschappelijk groen interval hebben en die te~elijk moeten

eindigen (zie oak hoofdstuk 6).

Over het begin van het groen interval van de 4 [asen is

nag niet gesproken. Pit hangt onder andere van de sturing af.

Omdat het een regeling volgens een 2-f~senp18n is, definieren

we, bij wijze van voorbeeld dat fase A de sturende fase is van

de fasen C en n en dat fase C de sturende fase is van de fasen

A en B. (zie figuur 5-4). Het is niet zeker, dat fase A en fase

B te?-elijk zullen be~innen met het ~roen interval, want dat wordt
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t;,foe..v ~E£L /i'()o.1)

~ [ 1><1'
~t

fase A
I
I

$.('O£A/ I~~t ROD.!>
I

I I IXL Lr= fase BI...........
I I I ~t
I f $/(0£AI

-t:1'I
f(OO.D-=::3><f I I I fase C

,l:::::;;:o-
~t

I 9RoeA/ '7clJi

.==l><l l?o-o.D L.J L.£:-3><J fase D

-~t

figuur 5-/~

immers beraald door de duur van het 0vcr~angsrood (zie fi~uur

5-4) Indien we nu ook nog een geJijktijdig groen begin willen

realiseren, maken we de gewenste waardcn van het ovcrgangsro6d

van be ide fasen aan elka~r gelijk. (zie figuur 5-4 fasen C en D)

De gcnnemde verkeersregelinR volgens een 2-fasenplan is,

wanncer hij universeel moet worden uitgevoerd, cnmplexer dan

miss chi en 0 p h e tee r s t e f'; e z i c h t 1 i j k t. ~f e tun i ve r sec 1 \-, 0 r cit dan

bedoeld, dat fase A niet noodzakelijkerwijs te~elijk met fase B

~roen interval heeft, maar dat fase A, zowel met fase C als met

fase D samengenomen mag worden. Denk hierbij onder andere aan

,/('(J()J:)

~c= fnse A
)ot

I
KOO.D

I I fase C
k::::::::7

>t
9Rr;EtV I

17CcL
I><J fase B

-7t

I

: [-----.
~

R()o.D



T-kruisingen, waarbij fase D niet aanwezig is of aan een tijde

lijke blokkering van fase D, hetzij door gesloten bomen van een

spoorwegovergang, hetzij door een geopende brug. In zulke ge

vallen kan bij universele opzet van het genoemde 2-fasenplan

overgeschakeld worden nsar een anderi,2-fasenplan, zoals bijvoor

beeld fnse n afzonder'lijk en fase A en C samen. ( zie figuur 5-5)

Fase B mag nu niet meer tegelijk ~et fase A groen hebben. ~ase B

bepaalt claarom zelf de duur Van het groen interval. Fase A moet

samen met fase C groen licht vaeren. Zadra voar beide fasen

geldt, dat ze niet langer groen magen blijven eindigen ze tege

lijk. (zie fi'.',tJur 5-5) Elke fase client te weten, dat hij afhan

kelijk of onafhankelijk is van andere f<1sen. En of de fnse

strijdig is met andere fasen. Dnarom houclen we deze gegevens bij

in een tabel de zogcnaamde afh8nkelijkheidsmatrix en de strij

cligheidsmatrix.
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HOOfDSTUK 6

De afhankelijkheids- en de ~.ijrligheidsmatrix

De definitie van afhankelijheid luidt:

twee Easen he ten afhankelijk van elksar, wanneer ze elkaars

groen interval zodanig kunnen bcinv]oeden, dat ze op hetzelfde

tijdstip hun groen interval beeindigen.

Kiezen we ter toelichting het kruispunt VBn figuur 5-2.

Zij 'f de verz<Jmelin~ van alle fasen. r={A,B,c,n}. Het be~rip

fase X is afhankelijk van fase Y noteren we met het ~redika3t

~(X,Y), waaruit cen bewering ontstaat, indicn we voor X en Y

elementen uit ~ substitueren. Om de bewering or waarheid te

test~n definieren we de afhankeliikheidsmatrix.

c(X,Y)
f.1Sf' y

fase X 11 B (' n

A 0 1 0 0

B 1 0 0 0

C 0 0 O· 1

D 0 0 1 0

Is «(X,Y)=l dan is fase X afhnnkelijk van fase Y

Is ~(X,Y)=O dan is fase X niet afhankelijk van fase y

llet begrip strijdigheid werd reed~ aan het begin van hoofdstuk 4

uitgelegd. De definitie voor strijdigheid luidt:

twee fasen heten strijdig, wanneer zij een deel van het kruis-
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punt gemeenschappelijk gebruiken. We beschouwen weer y>= {A , B , C , D}

II e t pre d i k a a t a- (X , Y) is e e n u 1. t d r \l k kin g, wa a r u i te en be", e r i n g

antstaat, indien we vaar X en Y elementen uit Y' substitlleren.

