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J. ~nleiding~

De afstudeeropdracht bestond uit het ontwerpen van
een model waarmee het verkeersgedrag in een met verkeers
lichten beveiligd netwerk gesimuleerd kan worden, en
heeft geresulteerd in een FL/I programma NETSIM met de
volgende toepassingsmogelijkheden.

-Het bestuderen van de invloed van starre verkeers
licht sequenties op verkeersstromen in een wille
keurig netwerk \'laarbij elk gewenst verkeersaanbod
gerealiseerd kan worden.

-Het onderzoeken van de kwaliteit van verkeersafhankelijke
regel-algoritlllilen voordat deze in bestaande netwerken
worden toegepast.

-Het voorspellen van verkeersparameter$ zoals wachttijden
en filclengtes in on-line tocpassingen waarbij de
resultaten van v~~keerstellingen aan de rand van een
net~erk, direct aan het systeem worden toegevoerd.
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II. Eigenschappen van het si~ulatie programma NETSIM.

-Verkeersnetwerken van willekeurige vorm kunnen gesimuleerd
worden onder de beperking dat verkeer, dat een kruispunt
nadert, kan kiezen uit maxL~aal drie vervolgrichtingen.

-Er rordt alleen rekening gehouden met (personen) auto
verkeer. Bussen, vrachtwagens e.d. moeten door middel
van equivalentiecijfers omgerekend worden in personenauto's.

-Iedel' verkeersaanbod kan gesimuleerd worden.
-Alle kruispunten zijn geregeld met behulp van verkeers-
lichten.

-De verkeerslichten-cyclustijd is constant en geldt voor
het gehele netTIerk.

-De situatie in hot model verandert blechts op discrete
tijdstippen (actietijdstippen genaamd) welke in de orde
van 2 seconden uit elkaar liggen.

-De snelheid van de voertuigen in de wegvaY~en is variabel
en wordt gekozen uit een normale snelheidsverdeling.

-De output van het programma bestaat uit overzichten
be~reffende wachttijden, aantallen stops, file:~ngtes

e. d. onderverdeeld naar de wegvDJd:;;n wo.ar deze (Jpgetreden
zijn.
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1. Q~ simulatie methode.

1.1 Inleiding.

De basiseenhoid in het simulatie model is het wegvak.
Hieronder wordt verstaan de rijbaan plus de opstelvakken,
beschikbaar voor &6n rijrichting, wen~e twee kruispunten
verbindt. Een rijbaan kan bestaroi uit cen of meer rijstroken.

Voorbeeld.

Opstelvakl\:on z:ijn die gedeelt:en aan de wegvakuitmonding
waar vCl'keer l,.e"c bepaalde bestemningsr:i_chtingen (ook wel
vervolgrichtingen gena~~d) zich kan opstellen. In de wer
kolijke situatie leunnen o:pstelvaic.ken bestemd z}jn voor ver-·
schillende bcstenmingen; in het sinmlatie model bezi t iede::..'
vfCgvak drie opstelval:l::en (elk is ecn of meer rijstroken
breed) voor de dria moge1ijl;:e vervolgrichtingen: rechtsaf,
rechtdoor en linl::so.f.

De verkeersdoorgang 'Hardt bestuurd door verkeerslichten,
waarvan er in het model voor eH::e vorvolgrichtine een ao.n
wezig is.

Voorbeold.

In het moJel stellen de voertuigen zich voor de
stopstreep op, volgens in dit verslag te bespreken
gedro.gsregels.

Een verzameling wegvald::en waarVan de onderlinge
relaties gogeven zijn vormen een netverk.

In een netwerk Yloro.t alleen autovo"c'keer gesimuleerd;
hinder veroorzaah:t door f:l.etscrs lean in r(;;~::e~ing gebracht
worden door kortere effectieve groentijden voor bepaalde
verkeerslichten in to voeren.
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Voorbeeld.

Een netvrerl: wordt afgesloten van de buitem'Jereld
door een of neer rancU;:roTh:1en.

Verkeer ontstaat on verd~jnt op de randkromrae(n)
zodat in het netwerk aIleen van doorgaand verkeer
sprake is.

In het simulatie model wordt onderscheid gemaakt
tussen r5jdende en stilstaande auto's, vlaarbjj in het
algemeen hun identiteit verloren gaat. De r~donde

auto's bevinden zich per wesvillc in een transmissie
systeem waarvan de input gevormd wordt door de auto's
welke vanaf een kruicpunt vertrekken in een bepaald
wegvak.

vertrelc WEGVi'cK
aanlcomst

De output van het systeom bestaat uit de aankomst
van dezolfde auto's aan het einJe van hot VJegv2~. B~

conDtante r:'jtjjdcn zal de verbljjft5jd in het trtlnsmissie
systeen gel:jk zijn voor alle auto's.

In. ons simulatie model Iciest ieder voertuig zjjn
eigen sne1hoid uit een gegoven verdeling, zodat de
verbJJjft5jd in het transnissiecy,.-;teem (en daarmee de
rjjtUd) variabel is, en voldoet aan een bepaalde ver
delinGs functie.

De stilstaande auto's bovinden zich v66r de ve1'
schillene_ stopstrepen binnen hot netwerl~in opatel
vakr::cp OJ' :"ile3. OpsteJ.- en JJ.:Lndermogel;jl:hedcl1 worden
bep=,":_'_:: door de seordetl',;van )-: vlegvo.kL:::'tr:ondingen.

Oil discrete tijt'lstipl')cn uel::o een vaste tjjd ui t
elk, aa:!:' l-i r"·oe·11 (''lctJ.." ptJ:J·Q'C'·'-J..·')·r)"~l ce1lc'~":r'1) "'ord-\- n'l'>t_ __ L) b - , <r~ _... 0 v .1....:. 'V -- Q ........ ~.,J '-~ y~ v '-"

gehelc l1ctuerk doo:cserekcnQ en nordt de netwe1'l::sta-cus
3.allgepc~st EUL"YJ. de veranclel'ing8l1. welke zich sinds het
vorige actiet~dstip hebben nfGespeel~. Als tijdseenhcid
wordt 2 seco~"dcn gol::ozen. Voor de ovcrg3.ng vall rijclen
naar stilstaan betekent dit hot volgende:
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Ieder actiet:jdstip kunnen er afhankeJijk van het aantal
~jstroken van het wegvw:, cen of Deer auto's aalli:omen uit
het transnissiesysteenl. Deze worden als stilstaande voer
tuigen opgeGteld voor de stopstreep. Indien nodig Horden
door middel van een loot-proceduore besternmingsrichtingen
bepaald, a~n de hand van de afbuigkansen.

Wanneer de betrcffende verkeerslichten groen z:ijn,
en f~r zich geen ander stilstaand verkeer voor de stopstreep
bevindt, vertreld:en de nieuD aangekomen voertuigen neteen
weer en worden opgenoDon in de transmissiesystemen van de
bestcnmingsvrcgva1:ken. Cptl'ekt:ijden en afremtijden zijn op
genomen in de totale rijt3jd van stopstreep naar stopstreep;
oversang vc)on' rijden 122.ar stilstaan is dus in het model een
zeer discontinue actie.

Het hier gerntroduceerde transmissiesysteem wordt
gerealiseerd door de in 1.7 te behandelen aankomstentabel.

1.2 De geometric van het netwerl:.

Een netwerk kan olllsloten geda('j~~; worden door eEm of
meer randkroramen. Wat de verkeersstr;::nnen beb\.. ft ::.t3 de
netvferkseOl;l(~trie volledig vastgeJ_egd wanneer voor 0.110
wegvald:en weli:e hun stopstreep binnen de ranill~rmhme(n)

hebben, de bestel:lElincs',Iegvald:en gegeven zijn voor verkeer
dat rechtsaf, rechtdoor en linksaf gaat •.

Bronnen en putten van vcrkeer zijn gesitucerd op de
ranc1Ja'omme( n), namelijk oj? de in[£aande en uitgaCl.nde
wegvDJrJ;:en. }3;lk voertuig clat het netvrerk birmen gaat zal
no. een eindige rijt~d het netwerk weer verlaten. Bij gegeven
verkeers-input intensiteiten zal een verkeers-output
verl,eling over de uitgaande vre!:,;vc:udcen ontstaan v:elke
bepc,ald wOl'dt door de afbuigpercentages en de verwerkings
capaciteiten van de kruispunten.

rJanneer geen blol:J\:cring optreedt zal e1' ,vat de verkeerr;
verdeling over de wcgvald:en betreft, een stationnaire
toestand ontl3ta2.n, \7aarb:j voor ieder kruispunt afzonder-
lijk en ook voor het netnerk als gp h et>1 de Kirchhoff
(verkeers)stroom vergel:'jl:i:'l,:S g:: Ldt. 11"':.:.e stationnai I:'e
toestanc1 \'1ordt net eeL ".fzc::-,del·:L0~: progranma IN'I'EN u()'

rckend, in c~c vorm Van de verkeersverdeling over aIle
v!egva}d:en.

Vlat hun relatie tot het te :;iLluleren netwerk betreft,
kunnen de wegT"J;:ken ol:}clerverdeeld worden in vier klasse11.
Daze klassE' indeling vindt },Jlaats aan de hand van de
ligging van de vertrel:- en bestemmingskI·~lispunten.
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Een wegvak behoort tot

KLPI.SSE = 0

KLAJSE = 1

KLli.,sSE = 2

KLl1.3SE :;; 3

remdl:.I· OImc:

w~nneer het afwezig is, dus als beide
kruispunten buiten het netnerk liggen.
Ook: KLASSE = AY0.

vanneer het uitgaand is, dus als het
vertreld~ruispunt weI en het beste~nings

kruispunt niet binnen het netwerk ligt.
Ook: Kk\JSE = UITG.

wanneer het ingaand is, dus als het
bestemningskruispunt weI en het vertrek
kruispunt niet binnen het netvlerk ligt.
Ook: KLA.SSr~ = ING.

wanneer het verbindend is, dUG als beide
kruispunten binnen hef netwerk liggen.
Ock;KL~SSZ = VERB.

AFiVr=
r--

De klasse-illdeling, tocgelicht in bovenstaande
figuur maakt een efficiente programr,1a- opbouw 1ao,:(; lijk.

AIle wegvaJr,J~en waarover de simulatie zich ui tstrekt,
eventueel illclusief een aantal afuezige wegvilldcen worden
bcginnende bij 1, oplopend genummerd. Het gevolg van
het invoeren van afwezige wegvilld':en is dat onder hand
having van een eenmaal toegei:ende nunmeriHg vrjjzigingen
vnn het netv:erk zonder ingrjjpende data-aanpassingen
uitgevoerd kunnen worden.
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1.3 Geometrie van het wegvak.

Karru~teristiek voor een wegvak zijn:

~ de lengte in meters, alleen----'llv-;:;atJ'nl--lbf},eF'-+l1'la-l'1nH"gP--4·viTo·ofW'}o"'r~------------

verbindings vJegvru~en.

de breedte van het wegvruc in rijstroken. Dit komt
overeen met het maximale aantal voertuigen dat per
actietijdstip, naast elkactr rijd.end, een willekeurig
punt kan passeren. Voor veel wegvaY~en waarop het
verkeer geconfronteerd wordt met tegenliggers geldt
als feitelijke breedte 1 rijstrook, wat de mogelijkheid
van inhalen echter niet uitsluit.

- de mogelijkheden om zich op te stellen voor de stopstreep.
Deze hangen af van de ruimtelijke vormgeving van de
wegvakuitmonding, en de toewijzing van de aanwezige
ruimte (door pijlen op hot wegdek) aan verkeer met
bepaalde bestemmin__ "n. Dit noodzaakt tot het onder
schej18~ van een aantal vormen, zoals b~j de uit-
voeri;S'2 beschriJ"-'_Ilg van het wegvak zal blijken.(Pag. 23)

- de maximale inhoud van de buffer. Onder de buffer
wordt verstaan dat gedeelte van het wegvak dat zich
voorbij de stopstreep op het kruisingsvlak bevindt,
waar links afslaand verkeer zich bij hinder van
tegemoet komend verkeer kan opstellen. Het aantal
voertuigen dat per actietijdstip de buffer kan verlaten
wordt bepaald door de vormgeving van de buffer en
het in te rijden wegvak.