In het algemeen betekent r(X,Y) fase X is strijdig met fase Y.

Om deze bewering ap waarheid te testen definieren we de strij

digheidsmatrix.

(T"(X,Y) fase Y

fase X A B C D

A I 0 I 1

B 0 I I .1

C I I I 0

D I I 0 .1

Is ~(X,Y):1 dan is fase X strijdi~ met fase Y

Is d(X,Y)=O dan is fase X niet-strijdig met fase Y

op mer kin g: vol g ens d e d E' fin i tie j s t:f ( X , X) = I v a a r a 11. e XE "t. II e t

belang hiervan wardt in hoafdstuk 6 b10k EXTRA GROEN

duidelijk gemaakt.

Nu de afhankelijkheids- en de strijdi~hcidsmatrix gedefinieerd

zijn, kunnen we onze aandacht weer richten ap de verkeersre~eling.

We brengen in herinnering het blok ~ROEN, zaals dat ter sprake

is gekomen in hoafdstuk 4, We zullen in dit blok veranderingen

aanbrengen voar wat betreft de realisatie van het extra graen

interval.

Allereerst wardt het statuswaord uitgebreid met 3 bit
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1 bit voor het tota1e groen interval

1 bit V00r de onnfhanke1ijkheid van aIle fasen

1 hit voar de sturing

Het statuswoorc1 bestaat nll dus uit 7 bit.

Oebit le bit e 3 e bit 4 e b i t SC bit 6 e
bit2 bit,

SETOVRn AFHRD OVRD NO~!<r,N TOTAALf':N onl1fh sturinI'.
..

Het codewoord breiden we ook uit ~et 3 woorden

codewoord hetekenis

01111 einde van het tota1e p;roen (TOT(;N)

dddddid fase is onafhnnkclijk van aIle fasen

ddddddl f a (~e is een stllrende f;'l r-; c

De letter d (van don't care) duidt er op dRt die bits niet' 2e-

test',worden.

Vo1gcns het voorbee1d van 2-fasenplan van fi~uur 5-4

is fase A niet onRfhankc1ijk en stuurt hij fase C en D. Ner1cn

we aan t dnt het overganRsrood interval van fase ~ verstreken

is, (coJcwoord 0]1) dan ziet het stRtusvoord er in toestand b

alsvnlgt uit ASTATUS=Olldddd.
?

De bewerin2 AS~ATUS~Oll is waar.

We komen terecht in het tiitRelireide biok r,nnEN.,

IT e t b 10k r, R() E l\:

Het b10k beRint met het testen of het totale groen inter-

val is afgelopen. (codewoord 01111) Daarna testen we met het

codewoord 0111 of het normale groen interval is af~elopen. Als dat

)~nW8ar iS t verloopt de procedure zoals reeds verme1d in hoofd

?
stuk 4. Als ASTATUS~Olll waar is, kan fase A extra groen krijgen.

Om te zicn of een fase in aanmerking komt voor extra groen, moet



X9 tVT +/

-48-

eerst het statuswoord opgevraagd worden.

De fnse moet voldaen aan de twee genoemde

eigenschappen van afhankelijkheid en niet-

strijdigheid. In plaats van te testen of bij~.

voorbeeld fase A afhankelijk is van een of

meer andere fasen kunnen we efficienter

testen of fase A onafhankelijk van aIle

andere fasen is. Want als dat wear is, kun-

nen we meteen de voorbereidingen voar het

geel interval treffen.

flowdia~ram 14

S T/?!JvJ.:D:.:-
)( STHL/D Y

I1Fld?AlI'.!J:) '':

X/lFNI9A1Y

He t b 1 0 k () f-J A'PH

Ais het bnvenstaande ech-

ter anwaar iS t ~oeten we ~et

behulp van de afhankelijk-

heidsmatrix te weten zien

te komen van welke fase

fase A afhankelijk is. nit

l.<lordt besproken iI. het

blok EXT~A GN (zie flow-

diagram 15)
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Het blok EXTTlA .Q1i

De test wordt efficient uit~evoerd door

eerst te bekijken of reeds het aantal ~etelde

~fhankelijke fasen (nA~H) gelijk is aan het

opgegeven nantal (AANTA~H). Als fase X strij-

dig is met fase Y, zal fase X niet afhankelijk

zijn van fase Y. In ous voorbeeld, waarbij
I

1= iA, 13 , C , n} i s f as e '1\ n i e t - s t r i j c1 i g met fa s e B

?
dus r(A,n)~l is onwnar. Daarna testen we de

afhankelijkheid. De al~emene bewerin~ fase X

is afhankelijk van fase Y luidt:

~(X,Y)=l. In ons voorbeeld is fase A

?
afhankelijk van fase H dus ~(A,8)~1 is

wanr. ~e komen in het blok BEP~ASEY

(zie tot ale flowdiagrnrn). In dit

blok bepalen we met behulp van de

TSTTELLER de fase Y. We lagen de

teller zo vank af totdpt hij op nul

staat. Ondertussen zoe ken we het

beginadres van fase Y in de tabel op.

Als fase Y gevonden is, moeten we het

criterium voor extra ~roen opvra~en.

Dit vlordt ?egeven door het stattlsHoord

van fase Y. Is het norMole ~roen inter-

val van fase Y afgelopen, dan zal de
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VOLGENDE fase Retest worden, waardoor fase X automatisch extra

groen krijgt. Is het normale groen interval van fase Y weI
?

afgelopen YSTATUS~Olll, dan moe ten we opnieuw de afhankelijkheid

testen. We komen in het blok EXTrA GN. Is fase X slechts van

e'~n f a s e Y a f han k e 1 j, j k, dan k 0 men wei n h e t b 10k SErr-: L. I n h e t

algerneen kunnen er meerdere fasen zijn, waarvan fase X afhanke-

lijk is. Is bij al die fasen V het normale Rroen interval af-

gelopen, dan is de bewering nAFH~AANTAFll waar en kamen we

in het blok SETGL.
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HOOFDSTUK 7

Het vnorafproen

Ann het eind van hoofdstuk 5 kwam de tijdelijke blokkerinp

van fnse D tel' sprakc" (zie figuur 5-5), een blokkerinR tenpe-

volge van een r>:esloten spoorwegovergang of een ~enpende brug

r

:DE

Jl
figuur 7-1

Danrdoor ontstond de behoefte aan een ander fasenplan. Indicn

de blokkeriil!,:,;'\\'ordt opgcheven zouden ,,,e de nop"clijkhcid moeten

schcppen om claarnn de gcblokkcerde fase langeI' groen te ~even,

bijvoorbeeld door groen interval vooraf aan het normale ~rocn

interval. He lichten dit toe met een vool'beeld. Het voorbeeld

is gekozen n22r aanleiding van een T-kruisinp- te ~otterdam.

De toevoerweg van fase A en C heeft als obstakel een reopende

brug. Ais de bru~ dicht ~aat, willen we fase D langeI' ~roen

geven. (zie figuur 7-1) Er zijn 3 groepen gevormd van fasen,

die r,emeenschappelijk Rroen hebben.
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groep 1: fase A en fase B

groep 2: fase C

groep 3:fase n en fase E

In het algemeen moeten op een kruispunt van middelgroot formaat

(ongeveer 12 fasen) groep~n revormd worden van t:asen, die

gcmeenschappelijk groen zullen gaan veeren. Er wordt dus een

fasenplan opgesteld. Welke fasen gegroepeerd worden en waaroll

hangt van veel overwegingen af, waarop hier niet nader wordt

ingegaan. We kcren terug tot het voorbeeld.

greep 1

I,.-,
greer 2 groep 3

fase A

~'----'-'~Ii1--...._.....<-..;.;'

'_/
I I (',

; ~ !\~) ~---'--+-~I---
I I, j/o~/?I)I=e; Rt'~AI "RoC' " l~cE'

Rooz> c::= . ~( ~M.::::l><Ji....-- ~~ i :1 ::::=r=(T~'----
I I

I ,\ ~ ..