, VAK(I,1) I
I---JjJ---- 1
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1.4 Verkeersgedrag in het wegvak.

Naast de afhankelijkheid van de geometrie Vlordt
het verkeersgedrag in een wegvak bepaald door:

het opgedruJ:te verkeersaanbod voor de ingaande wegvakken.

- de afbuigpercentages voor afslaand verkeer.

de rijtijdenverdeling in de verbindings wegvakken.

- de verkeerslichten instelling.

Al deze grootheden worden per wegvak constant
verondersteld in de tijd.

1 .5 Verl:eersgedruG op het kruispunt.

Ieder vlegvak met de stopstreep binnen het n,:, "l:werk
is in het model voorzien van drj.e ',erkeerslic l,.j· 0n,
nl. een voor iedere vervolgrichting. \'Janneer :-.2:'1. ver
keerslicht Groen is, en er voldoende auto's in het
bijbehorende opstelva.k staan, zal er per actietijdstip
een voertuig uit vertrekken en geplaatst ~orden in
het bestenllaings wegvru~.

Links afslaand verkeer voert dez.e actie in twee
stappen uit; eerst wordt gereden naar de buffer, en
wanneer daar geen hinder geconstateerd wordt van
tegemoet komend verkeer vindt vertrek naar het
bestemmincs wegvak plaats.
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De herhalinstijd van actietijdstipIJen.

Essentieel voor een betrouwbare simulatie is de
grootte van de tijd tussen twee opvolgende actietijd
stippen. Doordat de simulatie discreet is en de status
van het netwerk dus stapscewijs verandert, is vertrek
uit een stilstaande eru~elvoudige file slechts mogelijk
met een frequentie van een per actietijdstip. De
capaciteit van een kruispunt hangt dan ook direct af
van het aantal actietijdstippen dat in de betreffende
groenfasen optreedt.

Greenshields heeft een tabel gegeven[1J voor de
tijdverschillen tussen het passeren van de stopstreep
van opvolgend vertrekkende voertuigen nadat het ver
keerslicht groen geworden is.

volgnummcr van verstrel,:en tijd totaal verstreken
voertuig. tUGS en tijd sinds

opvolgende l)assn.ges groenbegin
-'

1 3.8 3.8
2 3.1 6.9
3 2.7 9.6
4 2 .L~ 12
5 2.2 14.2
6 2.1 16.3

enz. 2.1

fe totaal.verstreken tijd sinds het groenbegint~jdstip

is voor het nGe voertuig, wanneer n ~5

t = 2.1 n + 3.7 seconden.
n

Als verschiltijd tUSGcn twee opvolgende actietijd
stip{811 kiezen wij 2 seconden, terwijl het groenblgia
tijdEtip met 4 scconden vertraagd wordt.
In het simulatie model geldt dan voar aIle n> 0

t = 2n + 4 seconden.
n

Uit een werl:cDjkc g:cocmtijd van 21:- sec6~_ien voIgt een
effectieve groent~jd V"Ul 20 secondcll, '.[au.loin d2.n 10 voer
tuigen l:unnen vertrekken uiteen enJcelbaans ncgveJ:::.
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Simulatie van rijdend verkeer in een wegvak.

In het simulatie programm.a van Jeuken [2] Vlordt
het gebruik van een cyclische aankomstentabel beschreven
onder toepassing van gegeven vaste rijtijden.

Een aankOlJlstentabel is een matrix waarvan de rijen zijn
toegewezen aan de wegvcld:en, en de kolommen aan op
volgende actietijdstippen.

Wanneer tr. de rijtijd is in wegv~c i, en ~ de tijd
tussen twee actietij dstippen , dan voIgt voor het aantal
posities POS van de aanl:omstentabel: ( het aantal kolonll11en )

POS ~ _1_ lllax [ tr. ]
't' . ~

~

In ons simulatie model voeren we variabele rijtijden
in door een snelheid of rijtijd te loten uit een gegeven
verdaling. Door de mOGelijkheid van optreden van extreem
hU1.ge rijtijden zou het as-ntal posities van de aankomsten
tabel bijzonder groot "orden. Een mogelijk~?id is het
ac.ntc:.1 }> •.Jsi ties e!1J:2} e malen groter te kiezen als de
gemidclelde rij tij d :,.,: ht:t Iansc;te wegv3.1:.
De w8inice voertuigen Llet een rijtijd, greter dan POS
actietijdstippen verei.sen dan Ben bijzondere behandeling.

Ben leeg wegv~: ~ordt voorgesteld door een rij
bestaande uit POS nullen. Op ieder actietijdstip is
in c~e aanJ::omstentabel een actuele kolom gedefinicerd.
Ilierin staC1.t voor iader wegval':. het aantal auto's
genoteerd dat op het benuste actietijdstip de stopstreep
zal bereiken. In ieder wegva};: is het maximale aantal
aarucomsten per actietijdstip gelijk aan het aantal
rij sJ.;rol:en.

Voor wat betreft het tii~s~ van aankomst wordt
geen rekening gehouden met de ruimtelijke aanwezigheid
van 8ventuele files. De ver',Jer}:ing van de nieuw aan
gekomen auto's is weI afhankelijk van de aanwezigheid
V"l.n ,.. ..; ~ :~3 ,achtende voert'ligen.

l·"'ct"t ",:LIe voertuigt:.: v8rwe:r;'.t zijn "1ordt de inhoud
van de actuele koloE1. nul [:,',·'laakt.

De kolom rechts naast de actuele kolom bevat de
auto's die het volgende actietijdstip zullen aankomen.
Algemeen hevat de n-de koloID rechts van de actuele
kolom de auto's waarvan op het actuele tijdstip bekend
is da.t deze ever n actietijdstippen zul1en aankomen,
waarbij opgemerkt moet worden dct de tabel cyclisch is.
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Bij vertrek vanaf een kruispunt wordt in het model
voor aIle voertuiGen welke binnen het net~erk blijven
de rijtijd tr tot de volgende stopstreep bepaald met
behulp van een loot-procedure. Hiertoe moet de verdelings
functie van de snelheden of van de rijtijden in het
betr~ffende uegvak bekend zijn. De auto wordt nu in
de o.ankomstentabel geplaatst, en weI tr/~ kolommen
rechts van de o.ctuele kolom.

No. o.floop van hat gehele venrerkingsproces tij dens
het actuele o.ctietijdatip vcrschuift de o.ctuele kolom
6&n plo.ats n~ar rechts en begint voor het nieuwe o.ctie
tijdstip de procedure opnieuw.
Wanneer de actuele 1:.o1om de POS-de kolom heeft over
schreden begint de actuele kolor,l weer vooraan in de
ao.nkomstento.bel.

Loot-procedures welke nodig zlJn om verkeers-input,
verv~lgrichtingen en snelheden Ccq rijtijden) tF bepalen
mal\:en gebruil:. van een bestaande, iT. c,ssembler geschreven
procedure f:U\.i:!DOII. Daze levert eon l..:td. forrn vcrd ~<cld

getal HEAL., zodanig aat

O <--,n,," <"Ih.~i-!.lJ
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Binnen een gesimuleerd netwerk ontstaat en verdwijnt
geen verkeer. Dit betekent dQt geen bronnan en putten
in het netwerk liggen, en do.. t vmnneer een voertuig zou
parkeren, op hetzelfde ogenblik vanaf dezelfde plaats
een ander voertuig weer aan het verkeer deelneemt.
In het model van het wegv~: geldt dan voor ieder voertuig
een eindige rijtijd, altho..ns ieder vertrek aan het
begin van het TIegv~c ~ordt gevolgd door een aankomst
op de stopstreep aan het einde ervan.

Ten aanzien van de optredende rijtijden, nodig
om een wegvak o..f te leggen, zijn verschillende benaderigs
wijzen mogelijk.
Hieronder zullen besproken worden:

- de normale snelheidsverdeling, we]ke o.a. voIgt uit
spot-speed metingen en de overweging dat iedere
bestuurder trt op zekere hoogte vrij is in zijn
snelheiclskeu~e.

- de exponenti~le rijtijdenverdeling, waarvan de toe
passing een goede voorspelling mogelijk maakt van
de cluster-vervorming~

L

I
I

2.1 De nc:rmale sne}heidsverdcling.

In het algerneen zijn de snelheden van voertuigen,
gemeten op een bepaalde p12,':1.ts in een wegvak, normaal
verdEeld. Hen 1:an een gemiddelde snelheid Vo en een
spreiding s onderkennen. De waarden van Vo en s zijn
afhankelijk van de verkeersintensiteiL [3]

In ons simulatie model kunnen we nog een stap
verd~7 gaan d~or aan te nemen dat de gemiddelde
snel},~id geduren,le het afleggen van een bepaald wE;C··:lk
normaal verdeeld is.

Stel dat de snelheidsverdeling voldoet aan

[ 2J1 -(v-Va)
f 1 ( v ) = -- exp 2

s'fifr 2s

waarin v de snelheid.
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Deze kansverdeling kan genormeerd worden door
invoering van:

gemiddelde snelheid Vo* = 1

relatieve spreiding

snelheid v
v* = Vo

1
= expcr V2iT

1t :::-

De benodigde rijtijd in een wegvak met de eenheid
van Iengte is

v*

De transformatie V~U1 f
llr

( v*) naar f
2N

( t) voIgt nu

met behllJ.p van:

en

zodat

-1
dg (t)

dt

Hieronder 'Wordt het verloop '-an f 1N en f 2N in bC01d
gebracht voor c{ =0.3 en c5' =0.15

f

d=o.15

:

\

o
- v",~

..............................

t
I

o

t
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De mediacn van de rijtijd tt'f = 1 terwijl de
gemiddelde rij tij d t

G
volgt ui t '1

N

t G = It.f2N(t) dt

o

2.2 Toepassing van de norma.le snelh(,idsverdeling.

Een practische moeilijkheid bij toepassing Van de
normale snelheidsverdeling is de bepaling van Vo en s
bij het samenstellen van de input-data. De beide groot
heden kunnen niet direc t gemeten r{orden, ma,;cr moeten
per wegvru~ afgeleid worden uit een voldoende groot
aantal metingen van de benodigue rijtijd.

In het programma lE'l'SIH Vlordt op de volgende wij ze
een snelheid verkregen uit een normale verdeling.
Eerst Vlordt het getal NOnM uit de standaard normale
verdeling ()J=O, d ==1) bepaald met behulp van ee~.

aanto.l tr.eJrJdngen van de random variabele RSI'.. L y[;:o,J.rbij
a <m~AL <'1 ; ~mi:i'orll verdeeld,

~12

NORB -

Volgens R. Vi. Han-lining [4J VloTdt een benadering
NORE verkregen uit k trekkingen van REAL.

~ REAL. _ k
i:::'1 1 2

van

De overeenJ:orJst van de HORH waarden met de
stanlaard norrlO.le verdelins neent asymptotisch toe
voor toenemende k.
In ons toepassingsgebied kunnen we genoegen nemen
met een vrij grove benadering, en kiezen k =12.

NOHH = -6 +
12

0;;:-- 'Q17'l! LL- .l.;,,_.J ...

5-:::'1 1

De te bepalen snelheid v Vlordt nu

v = Vo + NORM X s
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2.3 De exponentiele rijtijdenverdeling.

In het programma TPJUfSYT [5J maakt D. LRobertson
gebruik van een exponentiele rijtijdenverdeling, en
doet daarmee Goede voorspellingen Van de clusterver
vorming die over een bepaald traject optreedt. De
aankomst-lmnsverdeling wordt ui t .ie voertuigdichtheid
Vffil een vertreldcende cluster afgeleid met behulp van
de recurrente bctrekking

q'T . = F.q. + (1-F)·q'T . 1m+l 1 m+l-
(1)

q.
1

is de voertuigdichtheid in het i-de tijdinterval
van de cluster aan het begin van het wegvwc.

q'. is de voertuigdichtheid in het i-de tijdinterval
1 zoals deze voorspeld wordt aan het einde

if J.::. het wegv2Jc.

Tm is de mininnal mogelijke rijtijd.