--------------------IW----~;><:t--
\ .../

figuur 7-2

fase B

fase C

fase D

fase E

Daar treffen we per groep Reen onderling strijdige verkeersstro-

men aan. Bij het opstellen van het fasenplan bemerken we, dat

er stromen zijn, die bij meerdere groepen ingedeeld kunnen

worden, omdat ze niet-strijdig zijn met zowel stromen uit de

...
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ene ~roep a1s stromen uit de andere r,roep. Een derpe1ijk stroom

(zie fase n van figuur 7-2 geven we p,roen gedurende het g~oen

interval van ~roep 2 en groep 3. Deze faciliteit is ingebouwd

en wordt het voorafgroen genoemJ. Tengevo1ge van het invoeren

van het vooraf~roen. interval, moeten we de indeling van het

status\... oord met

dus uit 8 bit.

"''''een bit uitbreiden. Het bestaat in het vervo1~

Oebit 1 e bit 2 e bit 3 e bit 4e bit :sebit 6e b i t 7 e b it

SETOVRD AFHRD 0VRD YOOJH~N NO~HGW TOTAALGN onafh sturencl

Het codewoord breiden we ook uit met

volgende tabe1 ontstaat:

;'~cen bit, ,,,aardoor de

COde\olOOrd betekenis

1 elnde van begincommando SETOVRD

01 einde van .1fhankelijk rood A PHANRD

all elnde van overganr?;srood OVPD

0111 einde van vooraf\!roen \100PGN

01111 einde van normale groen NORHGN

011111 einde van tot ale groen TOTGN

ddddddid fase is onafhankelijk van aIle fasen

dddddddl fase is sturende fase

De letter d (van don't care) duidt erop dat die bits niet

getest worden.
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De stArtmatrix

Ter rea1isatie voeren we nu een nieuwe matrix in de zoge

naamde startmatrix. Zij v>={A,B,C,D,E}. He vcrmen het predikaat

s ( X , Y) f a seX \\' 0 r d t g est ~ r t d 00 r f as e Y. In die n vi e XP ~ en YRY'

substitueren ontstaat de bewcring fase X wordt gestart door

fase Y. Symbo1isch: s(X,Y)=l. In de matrix staat vermeld of

de bewering a1 of niet waar is. In e1ke rij van de matrix s(X,Y)

k 0 mt pre c i c s ~en 1 v 00 r, d a t \vi 1 z e ~ f~ end ate 1 kef a s e ~ est art

wordt, hetzij door zichze1f,
. //

hetz~j door cen van de andere fasen.

s(X,Y) fnse y

fase X A H C D E

A 1 0 0 0 0

n 0 1 0 0 0

r 0 0 1 0 0

n 0 0 0 0 1

E 0 0 0 0 1

fase A wordt gestart door fase A:s(A.A)=l

fase D wordt gestart door fase E:s(D,E)=l

In he t g e val fa seX (X € If) gee n v 0 0 r a f ~ roe n k r i j ?: t, w0 r d t a a n

het einde van het overgangsrood intervn1 het norma1e groen

intervaJ door fase X ze1f gcstart. In het geval fase X weI

voorafgroen krijgt, .. za1 hij a;m het einde van het overganrsrood

interval hier automattsch mee be~innen. Ret normale groen

in t e r val van fa seX \v 0 r d t 1 ate r door een van de and ere f a sen

~cstart, en het sluit op het voorafgroen interval aan. Stel

dat fase X het overgangsrood heeft be~indi~d en in aanmerking
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komt voor voorafgroen. Via het b10k SETGROEN komen we in het

b10k eN terecht. We bekijken nu het tota1e f1owdiagram. Nadat

de k1eur op green gezet is en het stntuswoord gewijzi~d is in

XSTATUS=Ol14tcsten we met het codewoord 011111 nf het tota1e

?
~roen interval van fase X is Bf~e1open. De bewering XSTATUS~

011111 is onwaRr. De groentijd wordt met een tijdeenheid opge-

hoogd. We testen met het codewoord 01111 of het norma1e groen

?
interval verstreken is. De bewering XSTATUSs01111 is onwaar.

DaRrna testen we met het codewoord 0111 of het vooraf~roen in-

?

tervRI is afgelopen. ne bewerlng XSTATUS~Olll is onwanr. We

kamen terecht in het blok Nn~MAALS. We bepaien.het Dummer V~n

die fase Y uit de startmatrix, waarvoor s(X,Y)=l, om zodoende

in het biok BEPPASEY het begiDadres van de tebel van deze fase Y

te bera1en. De test of het over~angsrood interval van deze fase Y

81 of niet is nfgelopen, brengt uits1uitsel over het voornfgraen

?
van fase X. Is de bewering YSTATUSi;oll an'·Taar, dnn wardt vaor-

?
afgroen gegeven. In het geva] YSTATUS~Oll waar is, wordt het

statuswoord van fase X veranderd in XSTATUS=0111, ten teken dat

het veerafgroen is afge1apen. We kamen in het h10k NORMGN van

het tot ale f1owdiagram. Het verdere verloop van het verhaal is

beschreven in hoofdstuk 6 in het h1ak r~nEN. (zie f1owdia~ram 14).
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HOOFDSTUK 8

Het poftware £ro~ramma

en de

In dit hoofdstuk bespreken we de nadere uitwerking van het

ontwerp en de realisatie van het software programma.

Er zijn een aanta~ redenen aan te voeren, waarom het pro-

gramma in Assembler is geschreven. De eerste reden is, zoals

uit de vori~e hoofdstukken reeds is gebleken, rl~t er in het

programma veel bit manipulatie plaats vindt. De twcede reelen

is, dat de re~elin~ waarschijnlijk in ~CS-8 ge~mplementeerd zal

worden. Op gronq van het feit dat HCS-8 een eenv0udige en r,oed··

kope processor is, is bewust geen gebruik gemaakt van floatin~-

point, multiply en divide faciliteiten, omdat deze niet aanwezig

z i j n in d e l>f CS - 8 pro c e s s a r • '} 0 md a talI e f a sen met h e t z elf d e

programma getest mae ten worden, moet het programma toegankelijk

zijn voor elke fase afzonderlijk. Daarom is voor elke fase cen

blok (=tabel) opgemaakt, waarin aIle ~egevens van die fase staan

opgeborgen. (zie volgende biadzljde) De blokken van de verschil-

lende fasen zijn identiek van indeling en uniform vnn afmeting.

(lengte ]00 bytes) Ze vormen tesamen de Rrote tabel van aIle

fasege~evens van een kruispunt. Indien een bepaalde fase getest

wordt, wordt in een indexregister (p) het beginadres van het

desbetreffende blok gezet. Een bepaald gegeven in dit blok kRn

worden opgevraagd door in de displacement (D) het adres van het

bedoelde gegeven te zettpn. Zo wordt bijvoorbeeld de groentijd'
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i.e §'e rve : re serve

reserve :reserve:

XSTATUS :statuswoord

XSTRIJDY :strijdigheidsmatrix

XSTUURTY :sturingsmatrix

XAFHANKY :afhanke1ijkheidsmatrix

XSTARTY :startmatrix

XUIAATT :hiaattijd

XGEWHITT :gewenste hiaattijd

XTELVRLG :tel1er voar aantal verlen~in~en

XAANTAFH :aanta1 afahnke1ijke fasen

XAANTSTU :aan t a1 te sturen fasen

bytes 0-3

bytes 4-7

bytes R-11

bytes 12-15

bytes 16-19

bytes 20-23

bytes 24-27

bytes 28-31

bytes 32-35

bytes 36-39

bytes 40-43

bytes 44-47

bytes 48-51

bytes 52-55

bytes 56-59

bytes 60-63

bytes 64-67

bytes 68-71

bytes 72-75

bytes 76-79

bytes 80-83

bytes 84-87

bytes 88-91

bytes 92-9/+

bytes 95-99

:gewenste geeltijd

:k1eur van het 1icht

:reserve

XK LE un

XGEWGLT

reserve

blok met fasegegevens 1engte 100 bytes

XAFHRDT :afhanke1ijk roodtijd

XOVRDT :overgangsroodtijd

XGEWOVRDT:gewenste overgangsroodtijd

XGNT :groentijd

XVARMINT :variabe1e minima1e ~roentijd

XMINT :minimale groentijd

XVAR~AXT :variabe1e maxima1e groentijd

XMAXT :maxima1e Rroentijd

XVRLENGT :ver1enRd groentijd

XGLT :gee1tijd
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van fase X aanRegeven door D(R)=12(R~. Zijn er bijvoorbeeld 4

fasen, dan doorloopt register (R8) de waarden van I tot en met

4 en wordt achtereenvolgens naar de groentijd van aIle 4 de fasen

verwezen.