F is een afvl~~factor. Er moet gelden
Robertso,l stelt:

1
}' - ---'----

- 'j +0 .5Tm

Pass en we bovenstaonde
vertrelD~end voertuig:

{

q.
J..

-,
\..l~

.t.

be trekl::ing toe ' ,op een

- 1 voor i = 1

= 0 voor i -# 1

dan v;)I'mt q'Tm+i een meetlcundiGe reeks voor i _. 1, 2,

'1.L

+
I

I

os

2. 3

1
o.~

Till f 2 3 ..
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q'Tm+i is de kans op aaru:offist in een tijdinterval t2-t1

met t1 ::: Tm+i-1
t2 ::: Tm+i

Er geldt:
I

== (1-F)·q'T . 1q Tr.Hi m+l-

en N N
(1_F)ilim L q' == F.lim L ::: 1

N-(\) i:;:'1 Tm+i N-(\) i==O

(Ia)

( Ib)

met O<F~1

Definieren we de rijtijdenverdeling zo dat de
kans op aankomst in hetzelfde interval is:

t2

I .::: JAe- A(t.,.Tr,l) dt
q Tm+l

c1

I
q Tm+i

( 'A) •. A(i-1)
- 1-(:: .e

-A ,
-- e • q Tnl+i-1 (IIa)

en H ( -A N
-A.ilim L ql = 1-e ) .lim ~ e == 1 (lIb)

N.... (\) i=1 Tm+i
H-(\) i:::O

7ergelijken we (Ia) met (IIa), en (Ib) met (IIb~

dan zijn beide besc0~ijvingswijzen identiek wanneer
gekozen vTordt:

-Ae ::: 1-J!'

i',F'l' i ,?.1 naclert
J' eek;~"" ':'.1ikl-celing van

of A= In 1~F
~ tot F zoals voIgt uit de

-A::.; In(1+(-l'))



-18-

Uit de gedefinieerde continue rijtijdcnverdeling ver
krijgen TIe als verdelingsfunctie van!

It \e- AC'C -Tm) - A (t-Tm)
Q' (t) ::: p(t ~ t) = A d"C ::: 1- e

'I'm met t ~Tm

en als vcrdelingsdichtheid van t

( d ( - A(t-Tm)
f t) ::: d t Q,' ·t)::: e

De door Hobertson toegepaste betrekking (1) is een
discretisatie van bovenstaande continue verdeling
waarbij _A

F ::: 1-e

Geval 1 •----
Zij gegeven:

expQnentieel met
rijtijd Tm.

Definieer 1:
1

de rijtijdenverdeling is
gcmiddelde ~ijtijd G en minj~~Je

zodanig dat (G-Tm)::: k1 .G

f(~) t

o Tm

f( t) -- 0

G ~--

voor t ~Tm

v()or ~ ,( 'l'm

Opdat G het gemiddeldc is geldt:
C\)

ft. f.C t) d t = G

lm
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1
A =--

1 k
1

.G

Geval 2.

= G

Zij gegeven:
met mediaan M en

Definieer 1:2

de rijtijdenverdeling is exponentieel
minimale rijtijd Tm.
zodanig dat (M-Tm) = k 2 .M

IH) 1

o

f(t)

M

voor t ~ Tm

t-

f( t) - 0 voar t <Tm

Opdat M de mediaan is geldt:
1'1J f(t) dt =f

Tm

~ A (lvI-Tm)
e 2 - A k 1'1::: e 2 2 ::: t

>. In2
Z ::: kZJ.I
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De waarde van F uit (1) TIordt nu verkregen:

in 1 bij
1

gevD.l gogeven k1Ggemiddelde- en minimum rijtijd F = 1 - e

in geval 2 bij 1gegeven - k 11
mediaan- en minimum rijtijd F = 1 - i-e 2

1
kG

geldt altijd 0 <F (1
1

Danneer F = 1+kG

terwijl voor grote kG de waarde van F nadert tot 1 - e

"Ti'- 1 _ 1
De door Robertson voorgestelde ~ - 1+0.5Tm - 1+0.5(1-k)G

mag dus alleen als berradering
toegepast worden als k ~ 1/3

2.4 ToepassinG-van de exporentiele rijtijdenveEi?ling
bi~_.s..cf£e·\f~ Gemiddc~~c~.2'.~'2 ,;lipinum rij tij,(1..

Stel G-Tm
k = G dan volgt

- A(t-Tm)
e

- A(t-Tm)= 1 - e

Trek oen random getal R Dot 0 <R <1

Stel H = p( t ~ t)
-'\:

H 1 - A(t-Tm)
= - e

1-R - A(t-Tm) met 1 > r) 0= I' e

- A(t-Tm) = l!~( r)

1
t = TIll -~ln(r)

= Tm - kGln(r)

Op eenvoua.2ge WJ..Jze wordt dus een rijtijd t getrokken
uit een gegeven exponenti~le verdeling, daar voor I' het
randoEl c;ct2cl TIZ,:,L genollicri. kan worden.

Hoeriel in hot sj_mule.tio pJ:'ogro.::-;illla geen gebru:U: Hordt
gCillClO}:t VET de e::ponen.tielc rjjtJjdenverdelil1g, kan hiertoe
gemiJ.l;:kel~j~'.: worden oYCrgogG.Cll!. nanncer invoering op [rond
van prcl.\:t~jl:-metinbOll ge'.7en::'>-G is •.;'16 voordcel boven de
normo.le snelheic.1Bverc1elillG gelci.t cl2..11' de snollere j;wthode
om een rijtijd to bepulen.
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Bij gegeven netwerkgeor.1etrie, verkeers-input int ensi
teiten en e,fbuigpcrcentages in aIle wegval:ken, kan uitgacmde
van de Kirchhoff strool11vegel'ijking de st2.tionnaire verkeers
verdeling bcrekend worden. Iiierbjj wordt 8een rekening
gehouden !Het capa.citeiten, hinder en blokkering.

Het hiertoc geschreven PL/I programma INTEH vlerkt op
dezelfde data-set als het s i1.lUlatieprogrOl1llUa HETSHI. Om
deze redcn kan met behulp van IJJlrmI een beperkte data
input controle uitgevoerd TIorden, door de berekende ver
keersverdelingen te vergeJ.:ijl:::en met de meetgegevens uit de
pralrtDk, waaruit juist de data-set is samengesteld.

3 .. 1 Hethode en prograLlr.w.beschrijvin,[£

Uitgangspunt is een leeg netwerlr. Voor de ingaande
wegv3k.ken is de inl::omende ve}ceers intcnsitei t g( L;even in
voertuigen per uur. In het prCcrElI,1r.a wordt gerekend met
de intensiteit per seconde.

In een network 'wordt onder de rondgaande ve.L',sterking
van een lilaaS verstaan: het product Van de kansen (op ieder
te passeren kruiE:punt) dat het verkeer de maas voltooid.
Er wordt aIleen dan een stationnaire bczetting van het
netHerk gevonden V!C:.l1ncer er Geen mazen voorkamen liWt
rondGaancle vcr~1tel'l:::ing gelijl: aa.n 1. Di t zouden dan llD.melijk
verkeersputten zijn rlCLC.rvan de inhoud onbeperkt tocneemt.

Voor alle wegvakl:el1 van het
netwerk worden de heersende inten
siteiten verdeeld over de betreffen
de bestemmingswegvakken. Zo zal d ,';
verkeersstroom i zich splitsen
in de drie stromen j, k en 1.
~F deze w~ze zal iedere verkeers
stroom zich blijven verde len over
de verbind~u,~;s- en uitgaande
~'J(~gvrl',..b .. -.;Il, -[.,ytdat de som " an de

intensiteiten in de u:.. ~-,G·::lan;;.e Vi <:;vddcen gcJJjk vlOrd-L :<,',n
de intensiteit van het binne~romende verkeer.

In het prograntma Yiord t gox'ekend met de array's:
INT bevat van alle wegvoJdcon de nog te verdelen verkeers

intensitei.ten.
INTENS hicrin wordt per ucgva}::: de eindtoestand opgebouwd ..
BESTEI,j]':IllJG bevat voar alle '\Jegvakken de bestenuninGsneg

vaU;:cn b5j l:::euze l~echtsaf, rechtdoor of linlcsaf.
RICII bevat voor alle bester.mingswegvakken de kans op inrjjden.
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In het progrrumna wordt begonnen met het verde len van
de ingaandc verkeersstromen INT over de betreffende bestem
mingsViegvaJ::J::en aan de h,-;md van d.c afbuiglwnsen RICH. De
dan verkregcn intensiteiten worden daarna zo lang verdeeld
en gesomrneerd in INTZHS tot in aIle wegvakken de nog te
verdelen intensiteiten IIT'r kleiner z5,jn dan 0,00001 voer
tuicen per seconde. In feite bestaat het progrrumna uit
een DO-loop vreJl;:e zo vaak c.1oorlopcn Vlordt, totdat de station
nail'e toectand bereikt is.
In PL/I;

AO: DO 1=1 TO AANTAL_VlEGVAIQ~EH;

IF (KLJl.sS}~(1) =INGAA.ND I KLASSJ~( I) =VERBINDEND) &:INT (1) > .00001

THEN DO; INTENS (I) :::IIT~CElTS(I) +Im~(I) ;

DO J=1,2,3; BES=BESTE~1ING(I,J);

IF BES > 0

THEN I:Wr (KjS) =Il1T (BES) +INT (I) *RICII( I,J) ;

END; INT(I)=O;

mm;
END;

DO 1=1 TO AANTAIJ-"JEGVAIGc:;n;

IF nIT (I) > .00001 THEN GOTO AO;

END;

Het progranma IHTEN Ievert in tabelvorm voor aJ.le weg
v~d;:en de intensiteiten per uur, per verkeerslichten
cyc:J.ustijd en per simulatierun. Dit laatste maakt het
moge~k direct een vergeD~~ing met de simulatie resultaten
te mak.en.
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4. Verl::eersverwerki~g c;.~11 het ainde van een vlegva'k..
-- -------------------------------~-------------

Het is dUidelijk dat het verkeersgedrag voor de
stopstreep in belancrijke nate bepaald wordt door de
ruimtclijke vorLlGcvin['; van de wegvak ui trn.onding.
OLJ. deze reden vlOrdt ae.n ell:;: YJegveJe een VOHH toegekend,
afhankelijk Van de werkelijke geomet:cie.

VORl·I :;: 5. Het negvak heeft drie of meer rijstroken
en/of het voorsorteren voor de drie mogelijke
vervolgrichtingen en het vullen van de op
stelvcld::en kan uitgevoerd worden zonder onder
linge hinder. Opstelv~dcen zijn gedeelten
van het negva'k., vlal: voor de stopstreep, toe
gewezen aan een of meer vervolgrichtingen,
van vraaruit voertuigen het kruispunt kunnen
oprijden.

VOHH .. 4, Het VJeg-.ra'* heeft eEm of tweo rijstroken, en
voor de s'~lJpstreep kunnen zich twee files
naast eJJ;:aar opstellen met besterrtilling rechtdoor.

(VORH < llo.)

VORN _. 3.
VORI1 :;: 2.
VORl'! .- 1 •

Het wegvaJc heeft e6n rijstrook tot voor de
stolJstrcelJ met de nogelijke Elam!ezigheid van
opstelvc.ckken voor rechtsaf·- en linl::safslaand
verkeer. '[Fe sprcken van:
Het lirucer opstelvaJ:;: is groter dan het rechter.
Beide opstelvaId::en zijll even groot of afwezig.
Het rechter opst!:;J.vak is groter dan het linker.

In het model worcien aIle wegvakken welke een kruis
punt naderen, voorzien van drie opstelva~:;:en waarbij
hun maxi-male capaciteit (mQ:~imum aantal te herbergen
vrl~rt'.:L::"::"n) a:fgeleid wo:,'dt uit de afLletingen van de
event,·Qc}. ac..Hwezige opstt< vo':1::en., Deze herleiding vindt
p.Laats in het data-invoer [',<,c~eelt(; vcm het programma.

In het nu volgende voorbceld zal uitgaande van een
werkelijke situutie het bijbohorende model opgebouud
worden. IIierbij :;~ullen de nodige variab81en geintroduceerd
en de vernerkine van het ve:.~keer behcU1cleld worden.
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Voorbeeld.