Er is een hlok gereserveerd voor geRevens van algemene aard

nit blok is niet geindexeerd. De algemene gegevens zijn geadres

seerd met een label. Ze worden opgevraaRd door te verwijzen naar

de desbetreffende label.

Er is ten~behoeve van de output een werkgebied gedefinieerd

waarin de geconverteerde (binair decimaal) resultaten worden

verzameld. Telkens nadat een fase getest is, worden de resultaten

afgedrukt (zie hIck DRUKAF I in het totale flowdiagram) Daar dit

niet essentieel is voor de werking van de regelautomaat wordt

dit hier niet verder besproken. Evenzo wotdt het stuk programma

tekst, dat de layout (NEW PAGE en DRUKAF) verzorgt, hier niet

behandeld.

blok met algemene gegevans

KRSPTNU~ :kruispunt Dummer

AANTAL :aantal deelnemende fasen

CYCLT :cyclustijd

FASENUM :fase nummer

LENGTE :lengte van blok fase~egevens

TSTTELLR :teller voor algemeen gebruik

STRIJVLn :veld voor strijdigheidsmatrix

AFHANVLD :veld voor afhankelijkheidsmatrix

STUUnVLD :veld voor stuurmatrix

STARTVLn :veld voor startmatrix
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De invoer van algemene ger,evens

De volr,ende gegevens moeten worden opgeRcven:

KRSPTNUM :kruispunt nummer

AANTAL :aantal deelnemende fasen

LENGTE :lengte van blok fasegegevens

De invoer ~ fase~e~£vens

De volgende gegevens moete- voor elke fase worden opgegeven:

XGEWOVRDT :gewenste overgangsroodtijd

XMINT

XMAXT

XGEWGLT

XGEWHITT

XSTATUS

XSTRIJDY

XAFHANKY

XSTARTY

XSTUURTY

:minimale groentijd

:maximale groentijd

:gewenste geeltijd

:gewenste hiaattijd

:statuswoord

:strijdigheidsmatrix

:afhnnkelijkheidsmatrix

:startmatrix

:stuurmatrix

De fasegegevells kunnen eerst dan ingevoerd worden als de

specificaties tot in details vastgelegd zijn. Uit het fasedia

gram halen we de gewenste waarden·ook weI grenswaarden genoemd.

Tevens zien we welke fasen met elkaar meelopenen welke fasen

strijdig zijn. (zie hoofdstuk 6) De fasen, die tegelijk moeten

eindigen vermelden we in de afhankelijkheidsmatrix. (zie even

eens hoofdstuk'6) In verband met het begin van het overgangsrood

lezen we uit het fasediagramwelke fasen sturende fasen zijn.

(zie hoofdstuk 5) !In de startmatrix vermelden we door welke fase

het normale groen interval wordt gestart. Start een fase zeif
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het normale groen, dan wordt het voorafgroen interval overge

slagen. Start een andere fase h~t normale groen interval van

een bepaalde fase, dan is er weI sprake van voorafRroen. (zic

hoofdstuk 7)

Werking ~ staF~ regelaar

De regelautomaat zal als starre regelaar werken, als de

faciliteit van het verlengde groen wordt opgeheven. Dit geschiedt

door de gewenste hiaattijd (XGEWHITT) op nul te zetten. Een andere

manier, die sneller werkt, is de maxima Ie - (XMAXT) en de

minimale groentijd (XMINT) aan elkaar gelijk te makeo. Door

bovendien elke fase onafhankelijk van aIle andere fRaen te maken

vervalt het extra groen interval. Moeten bepaaJde fnsen tegelijk

eindigen, dan moet de gewenste overgangsroodtijd (XGEWnVPDT) en

de gewenste maximale groentijd (XMAXr) voor de desbetreffende

fasen evengroot gemaakt worden. Door in de start matrix te

vermelden , dat elke fase zelf het normale groen interval moet

starten, wordt ae:faciliteit van het voorafgroen genegeerd.

We rki n ~ al s va rl:ef~rsa fhanke 1 i j ke re gel aa Eo

De regelautomaat zal als verkeersafhankelijke regelaar

werken, als de gewenste minimale groentijd (XHINT) kleiner

gekozen wordt dan de gewenste maximale groentijd (XMAXT).Worden

nu hiaattijden (XUIAATT> gemeten, die kleiner zijn dan de gewcnRte

hiaattijd (XGEvJHITT) dan wordt een groentijd verlenginr; toegekenc

als hoven dien ook nog de momentane groentijd (XGNT) kleiner is

dan de Rewenste maximale groentijd (XMAXT). Verder moeten de

matrices ingevuld worden, zoals in de specificaties vermeld

staat.
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Werking ~ computer gestuurde re~ela8r in een netwerk

Moet de regelautomaat in een netwerk van kruispuntcn op ge

nomen worden, dAn vervalt de direkte beinvloeding van het ver

keer via het hiaat. De faciliteit van ~roentijd verlenging wordt

evenals blj de starre regelaar buiten gebruik gesteld. De cen

trale computer schrijft nu de gewenste waarden voor van zowel de

minimale groentijd als de maximale groentijd. Deze waarden dienen

dan weI zodanig bcrekend te worden ,dat voldaan is aan bepaalde

criteria. (bijvoorbeeld het gemiddelde oponthoud van het verkeer

in het netwerk zo klein mogelijk)

In het software programma worden de speclficaties van cen

T-kruising te Rotterdam nnder uit gewerkt.

0evoeren ~ ~ snelheid

In de afhankelijkheidsmatrix staat precies met name ~enoemd

van welke fase of fasen een bepaalde fase nfllankelijk is. Het

Bantal fasen, waarvan een bepaalde fase afhankelijk is, wordt·.

geteld en eveneens als gegeven ingevoerd. (zic XAANTAvH. in het

blok met fasegegevcns) nit versnelt het programma aanzienlijk,

doordat niet meer de afhankelijkheid van een fase ten opzichte

van aIle andere fnsen bekeken hoeft te worden, maar de test op

afhankelijkheid stopt, zodra het aantal afhankelijke fasen

bekeken is. Dit aantal (max 4-5) is bij grote kruispunten aan

zienlijk lager dan het ~Ental deelnemende fasen {12 of hoger)~.

Om dezelfde reden tellen we het aantal te sturen fasen (XAANTSTU)

en het aantal te starten fasen (XAANTSTA)
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Conclusie"

De genoemde punten in de afstudeeropdracht zijn voor een

groot deel verwezenlijkt. De rcr,elautomaat kan als starre

regelaar werkcn en als verkeersafhankelijke regelaar. Enkele

suggesties om de regelautomaat in een net werk van kruispunten

op te nemen en te laten werken als computer gestuurde regelaar

zijn in hoofdstuk 8 vermeld.Dit punt dient nog de nodige aan-

dacht te krijgen. Een noodprogramma kan in het PROM geheURen

van de processor gezet worden. Het zal vermoedelijk een starre

regeling zijn. Verder client het aanbeveling te kijken naar de

realisatie van de wens om voorkeursfasen te kunnen aanwijzen.

Hier~ij is gedncht aan een drukke hoofdweR, die gekruist wordt

door een weg met weinig verkeer. Een faciliteit als blokkering

van cen fase zou miss chien gerealiseerd kunnen worden door het

desbetreffende blok met fasegegevens uit de grote tabel te skip

pen en het aantal deelnemende fnsen(AANTAL) tijdelijk met {{n

te verlagen. Hierop voortbordurend kan een verkeersafhankelijke

regaling ontstaan, wnarbij de fasevolgorde niet vast ligt.

Het programma heeft een lengte van ongeveer 350 statements.

Gemiddeld worden per fase 50-60 statements doorlopen. De Remid-

deldc statement duurt 35-4?sec. De benodigde tijd voor 24 fasen

komt dan gro[\lcg op 57609Psec. De tijd die het programma opr,eeft

6komt op 10/sec. Echter hier zit de conversietijd bij inbegrepen.
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APPENDIX

.~ Cy c Ius t i j d

De cyclustijd is de tijd die nodig is voor een komplete

signaalvolgorde. In de praktijkis gebJeken t dat de cyclustijd

sterk van invloed is op de praktische capaciteit van een

kruispunt. lIit Amerikaanse en Europese onderzoekin!1;en zijn ne

volgende normen opgesteld.

cyc]ustijd minimaal normaal maximaa1

in sec

systeem

2 fasen

meer fasen

35

45

40-60

65-90

80

120

De optima1~ cyclustiiQ

Webster en Charlesworth hebben in 1958 een methode

RepubJiceerd voor de berekenin~ van de optimale cyclustijd.