Het vlegvalc heaft e€m rijstrook
welke zich voortzet tot voor
de stop.streep.
Er is een opstelv~k voor
lirucs afslo.and verkeer met
ma:dmalc inhoud Kt>.XL auto's.
In de buffer kunnen }ffiXB~§FER

auto's.

a) De werkelijke

fDl
U1J
~ t+

t1 [J

o 0
g tJ

eJ
lJ

si tuo,tie.

Als data-input
1,U.XL =
lIA.XR =
Il'\.XBUFFER =

\'lordt
3;
0;

I

2;

opgegeven:

b) Het simulatie model.

I", "",T' 1"( 7.)-'.Li. Lll.. w,t-t ~ :J

lIlt:: 'I'D .s SBlIFI IE

FII31

---_l--- .. ---

De opstelvald~en Dellce ingevoerd zijn voor rechtsaf,
rechtdoor en linksaf helGen resp. VJUC( 1), VAK( 2) en VAK(3),
en hebben en~ een uitgo.ngs breedte van ~en auto. Hun
maximum inhouden volger ,::.. t:

HliXVlJC(1 ) = HAXl1 + 1 = 1

lfAXVAK(3) = H1-LXL + 1 = 4

11AXVAK( 2) . (l'''/"r" HAXL) + 1 = 1= lilJ_l1 1\ll0c~'i. t

VerdeI' zijn ingevoerd de E1.cclJ.l::onwtv,:Uckt;;n 11..1',1'JKOl':LSTl en
AillnCO}illT2 ter lengte van een auto, waartussen ruimte is
voor FILE2. Hiervan is de maximale lel1gte N.:0CTUSS:6NFILE
voertuigen.

AFSL.:''..;Um2 geefJe aC',n hoeveel auto's van Ii'II.JQ willen
afslaan, in dit voorbecld rechtsaf.
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1

3c jj2: ;
1: :o 1 I

o loting

rechtsaf
rechtdoor
linlcsaf

1 ••••
2 ••••
3 ••••

AAIJKOEST1 kan eezien .worden als de toegangspoort
tot V1UC(3) of 1"ILE2, en .AAlTKOT1ST2 als de toegangspoort
tot V1LK(2) of VAK(1).

Een auto uit FILi~1 krijgt door mido.el van een loot
procedure een bestec:1min[;Sl'ichting toegenezen in de vorLl
van een getal:

Di t getal vlordt geplaatst in AJ0TICOnST1 en de inhoud van
FIh~1 neemt af met 1. Om het vak A.1\IJKOI1.ST1 weer te kunnen
verlaten mag de doorgang niet geblokkeerd zijn, zodat
moet gelden:

Is doorgang mogelijk dan neeDt Vil.K(3) of FIm2 toe n:ret 1
en Hordt AAHKOHS'I"j Vleer o. In het geval dat de bestemming
rechtsaf was uo:cdt teve:r..s AF3LALND2 met 1 opc;ehoogd.

Een a.lIto ni-!; FIL!~2 krijgt vervolgen een bestemmings
richting toee;ev:czen r:let Lans van (lI.F3L':\.iiHD2 / FlLE2) op
rechtsaf. Het resultaat (1 of 2) wordt in AANKO~illT2 geplaatst
en de inhoud van FILE2 en AFSh~AND2 wordt aangepast.

Om het voJ: i\.ANICm.1S'i'? -ce ]:u:r..nen verlaten moet gelden:

'V-l~·.K( 2) < ". ··V ",,( ')......... l"ltw"},. .L~J.'~ L. 1\ V.Ale (1) < Ht~XVAIe( 1 )

Danneer doorgang mocelijk is, (in dit voorbeeld zlJn
clan zowel Vl~K(1) als VAK(2) leeg) wordt cen van beide
opstelvclkl;:en Cevulo..

Bij de verwerking van FIL-1I:2 wOl'dt geen rekening ge-
houden met de volgorde van de voertuigen wat hun bestem
mingcn betreft, want bij het verlaten van FIIE2 wordt
een vervolgrichting geloot, terwijl in feite de vervolg
richting 0.1 bekend \'faS b:Lj het ko:men in FIIE2.

He I:. nadruk Hardt er op gewezen dat de inhoud vC.n
:;.lle i:Jgevoerde vaJdren Gegeven word t in e.c'cll tallen v ... -:'
tuigen, met uit;~onderinG van AAN;CCliST1 en AANI~m-IST2

waarin een t::et2~~ de vervolgx'ichtine; van het betreffende
voertuig aanGceft.
A1UJKO~mT1 ~ 0 betekent dat het vw~ leeg is.

In hot model is aan elk opstelvak VAK, cen verkeers
licht toegevoegd. Deze krijgen de n2J:len LICH'.C(1), LICHT(2)
en LICHT(3), uiteraard resp. '1001' rechtsaf, rechtdoor en
linksaf. Een LICHT kcm rood of groen zjjn.
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VORH == 5.

Hodel:

BR'~T;'D'1""'" (4 )___... :J ....L...c.;

Vj\.I~(:3) vLK( 2) VAK( 1 )

])8 uitganBsbrcedte V2.n de opstelvakken en de buffer
(het aantal voertuicen dat n<';l.ast eJl:8.a1' rijdend gelijk-
tijdic kan vertre~dcen: \Vo:.~cj.t Gegeven door BR}.::SDTE(i) met i E.[1.2;3,4}

Aan0 'J'urlon Hardt dat aJ.le reeds 2.3.nC;ekolc.en voertuiBen
zijn 0}J::~clLC'mcn in I\ .('1); 'rJ«(2) en V':.l~(3). Elk volgend
actietijdstip zullo~ ue dan ~ankomende voertuigen zich
zonder onderlinge hinder opotcllen in de gewenste opstel
val-zen. Deze Zi;jl"l 11iet Cl3.11 cerl lnaxir!lD.le inll0ud gebollden.
Ook kunnen vocrtuig0m zich niet zo opstellen dat eon
gedeelte Vc:.l1. hot rIcGvc;}: gCDlo};]:eerd rrorc~t.
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BU}'J?ER BTIEEDTE(4)

Hodel:

BHZEDT}I:
(3)

I'"

BREEDTE
(1 ).. ,.. ..,

llAXVAK(1)

VAK(3) VAK(2) VAK(1 )

VAK23 VAK21

iu\.?J-
K01!L3'l'2

1 SEI\r?ILB
0J
~.::t AIuI-

(\j ~

~ <G K01IST1
'-c- t -·'EH 1--

f."4 tl)
f."4 ..-
<:.~ A..- :z;

fj <G

H ~
r:-~ (JJ

r~
..-1

HAXVAK(3)

NAx'rus

Gcgeven zijn:

de ::1Q::5.L:alc illhoud van het Ol)stelv:Jlc
voar l'"'ec]ltsD.f.

de l:.lclziuale inhoud. var. het opstelvcJ:
voor li;:-:.l:saf.

de uitgangsbreedto van de buffer.

Hieruit worden berekend: IIAXVJi..K(1) - EJ!.XH + 1

I'L\.XL

dus lrJ~XTU,SSID~T:B'II,E < 0 [tIs IILXn < Nl":CL.
Verder zijn bekend:

Bi:1EED'l'Z(2) = 2

Voertuigen die ccwJaal opgenomen zijn in FIL~1 of
FIL82 overschrij den d.e scheiding.sIijn tussen Ii:n.k.er en
rechter rijstrook niot meer.

De rechter r;.jstroo};; is niot geblol;:1ceerd als:

VAK( 1) < H.iJ.::~VAI=( 1) A VAK21 < h'.XVAK( 1 )

TIetzelfde geldt voor de linker rijstrook als:
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De verlLeersverwerkj.ng vorloopt als voIgt:
Tijdens het actuele actietijdstip zullen afharuLelijk
van de inhoud van de aa.YJ.l;:onstentabel n voertuigen de
stopstreep bereDLen.

nE[O,1,2}

n=2: Door middel van een richting bepalende hulp-procedure
W"O'rdt voor beide auto's eon vervolgrichting RICET1 en RICHT2
geloot. Doordat voor afhuigend verkeer de rijstrook keuze
vast ligt, en in het progr~ill~a de tweo auto's na elkaar
verwerkt worden, is het Van voordeel RICHT1 on RICHT2 to
verwisselen Ylanneer RICIlT1 = 2. (rechtdoor)
Als resultaat verkrijgcn we de volgende combinaties.

RICHT1 -1 1 1 1 2 3 3 3 3
lUCET2 1 2 3 2 2 2 1 2 3

Door eerst llet voertuig act RICH'J~1 te verwerken Vlordt
de rijstrook keuze:

,......-------._.

R R R It R L L L L

1") L L 1.J L H R Ii. L.r,

Afhankelijk van de rijstrook keuze wordt PIL:"S1 of
FIJ~2 opgehoogd evenals oventueel AFS~~MrD1 en AF3L~AND2.

De cosbino.ties TIR en 1L rrorden hier weI toegestaan, hoewel
dit strij diG' is met hot tl no.as t cIkaar rij dend gelijktij dig
de stopstreep bere:iJ::en. 11 Dit om zo goed mogelijk aan de
afbuib1Jercentages, en da2.rnee aan de gewenste verkeers
stromjng te voldoen.

n::::1. Ha richting bepalin,; voIgt:

RJ:CHT1 1 2 3
HICIIT2 0 0 0

met b~jbehorende rijst~cok keuze:

~
? is de rijc;trook: met de 1:ortste fi.le gemeten val1af de stopstreep.
FILS1, FILE2, ,\FSL.:'J..AND1 0 f AFSLA_\..l~D2 \70rden indien nodig
opgehoogd.

~ Geen nieuwe voertuigen lwmen aan.

Voor aIle n r:ordt l,j_e:"1 na bij aannez:i_gheid van filo(s) n21. een
hern:i_cuvrde loting t. o. v. de fractie (n'3IAANlJ / l"IL}~) het bij
behorende vcLk U-\.lrKOl1ST govuld met een bestel;wlings getal.
Zonder blokk2.de ko.n de auto doorrij den van .\ANKOE:ST1 naGr
VAiC(1) of VidC21; cq. van AANKOlwT2 naar VAK(3) of VAK23.
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vom·! = 1. YORE = 2. VORH = 3.

AK1

F1

V!iK Vi\..K V.'~K

(3) (2) (1 )
~,

..-
,~

~~

l'1 JlK2
~

F2

AF2 ~

11.1(1

F1

~BUj
r..b (3 )~I b ( 2) I"b (1 ~

VA?~ 'lJ.""K
en (2)

VAI~

( 1 )

..:\.F2

..~.K2

V!iK Vl:.K
(3) (2)

F1 FILE1

]'2 = Flil.i2

iLK1 - AANKor IS r,'1

AK2 = AANKOHST2
BUll' = BUFFEn

AF2 == AFSLf'>.AND2

N(i) = HAXVAK(i)

HIi' -- HAXTUSSENFlLE

b (1+) = BHEED'1'E (}i·) (uitgancs-
breec1te bUffer)

Als gegevcms, afgeleid u.i t de werkelijke situatie
worden ingevoerd:

}
~

I-L\XR VORH ::: 1 als Hll.XR > H.;;XL

HA.-,"'\L VORN = 2 als Nl1.XH = I-IA.XL

3"017'1"D'1'4' ( }. ) VC'"rtH ::: 3 als Hl\.XR < HAXL..L\ ..d~ ~ r

Hieruit worden berekend:

HAXVAY( 1) - n~XR -I- 1

',VV<:VAK\.j) == I{~.x:. + 1

HJ\.XVAK(2) == min(WL'lc , r:.I\.XL) + 1

HAX'I'US,3ENFILT~ == abs (J'.l[\.XR - HAXL) - 1

Verder geldt: BREED'1'E(1) == BREEDTE(2) == BREEDTE(3) == 1

Vlanneer VOm! == 2 hebben FlLE2, AF3LA..AND2 en
!·\..A1TKOH:;'1'2 geer betekenis.

Voorbeelc1.

VIerkelijke situatie ••• vertaald naar het model

DDDGw +
vijf auto's voor de

stopstreelJ.

r-.J
1

312 0 -

Fl ··'..,.. 7. 0"",
I lL·~"1 ==:J '--

AAl'TKOlIS'I"1 =2

VIJC( 2) 0-=0
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Ret rijgedrag in het model Vlanneer VORJ.r ~ 3 is als volgt:
Een nieuw aangekol:wn voertuig word. t opgenomen in li'ILE1.

\Vanneer AAHI~OI·IST'l ::= 0 Hordt een vervolgrichting geloot, en
Alu'HCOI-1i3T1 gevuld net het resultaat.

Als VORM ::= 2 gaat de auto door naar VMC(AANKOMST1) mits:

VAK(1) < HAXVAK(1) /\ VAK(2) <KuVAK(2) /\ VAK(3) <NA.."{VAK(3)

De ver.rlerking in het Geval VORN ::= 2 is hiermee beeindigd.
Vlanneer AliliKOH,sr1'1 ::= VORtI gaat het voertuig naar ViU<:(VORH)

mits:
VAK(VomT) <HAXV1'..K(VORH) /\ F1LE2 <H.o..XTUSSENl!"'IL.."S

VJanneer APJITCor:S'L'1 :p VOR11 gEtat de auto uit 1'u\lECOl-IST1
naar F1LE2 en indien AANKOUST2 leeg is gaat er ook een
auto van :21IZ:2 naar iu".ITKm:.sT2. ','ie nemen hiervoor dezelfde
bestemmingsl'ichtinG als van de 8utO die achter aansloot
bij li'1LE2. Zou echter Ai.IHCOHST2. 8.1 gevuld zijn, dan wordt
F1LE2 en evcntueel A~i'SIJ.!\..A.HD2 opgehoogd met 1.
Van AANKOIJ1ST2 gaat het voertuig n21.ar VAK(AANKOHST2) mits:

VAK(2) <NAJ:VAK(2) A VAK(4-vORH) < 1I!'I.XV~U<\jl-VORH)

-+-+-+-+-~:---l--+-

Hot rjj[;cdrag aan het einde van het vregvalc, zoals
doze in de hier ingevoerde modellen gerealiseerd wordt,
is ,veergcc;evcn in cle ilow··o.io.gr.::Jl1nen vo..n het programma
NE'J:S1L U.:ie het prog:c3.Jilllladeel B1, pagina 32 t/l:l 39.)

HC't vcrtrek ui t de we2;valJ:en VTO.nneer de verkeers
lichten groen ,~j:jn wordt in de progranmade1en B2, B3 en Bll
behanaelcJ.. De flow-diar;ramr:len met het aanvullende
comLi18ntaCLY' El9Jcen een uitvoerige beschrijvinc; op deze"
plaate overbodig.

-+-+-+-+-+-+-+-
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5. }"'].ow-·diagram";1on.
--------------_.-

START

N£T5IM

DECLARATIE'

INITIALI ~ATIE

TFASE =TfASE +1

Beschrijving van het programma 1TETS 1H
aan de hand van flow-diagran®en.

(Verge4jk de listing in de bijlage.)

AIle variabeJ.enen array's
worden gedeclareerd en krijgen
indien nodig een beginwaarde.

Zie data-input besehrijving.

Tevens worden de verkecrsliehten
gesyne~~oniseerd.

Iedere nieune volledige simulatie run
begint bij R~T met een leeg verkeersnetwerk.

r,ij SHI becint ieDer aetietijdstip
de volgende simulatie slag.

N

y

De klok vrelk.e het aetietJjdstip
binnen de eyelus aangeeft wordt
gelijkge~"et•

TFA\( = 1 i

,. AC. T :TA(Tf
TACT f =TAC.T2.
TA'-T 2.='TAcU
TACi 3=TAn3+1'

Einde van een volledige
simuliltie run.

De resultaten-tellers
vorden op het tijdstip
i.J op nul gezet.

'.Ianneer de simulatie
&1 enkele cyeli be/ig is zal het
nehverl: niet leeg :;:. !.jn zoals bij RET.

De tijdViijzers wellce de actuele en
eerstvolgende kolommen van de aan
komstentabel aangevcn worden gelijk
gezet.

,
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De programmadelcn 131, B2, B3 en BLt 'llorden eL1c
als DO-loop uitgevoerd voor alle wegvaYJ~en.

De flow-diagramnen behandelen wegvak I.

In B1 wordt de aankomst van voer
tuigen op de stopstreep en het
plaats nemen in aank.o~lstvakken,

opstelvak~en en files behandeld.

vergeleken met GROENBEGIN(I,J) en
:ROODB~;jGnT(I,J) waarbij J de waarden 1, 2 en 3
doorloopt resp. geld end vool' l'echtsaf, rechtdoor
en linksaf.

Vof'P.T~IC.f'N

INL.DTEN EN

P\.AATH"N IN
&(r,TA'n)

Aan de hand van de opgedrukte
verkeersinput intensiteiten
wordt voor aIle rijstroken van
het vegvru~ I geloot of er een
uuto binnen komt. Zo ja, dan
~ordt deze geplaatst in de
auw:omstentabel B(I,TACT3)
zodat de auto over drie actie
tijdstippen de stopstreep bereikt.

Op h(-', actuele actietijdstip bepaal-c;
B(I,TAGf) het aantal voertuigen dat
aankomt en verwerkt moet \'lorden.

N

Het wegval;: heaft GEm rijstrook
vool' de stopstreep.

Het vegvak heeft meer
dan tuee rijstroken.

VAK (I, Rl)::: VAK (1, RI) + 1 ;

WAC.E/IlS :wAC>E"NS - f i

Voar aIle aangekomen
auto's wordt een
vervolgrichting
bepaald vaarna ze

zich zonder onderlinge
hinder o)stellen in de
opstelval:}:~en.



y
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Het negvaJ: heeft twee rijstroken
voor de stapstreep.

Er komen geen nieuwe auto's aan.
Verwerk bij B1F eventueel
aannezise files.

Loot een vervolgrichting a&n
de Imnd van de gegeven
afbuigpercentag0s.

De procedure RICHT wardt
bchandeld aan het eind.e
van de :flor:-diabra~11nen. (Fag. Lr6)

N
Oo~ vaar de tweede auto een
vervolgrichtin bepalen.

RIU'iT i ::: R"I'\T 2. i

RI(HT 2. ': 2. ;

l1anf;,sch:U:: de gevanden richtingen
zo dat indien mag~lijk RICBT1
gel:Ljk 1":ol~dt &['11 1 a: 3. Nu J.igt
voar HICH'I'''l de tel::.:Lezen rij atrook
:r.'eC~JtE; of linJ.:15 V2.St.

Hecultaat:

* ""RICI-I~e1 1 1 1 1 2 1 2 3 7- 3 3 3j

HICET2 0 1 2 3 0 2 2 2 0 'I " 3L.

,

':J'luneer alleen
n!CRT1 = 2 wordt
slechts de kortste
file (gemeten

vanaf de stop
sh--eep) met
een verlengc1.

';'18T.LL,-'_.r .::r:CHT1 = RIC~J'J'? = 2
~orden beide file:~~gtes

met 66n opgehooGd.

FlLf 2 (1) :: FILE 2(1)+1

N



AFSlAf\ND 2.(1)::

AF~L.AAND '2 (1)+ i

Een afbuigend voertuig met
RICHT1 = 1 of RICHT1 = 3
sluit aan bij de file op

de rechtcr- of linker
rijstrook.

Al=SlA~ND '\ (1) =
AFSLAAN1l1 (1)+ 1

.E Z(l):: FILE'2(1)+ t

f~LAANP 2, (t)=

f~LAAND2:(J) +1

FILE' 1(1)=FIl.E 1(1)+1 FILcZ(1)=F1l.f2{l)+ i

Er VTas slechts
eEm voertuig,

of het twe8de
heeft een anderf.o
boctoL1L1ins als

het eerste
en kiest
dus oo~: de
anciere file,

Af.SLAANO '\ (1) =

A~lAA",pi (1)+ (

N

y

Af~lAI>.NJ)l(l) ::

Af5LMND1 (1)+1

y

AF~LMN» 2(1)=

AfSLAAND 2.(I)+f

N

of bij dezelfde
bestearning
vindt o~lnar::lC

in de7elfd0
file P-i~'CAt s ;

indien nodig
Vlordt het o.;).n
tal "afslaanders"
bijgehouden.

,
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Hier be~~nt de file-verwerking.

Er is eeu file op de rechter rijstrook
terwijl het bijbehorende
aankoruBtvcl~ leeg is.

,

of slaat
linksaf.

De auto
caat
rechtdoor

of slaat
rechtsaf.

Procedure VUL: zie
einde flow-diasra~nen.

(Pag. 46)

De auto
gaat
rechtdoor

RI '.'Tordt 2 of 13, nu
bepaald door de inhoud
van de linker file.

HI krijgt de waarde 2 of 13,
rekening houdend met de
fractie rechtsaf slaande
auto's in de rechter file.

AANKOMST2.(t) =2.

Er st2.C!.t een file op de lirJcer
rijstrook tervrijl het linker
aanl::omstvak leers is.

AF!>LA.ANl) ~ (t) = 1
IAf!lt.AMJ~~ (t) - ~J

y

N

to!
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Een auto kan het yak A~~KO}mT1

slechts verlaten TIanneer zONel
het opstelvak voor rechtsaf
als het opstelv~~ voor rechtdoor
op de rechter rijstrook
niet beiae volledig gevuld zijn.

y

VAI<{1.1) =V,Il.1< (r.l) + t

De auto gaat
rechtsaf,

en wordt
geplaatst in
het rechter
opstelvak ,

of in het opstel
ve.k VOOL :':'cchtc1oor
op de rechtcr.., ,rlJ s-croo.c:.

of in het opstel
yak voor rechtdoor
op de lin1:.e1'
rijstrook.

De aU to g8.at
linlwaf I

en Vlordt in
het linker
opstelv2Jc
geplc'\.atst I

Om het vnk AANI~Ql.Isrr2 te kunnen
verlatcn , mogen zowel het opstel
Vell: voor linksaf als dat vaor
rechtdoor op de lirn:er rijstrook
niet beide volledig gevuld zijn.

IN
...----,--',--~

VA.K (l.,~)= VAK (1.2) +1

'"

y

N
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breedtc van het wegvak voor
stopstrecp is een rijstrook.

weDce geplaatst
wordt in het
eerste aankomst
vak of de
file ervoor.

Er komt een
auto aan,

fILf1(I)=f ILE \(Ih1

N

RI( HT (AANKOM~T tM)

N

y
Het eerste
aankomstvak
is leeg, en
wordt gevulc1
uit ae file
die er voor
staat.

Hechter en
linker opstel
vak zijn
even groot,

en er \"v.cdt
geprobeerd de
auto uit het

eerste ac:mkomstvak in
het gewenste opsteJ.va.k
te plaaL,en.VA\( (1,MWKOM51f(1»):

VAK(I,AANKOM5T 1(1) + 1i

AANKDM5T t (1) = 0;

N

y



N
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De vorm van de wcgva};:-uitmonding is
zod~nig uat het opstelv~: voor de

. gekozen bestemmingsrichting (gegeven
door AAl'TKONST1 )

Y groter i5 dan het
andere opstelvak.

y

Indien mogelijk
gaat de auto
naa1' het gewenste
opstelve.k.

VAK. (1 ,VOtl.M(l)) =
VAl< il. 'JoRM (1)+( j

AMJKoM$T1 (1)=0,

y

AAN KOM~T :I. (1) ==
AANKoj'f H 1 (1) ;

AANI{OMSTf(t)=O;

,L_· _

N

N

y

Als het va.k AAHICOUST2
leeg is gaat de auto
uit het vak :u'lNKOHS'l'1
naa~ de tussenfile,
en gelijktijdig vult
de voorstc auto uit
de tUGS enfile het vak
AANKOHST2 op met
gelijke bestemrning.

Wanllce1' AANKOHST2 al
gevuld waS v;ordt
geprobeerd de auto
uit het eerste aar;~~omst

yak in de
tussenfile
te plaatsen.

_ __ ..L-__--.