De Rrond~ed8chte daarbij waSt dat de groentijd rechtevenredig

zou moeten zijn met de dichtheid van het verkeer op elke toe-

voerweg. De dichtheid Yi wordt gedefinieerd nls de verhoudtng

tussen de werkelijke voertuigstroom qi en de verzadigings
qi

strQom si dus Yie~.

si
Beschouw het onderstaande eenvoudige kruispunt. In de

tabel zijn de dichtherlen voor de verschil1ende toovoerwegen

aangegeven.
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N

1
<

hi 0
~

zI

N Z 0 \-l

qi 500 400 300 250

si 1500 1200 ]200 1250

qi!si 0.33 0.33 0.33 0.25

v. 0.33 0.25• 1.

Y 0.58

-Ret probleem is de optirnale cyc1ustijd te vinden. Webster

geeft een empirische formule, waarmee het gemiddelde oponthoud

(in seconden) berekend kan worden.

c(l_X)2
d-·__- __

2(1- x)
+

2q(l··x)

1

(
C\3

0.65~~X

(2+5>')

waar c=cyclustijd

.&
A: c het dee 1 van de cyclustijd bestemd voor bet effec-

tieve groen

q= gemiddelde voertuigstroom (~oertuigen!sec)

s= verzadi~ingsstroom (voertuigen!sec)

x= graan van verzadiging

Deze formule is te gecompliceerd voor praktische toepas-

sing en is door Webster gewijzigd tot een eenvoudige formu1e

Door de gewijzigde formule naar de cyclustijd te differen-

tieren en gelijk aan nul te stellen ontstaat de optimale cy-

clustijd c bij minimaa1 oponthoud.o

C :
o

1.5L+5

1 - Y
sec

n
met y= ~ y.

i=1
1
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1.Sx14+5
zodat co= = 62 sec.

1 - 0.58
De totale ver1iestijd per cyclus L=nl+R

n := llanta1 fasen

1 : gemiddelde verliestijd per fase

R = nIles roodtijd

veronderstellen We 10 sec al1esroodtijd en 1=2 sec dan wordt

1."'14 sec.

De effectieve

Yi.
_ (c -L) zodat
y 0

groentijd per fase wordt berekend met
0.33

!ret cen geeltijd

k.=g.+I-il zodat
1 1.

~NZ2---- x 48==27 sec
0.58
0.33

g "'-- x 48=21 sec.
OV! 0.51\

van 3 sec volRt de werkelijkc

k NZ =27+2-3=26 Rec

k ow =21+2-3=20 sec.

?,roctijd
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XkIE'/I(:;:f~oeN

STI'9RT//i Z>:=
YSTIJIf'T.'{

rSTTELL!?:=

STIf.!lvl..D : ==
X ST-"f!l.2)Y

Il,&'lfl'l,i//I'L.J) :=
.xI9t=/t'/IAIy

7,5rT€Ll.el('.·;:
/1t,.!?F"# :== 0

totale flowdiagram



In'?.!JVL.2) IlJ/r
Md/hr L /,vkS

#r"II/?p,//lL.7J IIJI,

A/IlI9R LINKS

'I//Jlfh/Nr .,..
)/VetflcNfi"

~l!L"If,eled, " I
=c
13£/"/Mt /.3..J /3~
1t'(7l?eNZJ~

~.eIi"£,(;lr.:J z;J

I

totale flowdiagram



YSi/lru,S:: I

TSiTeLl.ffl?+1

TSTT£LI.£RJ'-/

STt?IfTVL.2J /8/

A/IM/? L fA/A'S

totale flowdiagram



/1.1)1('6"$ voo~

rll$cl(FlIsqsV

TSTTeLL eN - /

/'I.lJ/i'£C 1"'17.<:6"Y
+L eNfrl~

totale flowdiagram



KkL ISI.IH:: C;~£'L

XST/)TUS:::: ~IIIII

WI/IIR

XSTRTUS:=e>(/()oo

X tf/tlT:=: 0

X l'/lRHIM T:;
XHINT"

Xvl9 R 1'1,4)( r:=
X~/I.lT

.)'j'- T:= 0

•
tot ale flowdingram



/r'ErELVIIH:= I

CoA/f/eRree!?

(! ycLr
r/l$£"I't/t/M

IlFHR.DT

"vRI>T

c;/V T

I/I9I?HINT

tiL.. T

HIIMrr

.BI?C/'V7 fEfe
v8N.5 NI9I1/f

W()li'k/l"fEIl

STo P

totale flowdiagram
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