,



VUI.(fILE Z(t),AHlAAWIl2
(1), RI)
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Er staat een tussen~

file waaruit cen
voertuig het tweede
acmkomstvaJc kan
opvullen.

N

END e 1

MNKor1j,T 2(t)::.
4 - VORM (t);

AFH.AAIVD 2.(r)=

AFSLMNI)2.(I} -1;

VAY. (I,MNMMSt2.(t»)=
VAV.(l,AAN1(OM~T2.(l» +f:

AANKoI"1S12.(l)"" OJ

De mogeli.;~:heid is
rechtdoor e;aan,

of no.o.1' een zijde
afslao.n.
(bepaald door VORH)

~:ndien lila ~e1] -ik
wardt de auto l:': t
het tvreede aankomst
vak opgenomen door
het cewenste
opstelvak.



Bet programDl&deel B2 behanQelt de overgang
van voertuigen van het linker opstelvak
naar de buffer, de test op hinder voor
links afslaand variceer veroorzaakt door
het tegernoetkomende wef;vak, en het toestaan
van vertrck uit de buffer en het rechter
opstelva.k.

y

VAN VAK(I.3)
NAAI~ 8UFFER(I)

_.~·o-

Plaats zoveel auto's in de buffer
als er gelijldij dig naast elh:aar
uit het lillircr opstelvak kunnen
vertre~:en, onder de beperking
d.9.t G.c mD.ximum inhoud V['cn de buffer
niet overschreden wordt.

Geen tege~oetkornend

'dCgV8.k,
dus geen hinder.

Vaor tege~oetkomend

verkeer zijn de verl:eers
lichten rood,

dus geen hinder.

}~r is rechts- afs.l.c>-C,.no.
verkeer in het tegemoet
komende ~ogvak, dus hinder.

Er is r(')i.::'~ltdoorgaand

vor1:oer in het tegemootko
menele weGvak, dus hinder.

Onderzoek de aankomstvakken,
files en de eerstvolgonde
dria pOGities van de aan
komstentabel op hinder.

,



N

END82

y

VAN BUffER (I)

NAAR VEll,TR£l«a.U}

VAN VAK(l,I}

NA.A.R VERTREK(BE~)

*

Er is geen hinder Vaal'

liru~s afslaand verkeer.
Geef zovael auto's uit
de buffer toestew~ling *
tot vertrek als or naast
eJ~aar hot bestemming
wegvak kunnen inrijden.

Geef zoveel auto's uit
het rechter opstelvill:
toestemming tot vertrek
als or gelijktijdig naast
eD:aar het opstelvo~

kunnen verlaton.

Toestemmillg tot vertrek 1Nil
zeggen (b.t in 8.rray Vi:;RTRJ~K

oJ.} de pla-D.tson van de in te
rijden vreGvald;:en de vertrek
kendE auto's worden ingevuld.

No. afloop van de HZ-loop is het vo1'1enen van
toesteml11ing tot vcrtrek aan het afsL:c8.nde vorkeer
uitgevoerd voor aIle rregvalrJ:::en van l,et netwerk.

Voor het recl1tdool'gaande verkecl' voIgt nu B3.
DoordE'.t ~32 klaar is \Jord t bereikt do.t verkeer ui t
de buffer voorrang heeft Vi) T8chtdoorgaand verkeer
met het:.oelfde oest erilllings'.·:e [;vak •

t



Ret prograJ'Tcnmdeel B3 behandelt het
rechtdoorgaande verkeer.

END 53

'IAN VAK (1.2.)

NAAR VER"RfK(6f~

VAN VAK 2/ (I)
NAAR VU\TI\£K(&ES)

NAAR.

Vlanneer net verkecrslicht groen
is, 0n er ook auto's zijn die
rechtdoor gaan, wordt het
bestenuningswegvak bepaald.

Toestemming tot vertrek
verlenen onder de bcpcr
king dat het totale ver
trek naar het bestemmings.
wegv31: niet grater Ylordt
dan de breedte van het
opstelvlli: voor rechtcoor
wuaruit vertroy~en wordt.

\



W£tP. =VE.RTR £1«1)

Vf"1REK(X) ::.0;

y
I----~

J,. 1 i

NO",l": -6;

N

In het progr~rntladeel n4 wordt
het vertrek definitief uitgevoerd.

Allcen in uitgaande- en verbindings
vlegva}c2:{:en is vertrek mogelijk.
In hat geval dat het bestemmings
wegvak tot de klasse UITG behoort,
wordt alleen het aantal rijdende
voertuigen opgehoogd; bij verbin
dings wecvwu{:en wordt voor elke
vertrek.~{:ende auto een sne lheid, en
da~rDee een rijtijd bepaald, en
wordt de auto geplaatst in de
aanlColllstentabel.

SWEl\i =ISIlElHE 1J)(X)+NOl\l1lfo5i'IU In (1)1
__---'C __._~_

PLA,&,TS = _3,6* Lt"~'T~
SNELli .,. TAu

HOHN is nu norm.aal verdeeld.
Gemiddelde waarde = 0
Spreiding = 1

PLlu'cTS geeft de rijtijd in Dctietijd&~.ippe.Ll.

Ph\i\T.3 wordt aane;epast aa.n de actuele
tij d TAC~l.

PLIIIAT~:. PLAATS - 'TAU PL~ATS wordt r-ereduceerd
wanneer deze ;roter is
dan het aanta1 posities

van de aanl:omstentabel, zodo,nig
·dat de fasetijd (binnen de ver
l:eerslichten cyclus) van aan
kO:TIst 8.8.U het einde van het
1iv'egval: gehandhaafd blij ft.

\



Als PLAAT3 het aantal posities
VQn de aankoDstentabel over
sch~'ijdt moet er eerst POS
afgetrokken worden.

PLAATS =. f'LAAiS + I

V~P,TRAC.IN(, (1) =
VE"R,TRAC>IN6 (r) + f

B(J,PlAATS)= f

B (J,PI.AAH)=

P. (I, PLAATS)t 1
"----,---_ .. j

WEER=WfER-1

De gewenste positie
is leeg waCl.rdoor
plaatsing zonder
meer mogelijk is.

De bezetting van de gewenste
positie is kleiner dan het
a.Emtal rijstroken, dus
plaatcing is mogelijk;

in het andere geval wordt
de tijd van aacl:omst &~n

actietijdGtip vertraagd,
waarna opnieuw geprobeerd
wordt de auto te plaatsen.

N

END.B 4

y
De gehele actie
moet voor ieder
vertreJs:kend
voertnj.c uit
gevo ,,:..~d worden.

rJa.'l'lneer de B4-1oop voor alle
wegvruu:en is uitgevoerg \Vordt
hot programma VOol'tgezet bij C1.

,



N

Df

D2

Aan hat einde van ieder actietijdstip
wordt het aantal wachtende voertuigen
per ~egv~: geteld, en wordt de
totale Yftlchttijd berekend.

In het geval dat tussenresultaten
gevraagd worden geven

D1: alle niet lege aankomsten
tabellan van de verbindings
wegvakken.

D2: de overige verkeersGegevens
van aIle inGaande- en ver
bindings wegvakken.

Terug naar SIll voor het
volgende actietijdstip.

~JcU1neer de sil:nI1ctt:i.c· beeir_{li~d 5_8
worden de resultatcn afgedrukt voor:

[ND NfTSIM

F2

I~1 : d.e verbindir:.e:;s vlegva1;l~en

:i~2: de i:nz:;.ande vlegvakken

E3: de ~itgaande wesvatd:en.

~orden uitvoerige
siETulatie resultaten
gevraagd dan leveren

F1: 'let ''')rloop van C~E

lilelengte tijdenG
de [;ehele si::mlo.ti.e
periode.

F2: de aankomstverdeling
binnen de cyclustijd
van vOjrtuigen op de
stopst:..'eep.

Indien noolg wordt een nieuwe
slilulatie run uitgevoerd. ,



RANDoM (INT , REAL)

De procedure ~ICHT levert cen
bcstemminssrichting RI
uitcaande V2cIl de l:ans op rechts R
en de k2.ns op niet-links NL

Uit het interval (0,1) wordt
rcmdom een ge tal ~mAI~ get~col:};:en.

Afhanl:elijk van HElI.L wordt:

nI - 1 (rcchtsn:f)

:HI = 2 (rechtdoor)

RT = 3 ( J.inksa.:.n~ ~

ENO I\IC.WT

.Hh:3.11J:;:elijk vcn REAL wordt:

TIl - 13 (afslaand)

,( ~'e. c 1,] .t- C'" r, L'
". J .. ~u(C,.l.

op eJ c l':lclo. ts
13De oc"ce1":'cYl.i\s "1c1~'l :::11 ==

0":- l:1-rLt;..stlf) if::; -b8},:'~:!1d

RI = 2 (rechtdoor)

Dit het interval (0,1) woyd~

1~eJ:lc10111 eon gctctl .b:~"::lL getl "-~i,~·l<:el1 .

De P:~loc8~ur0 V1J~, levert een
b0stej1J'7l:LY'i[~G}:icb.ti!.lgliT "V'oor ee!1

voertuiJ ui.t een file rnet
twec mogelijke vcrvolc
r·icl-.Lt:Lr1.L;l~~D.• LJarCJ~1et2rs z,j_jn
de filclengte F, en het aantal
Qfsl:~lp~11c1c v·oe)~tll5.g·8n .l~F.

v UL ( Ft AF t RI)



6. Data-input beschr~vins

Plaats aIle getallen zo, dat het
laatste cjjfor in de hoogst genummerde
toegewezen kolom staat. Niet-significante
nullen behoeven niet geponst te worden.

/

(D: eindresultaten
(C: tussenresultaten

/ /
(B: wegvald::en ~

(11.: definities I--

_I

De ir_ te voeren gegevens worden op de volgende wijze
gegrocpaerd en g~p)nst in kaarten ala data toegevoegd aan
het proGr3..m.ma.

Ii: defin.ities

B: vlcgvald:en

c: tussenresult~ten

D: eindresultatcn

A. De definitie-gegevens zijn noalg am. de grootte van het
nebJ0rk on cen ccantal beln.ngrijk8 bjclgrootheden aan te
geven. Al deze gegevens worden als voIgt goponst in
Hm ponskaart.

! Ko'_Lr~ I
.._-----'.

53 - 56

57 - 60

O,r..::;chrijving

PRJ:: is het aan1.,,1 inl.eidende simulatie-cycli,
voordat de cigenJ..:"Ljke s:i..nulatie begint. Doel is
het network to vullen net voertuigen. :?HE E { 0,1 ,2 ••• }

EX is het aanb:i.l fJ.alen de.. t het totale prograrluna
r10et worden ui tGevoerd. IIierbij start de random
g~'nerator iedere keer b~j een ander getal.

KH is het aantal kruispunten 17aaruit het network
bestaat.

\



Ko1om

65 - 68

69 - 72

73 - 76

77 - 80
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Omsohr)jving

luU'TT:~L is het hoogst tocgewezen volgnunmer
aan de wegvaYJ.;:en.

CS:8C is de tjjdsduur in seconclen van Hm ver
keerslichten-cyclus.

CTAU is het aante..1 actietijdstippen vl2.arin eE'm
verl~eerslichten-cyclus verdeeld wordt. Kies CTAU
zo dat hot quotiert van CSEC en CTAU precies of
bD ben2dering ge~k is aan 2.

CSHI is het aant<.1.1 te simuleren cycli, naaraan
er dus PR:8 vooraf gaan.

pas is het aantal posities van de aankomsten
tabel. lIinimalo naarde; C1'AU. ICies b. v. pas ::: 100

B. Voor aIle uelJvo};;:ken wolke in het net\"!erk vo<:' "leomen
moet een aparte lJonskE'.8.rt [';fbruil~t norden.
am het einde van de YJegvC'J:"-l::aarton a,m to gev c:: liloet de
laatsto wegvak-kaE~l't Cevo1C;d vlcrden door een afsluit
ltaart \"/011:0 eon 0 bovat in 1:o1om 3.
De viegv,~.k-kaarten ;;:;ijn als volet s';l.mengest~ld:

KololD.

1 - 3

7

74 - 76

78 - So

Het volC;l1unm.er ivan het vregvak. AIle n Vlcg
vakken \IcJl;:e bj~ het te simuleren netncrk be
troW~en zUn worden oplopend genuwnerd Van 1 tot
iVJ'JTAL naarbjj gelel t: n ~ A.AN'ri.l.L.

KIJ-l.,s,SE van het vlegvak.
WegvF.kken die niet ~_n het netwerk voorl;:omen
hebben KIJ.:"cS.sE ::: O. Uitgaande wegvakl-;:en behoren
tot KI,"\.SS}~ - 1; illg:";,~.... -=-.;, " egvald;:en tot Y:sASSE -- 2
em vcrbinC: ingswc r;val.-...'.~c; ,.... to t; KIJ.ilSSE ~ :5.

Hot aanto.l RIJSJ:'H01CEN van het 'ilief,val;:.
Di t D_cmtal kOLlt overeen met hot aantal voertuigen
dat per actiet:'jdEstilJ een bepaa.ld punt lean passcren.
Voor veol wegv~~-;:en waarin het verkeer gehinderd
WOj·dt door· tegonliggers geldt als breedte 1 rijstrook
h02'7el de mogelijkheid van innalen wel bestaat.

Het vertrek-l::ruispunt VAN.
Voor wogvrud~en uit KIASS~ ~ 2 wen~8 hot vertrek
kruisIJunt buitcn het netnerl:: hebben geldt VAN::: O.

Bet bestemm:i.nc;s-kru:;"spunt I'L~.AH.

Voor wegva}:ken U:l. t KJ..JA,s;JE ::: 1 vlelke hot bestemmings
kruiE3punt buiten het netwo~d:: hebben seldt NleAH ::: O.
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De kaarten v~~ de ingnande- en verbindingswegv~cken

(resp. Kk\BSE = 2 en KrASBE = 3) bevatten verdeI' nag de
valgende gegevens:

KOLOH Omschrijving

9 De VORl·l van de wegvak-uitmonding.
rJegva}:ken Elet meer dc-n 2 rijstroken hebben VORH - 5.
rJeGval'".ken met 1 of 2 rijstroken, welke twee opstel
v~d;;:en hebben vaal' rechtdoargaand verkeer (0.1
dan niet tevens in gebruik door afslaand verkeer)
habbon VOm·l -- 4.
Ffegvaldcen met 1 rjjstrook en &f.m opstelval: vaal'
rechtdaargaand verkeer hebben:

VOTIll = 2 als de opstelv~;:ken vaal' rechts
en lilli:saf even groat zUn.

VORH = 1 als het o)stelvak vaal' rechtsaf
grater is dan dat vaal' linksaf.

VORM = 3 als het opstelvak vaal' rechtsaf
kleiner is dan dat voor linksaf.

11 - 13 Eet volgnunllllcl' VD.n het bestenuningswegvDlc voor
link.s afGle-i.e.nd verkesr.

15 - 17 Het volgrJl.llilLlCr Van hat bestenl.mingsVlegv?--Y;: voor
rechtdoor gao.ncl vcrkeer.

19 - 21 Het volGnu11Llcr van het bcr;temmingsi"lcgvak voor
rechts afslae.nc1 verkeer.

23 - 25 Het VOlcr'.1.Fl.mer van het op het besteml11ingskruis
punt te[';oLloetkonend Vlegva}<:::. Het verkear hierui t
ko.n hinder oplever0li Vaal' liru:s afslaancl verkeer.

26 - 28 Het percentage H}:::CE'l'Sl\.Fslaanc1 verkeer aan het
einde van lwt negv~;;:.

BTIEEDTE(;3UF) is het 8.antal voertuigen dat per
actiet~dstip de buffer Kan verlatcn.

Het ao.ntal voertuicen IiiC=BU}' do. t zich l';laximaal in
de buffer op het t:ruispunt lean opstellen.

lIet percontace lrrE':~IJIHKS.A}i'slaand verkeer aC'.n
het einde van het negval:.
Alttir:L geldt: HIETI.JnrKS;\.F ~ HECHTSAF.

linksaf
recntdoor
rechtsaf

{

linksaf
rechtcloor
rechtsaf

{:j:

ROODBEGIN~IJDSTIP in seconc~n

van hot verkcerslicht vaal':

'"GHO::SHBEGIN'fI,TTx:;r2IP in seconden
van het ve~~eerslicht Vaal':}

TJe-!-
..!-J. IJ

} lict

29 - 31

I

I

32 - 34
35 - 37
38 - 11-0

4·1 - 43
ItII- - 4·6
4'7 ~ 49

51 - 52

60

* zie de volgcnde paGina.
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Het. GRO~8ITBEGINTIJDSTIP en het ROODB:P,";G INTIJDSTIP
l~_nnen afgelezen worden uit het fase-diagram van het
betreffende vregvak. Deze moet gegeven zjjn op een t},jdsbasis
in soconden.
De oranjc-fase wo1'dt b},j Groen gerekend.

Voorbeeld.

GROENBEGIN1'IJDSTIP = L~

ROODBEGIIJTIJDSTIP = 14

9 10 11 12 131 2 3 5 7

~

~

o

groen

o1'anje

rood

15 16

Wecvakl~cn met VO.rH1 :::; 5 hebben in de knJ ommen 5L~, 56 en
.::8 het ,u::.n-tal voer"tcd_Gcn dat bij groen verkeers1icht pel'
actietijd.stip de OIJb-t'"-'lvakken l:an verlaten.

KoJ.om Omschrijving

54 B~)""-')T"' ( "7 ) van het opstclvak voor linksaf.~. J..'dJi:J 1 .w,;;

56 Bn"T;'-;1DT'" (2) van hot opstelvak voor rechtdoor.J."\J...J.L:J.L i.:.J

53 l' '"(E-"D'Y" ( ~ ) van het opstelvak voor rechtsaf._).1i .u! L.J l

Vlegvakken lllet VORl-I .( 5 k1'},jgm in plaats van de hier
boven vermelde breedtcs do inhouden van de OlJstclvakken
gemeten in voertuigen. Do indeling van de kaart wordt dan:

Oms c hr:ijvingI(olom I
-------1.-------------------------- --1

_5~- • I ilAXIJ is de LL '~~.LYlale .: :lho-:.,d van hc:t opstelval:
voar lil11:s ai's 1.J.and ~-crl:eer.

57 - 58 1-T.:lXH is de na:dnale inhoud van het opstelve-k
voor rechts afslaand ve1'kee1'.

Wegvakkcn van KL.:\SSE :::; 2 k1'ijgen het inkomende verIceel'
aangeboden zodat op de kaart toegevoegd moet worden:

Kolom Oms c hrijvin g

61 - 65 Dc intensiteit van inLomcnd verkccr in voer
ttligCl1 per 1.1l1r • ..:'\.ls rla~{in}1..11J. geldt een voertllig
per actietjjel.stip per riojctrook.
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Uegvcudcen ui t KLASSE == 3 liggen geheel binnen het
network, vand~ar dat de volgendc gegevens toegevoegd
moeten vlOrclen.

Kolom Ous chrjjving

62 - 65 De lengte van het Vle~vaJ;: in meters (cemcten
van het midclelpunt van het vertrek-kruispunt
tot het midclclpunt van het bestemmingskruispunt.

66 - 68 De geE,ic:.clelde vraarde van de gemiddeldc snelheden
Vlaarillce de vOCl~tuicen de totale lengte van het
wegval: o.fleGccll in het geval de door[;cmG op het
best erll:l:Lngskru:Li3pun t niet belemmcrd wOl~c1 t • ( In lcm/uur \

69 - 71 De sprciding in de gemiddelcle Gnelhec1en in kY.l/uur.

C. E&n kaart is voldoende om de gegov811s betreffende de
uit to printeD tTIGsc~.r8Gultaten op te geven. De :ndeling
is 3~]4G \i'"olgt:

•

IColom

1 _ l~

5 - 8

9 _. 12

13 - 16

l'TC} j.Ei l!~et .sLaJlt(:~~l lll,:\len pe:c sin~ulat:Lc-:r'll~l Qat
(Ie C811cle J..letvloT'l::.G-catus u.i t£;cpi---irlt 2i1oet ViOl~cl(;>n.

lio.nj~.o:)J' HG ::: 0 bJJjft de rest van de kae.rt leeg.

PRe 6eoft de cycrus aan dat voor het corst
tUGSellresultuten cerrenst zUn~

PRT Boe~t de fasu-tijd in de hiervoor bepaalde
eycIuG PRC, dat voor het eerst tusscnresul
taton gawonst z~n.

PHG is het aant..:~l opvolgendo actietijdstippen
dat tussenroGultaten geprin t worde;1..

1? .- 20 PRS is he-l a<:m Ge: 1 d', 'l:cr)~) ·v:::,lgendc
stippen da1. ricch tussellreGultaten

actie1 J,jd
g2J.Jrini- 'rO:i.~d(~._'.

~~ Tjjdcns executie Vall hot progrOJ11.J"1a vlorden PTIG en PH,S
herhaaldeJ.ijk cloorlopol1 totdat 1TG mc::.al tussenresul
te:lten a::-,~;edrukt. Zij~l.

D. :Gindrosultatcn in uitvoorige, gedeclteJ.jjk Grafische Yorm,
kurmcn opgevraac0. ·\Yol~dcn pel' tweetal v/cgvaldcen. De volgnummers

van aIle gewenstc paron v/ogva.kkcn vlorden, elk r,let tussenruimtc
VD.n trrce lege }:oloDncn a.cJ:ltor elLcJ.a::c gClwnst in de benodigcle
pons};::o.8.rten. Na net lao_tate wegvalc nUJJlD.cr voIgt een 0 ont hot
einde aan te Gaven.
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7. ~utput bosehrijvin~ van de sj~lulatie resultaten.
------------------------------------------------

Tijdens en na afloop van de simulatie kunnen diverse
resultaten uitgeprint worden. Doze data-uitvoer valt uit
&~n in drie delen.

a) Tussenresultaten in de vorm van de netwerkstatus
worden indien gewenst afgedrukt voor een aantal
op te geven aetictijdstippen.

b) Het eindresultaat van de simulatie wordt in eompaete
vorm afgedrukt voor alle wegvaY~en wen{e deel uit
maken van het netwerl:.

c) Een uitge}:;reid overzieht van hot verl.oop van enkele
karakteristieke vorkeers grootheden tijdens de hele
simulatie-periode wordt afgedruld van elk gewenst
tweetal wogv~d~en.

'\':).1 a. YJanneer tUGsenrcGult,::-,ten E;0wonst zijn m.oet een data-
kaart met zas getallcn incclezcn worden, waarmee wordt
opcegeven welke actietij dstippen de netwerkstatus afc;cdrnkt
moet worden. Deze aetietijdstippen zijn periodiek verdeeld
over de sir.ll..1.1atie run, zoal.s blijkt ui t onderstaande
toelichting op de inhoud van de data-kaart.
Deze bevat achtereenvolgens:

NG het aantal malen dat tUE>senresultaten
uitgeprint moeten worden.

PRe e~ PRT de eyeluG en 1e fasctijd binnen die eyeluG
dat voor het eerst uitvoer gewenst is.

Pl1G hot aantal opvol(£ende aetietijdstippen waarop
tussenresultaten afgeQrukt worden.

FRS het aantal daaropvolgende actietijdstipp;n
dat geen tussenresultaten afgedrukt worde.-,

Totda t NG bereikt is vlorden ERG en PRS afwisselend
doorlopen

Voorbeeld. Een data-kaart met als inhoud: 6 3 1 2 5
levert de volgende actietijdstippen:

3_1 3_2 3_8 3_9 -3_15 3_16
(De notatie i_j betc:,J:ent: cyclus i,

ac tietij dstip j.)
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De gehele nctverkstatus uordt gegeven, zowel wat
betreft het stilstaande verlceer in de opstelvald<:en,
bUffers, files, enz. als het rijdende verlceer in de
vcrbilldings neL~v::J:cken. Van deze laatste \'Jordt eerst
de aankomstentD.Del Clfgedrul:t, vraarbij de rij en van de
wegvald;:en waarin geen rij dend verkeer aanwezig is, over
geslagen worden. De cerste koloID van de aankomstentabel
beva·c het aantD.l ,,'!-Uto I s dat het volgende actietij dstip
de stopstreep zal bereiken; en:e volgcnde kolom de auto's
wen:e oEm actietijclstip later ac,nkolilen.

ITa de aankoElstentabel voIgt voor aIle vcrbindings
en ingD_ande weg,-vaJ:l:en in t<:,.belvorm cen uitgebreide
opgave van hun status. De er boven afgedrukte kop bestaat
uit de hieronder verklaarde benamingen.

NR Volgnummer van het wegvak.

LICHT 321 Kleur van het verkeerslicht (R of G) resp.
voar liruesaf, rechtdoor en rechtsaf.

TABEL 123 Onder de ciJ fers 123 staan de dr-i.e eerst
volgencJ.8 ·jcsities van de aankorustentabel •

.sTILS~lcAND Ao..nto.l wachtende voertuigen voor de E,topstreep.

BUF Inhaucl van de buffer van het betreffende weg
vale OJ) het kruispunt.

VAK 3,2,1 Inhoud van de opstelvakken vaor de stopstreep,
re[~p. vaor lin\:saf, rechtdoor en rechtsaf.

VAK23l21 De verdelinc V3..n de inhoud van VAK 2 over de
linker- en rechter rijr;trook.

AI\: 2,1 Bestcx'.l,'ing in de
afgedrukt YJorden
> rechtsaf.

val:ken lL,Um:'OrLST2 en LLKKOHST1;
< linksaf, I rechtdoor en

.tJ',S J...2 , 'I

~~houd van fiJr2 en fi1 e1

Aantal afslaande ~uto's in file2 resp. file1.

'iJACHTTIJD Ge[30111.nWera.e wachttij d varraf eye Ius : 1, actie
tijdstip: 1. (in voertuig-actietijdstippen)

VERTRJ\.GIHG OpgC'lopen vertrasing in het YJegvak ten gevol[ic
van de plaatsings procedure in de aa111romsten
-cabel. (in voertuig-actietij dstippen)



VERTRmUCEN De uit hot wegvillc, inclusief de buffer ver
trokkcn voertuigen ve,naf eyelus: 1, actie
tijclstip: 1.

STOPS

RIJDEND

Het aantal wael1tende voertuigen, gesommeerd
op de nctietijdstippen dat het reehtdoorlicht
groen wordt.

Ret aantnl rijdcncle voertuigen in de verbin
dines vleeval:ken.

sub b. Hot ovcrzieht van de simulatie resultaten valt
uiteen in een algeBcen gedeelte waarin stops en wacht
tijden voor het geholc netwerlc gegeven worden, en een
opsomming van de simulatic resultaten Van alle wegv3Jdcen
gegroepeerd na~r de lclassen: vcrbindend, ingaand en uitgaand.

Door het discrete karokter van de siIJ.ulatie en de
daarmee so.L10l1hangende stapsGcwijze verplaatsing van de
voertrigen kan het stol)pen voor de stopstreep nie, direct
\\raargenomen worden. Um deze redon WO:'C'l-;; hier cen 1stop'
gedefinieerd als de aanvrezi.r-;heid van elm stilr:d:;[ culd voer
tuig voor de stopstreep op hct moment dat hot rec~tdoor

verkeerslieht van het betreffende vregvak groen wordt.
Door deze de fini tie dragen voo:ctuigen ncll:e tj.j dens de
groen:fasc aangekorJ.on, gestopt en d2.d.rna weer vertrolcken
zijn, niet bij tot het aantaJ. 'stops'. ',:e1 dragon bij
de vocctllisen die tijdens de roodfase aankomen, en er geldt
dat voertuigen weD~e meerdere cycli maaten waehten voordat
vertrek mogelijk is evenzovaeJ~ meetellen in hot aantal
'stops'.

Ver1::laring van de boven de taballen afsedrukte kap.

INGEKuIIBN

UITGEG:U\.N

Hl\..XHIFH
i"IL'S

~Iet 2,8.ntal voertuigen clat een bepaald wegvak
ingekomen is. Dit komt overean met de sam
van hat aantal vOBrtuigen ..:;.;; aan het einde
van de SililUl.a1;iGX'·.m '.;og riJ,~i~, nog ete.tat 1:;e
wacLten voo~ ~e BtopG~r~dp on in de bUff~~,

en al vertro~:en is naar een ander weG~ak.

Het aantal voertuic;en c1at een wegv8J: (inelusief
de bijbehorencle buffer voor linksaf) [lee ft
verlaton.

Het !:!::cootste aantD.l voertu:Lger. dat CrIachtend)
voor de stopstreep opgetreden is, geteld op
hot GOr,1ent (1;,.t het verkeerslicht Vaal' rechtdoor
Groen nerd.
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'~uotient van 11AXHIUH FILE en het grootste
aantal voertuigen dat in een cyclus het
wegvak verlaten heeft.·

T'~omentopno.rlC; het aantal Vlachtenden op
het einde va...'1 ele simulatierun.

Het aantc:ll stops zoaJ.::; hiervoor gedefinieerd,
cesoDmeerel over de hele simulatierun.

Het aant:::"l stilstaanele voertuigcn per wegvak
gcsomneerd over aIle actietijdstippen.

Het aant2.1 actietijdstippen vertraging dat
het verkeer oploopt ten gevolgo Van de
plaatsings procedure in de aankomstentabel.
Deze vertraging veroorzaakt cen afwijking
op de toegepaste snelheids- cq. rijtijden
vercleling.

E;ub c. Uitcebreicle sir;lUlut~;'eresultahmworc..en a:Lgedrukt
l)er tweet2.1 1·'E'eveJd:en. ~~:LnYoJ.lc co;::;bin3.ti·8E; k\.~nncn :;:;ijn:
twee rrcc;vDJdc811 Hell:e s;;?:J:ccn }:o::10lJ. op een kl'uispunt en
6.ezelfc1e Si~Oen-l'()od 'le}~cleJ_L1L~ he1/;) en , (t eceLlo e t l:omend.
vCI1kcer) of trJ,~e \Teg'lc..l;j:G}.l y;ell":c i,~1 el1::.J_D.I'S verlsn.gde
liCgon en een. doorgC:::1.l1dc verkeersstroon vcrwerken.

Allcl'8crst wordt CCG8ven: ~let verloop van het aantal
wachtenelcn 5_n de tij cl (cok hicr [1.~.tijd ge:lle'cen op het
grocno',[:;5_11 tij c1stip VeF1 hot vcrl:Gorslicht voor reclltdoor)
en het ai-Ll1'c~,1 ve;~-:;:..'o:d;:cn voertui[;cn lJer groen-rood p~)riode.

Hot aant:;,l iNachteEden ',11 en \12 in do tHee wegvakken
\'JordtvoorGesteld in G:cafiekvorm, en weI zodanig da.t
het cijfer 1 de beeldpunten geeft van 01, en het cijfer 2
van '-:12.
Q.i2E~ \l:?';''1.neer de 1 en de 2 over elkaar zouden vallcl

lordt 1.2 a±ge~rukt, TIaarbij de • het beeldpu~+

weergeeft.

Ret oppervlclr tussen de W1 en W2 beeldpuntcn en de
(vertil::8.1c) tijdas is gelijh: aan het acmtal 'STOPS'.

Er is een goede verkeersdoorstrm,lin;; wanneer het
aantal voertuiccn dat per groen-rood fe.se VI,; ctreld
altij d groter is dan het aantal stilsta.ande 'v oertuigen
op het groenbegintijdstip.
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In het geval dat er mindel' voertuigen per cyclus
kunnen vertre}~~cn dan er tijdens het groenbegintijdstip
staan te wachten, kan het verkeer niet verwerkt worden
en vindt (bij gelijkblijvend verkeersaanbod) accumulatie
plaats. VE'.l1 voertuigen voor de stopstreep. Dit zal zich
uiten in een stijgend verloop van ~1 of W2, afgezien
van de ruiseffecten.

In tweede instantie wordt per wegvcl: de aarucomst
verdeling over de eycluctijd afgebeeld in de vorm van
een histogrcUl. Voor ieder tijdstip in de eyelns zijn
alle aan.1.comsten op de stopstreep ges01;rrueerd, zoals deze
volgen uit de aarJ:omstentabel.

;)e aaru~orilstcnverdeling Van wegv<L1.d:en, behorende tot
de klasse ingaand zal vllli: zijn, daar verkeer ingeloot
wordt ten opzichte van een intensitcitsgetal dat constant
is in de tijd.

In het algemcel1. zullen de aankonsten in verbindings
wegvc)l:Jcen niet ho;nogeen verdeeld zijn over de cyclus,
daar het vertrck aan hot begin van die wegva}-,J;;:en enigzins
blokvurmig perioc1iek is. Door de groen-offset zo te
kiezen dat het maxima}-:- aantal aankomsten in de groen
fase komt te liggen, zal het aantal stops geQinimaliseerd
wOJ.'deTl el' oole de VJi:;'G·~.1:tijd stilstaand afnemen.

Door midGel ven ~~ aD:ortingen G voor gr00n, en R voor
roocl, rJordt l::-cngs de tijd-o.s Van het histograru de verkeers
l~ichtcn instelJ.:i_ng aangeseven, c;ebrui.k makend van de
effectieve groent~clen.
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Ret proGral~ln NETSrM is tocGcpast op cen bestaand
vel~keersnet':ierk in lSindhoven. Dank zij de mede_'rerking
vO.n de afdeling lIHuim,teLjl:e ortLening en verkeer li van de
Ge:rr,,~ente Einclhoven kon beschi1:t worden over gegevens
van hot network: Rondneg(zuid) •••St Jorislaan.

,i Lfo

rondvI8s,_

De verl':eers-intensiteit gegevens zJ;Jn afgelej..d uit
telresnJ_taten (YOorja2.r 1971). Voar ieder l:ruis:,:mnt zijn
de 'cellinson gesOl~;J.11eerd pcI' 15 minuten, zovJel vercloeld
naa:' oor,siironc-oes-cecu;ling alG llEtar soort verkcer.
De mogeJ),j}::heid bestond een karnkteristiek ver-leeer-sbeeld
voor de ocl:.tenc1piol: en de avonclpiek te onderscho:Lden,
oet voor beida picken de dD.i.1 geldende afbuigkD.ni3en.
De ochtondpiel:: is verl::rogcn ui t gem:Ldclelden over de
perioc1e 07.00-09.00 nul', on (To ayondpiek over de l:Joriode
16.00-18.00 uur.

De waarden V2J1 gEJYlic:J» 1<:10 ': ne:,,:b.CL' ,. en spreidilH.. in
de vcrbirldine;s ·rle[~v21:'L~C.·" Z~~·': t~(:;)...n ..,::1.c.lt ~;~2_n de l1and va.d.
enkele sumr.liere gegevenG. Op di t punt j.G er nog een
dUideljj.ke behoefte D.an 1';l00tresultntcn ui t de prc:.l::tijk.

De vorl:cerslichten instelling kon afgeleid worden
ui t de bestacmc1e fase-diagrm:li11en. Hierbjj bleken de
cyclust~den 18ngs de ~ondweg 52, 62 or 70 seconden to
z,ijn, en de cyc:l'tJ.stjjden oj? de over:tze l:rl.ispul1ten 50,
70, 80 of 90 secollden. Door de bepcrkin[:, van het pro
graL1l'lCl lJETSnI clat de cyclust5jd in J::.ct [;eh01e nebrerk
geljJk e1.Oet zjjn, W~l.S hot nic~t mOGel~}'~ do verkeersJ..ichtell
in,stelling z6 tekiezen dat doze overeen stemde met de
wer~;:cl:;jke instell:Lngen t::jclc;w de ochtond- en ,::,vond.piek.



Als comprom.is is voor het hele ne·tVIer:·: een cyclustjjc1
van 70 seconclen gel:ozen.

Als tweede probleem trad de afwezigheid op van
verkeerslichten op de 3 driesprongcn: Heeze~weg- Gast
huisstra[',t··· Gt.Jorislaan. In het prosraruna is de geometrie
van het netwerl: gerTijzigcl door de c1rie kruispunten te
vervangen door cen driesprong, waarV8.n de verkeerslichten
alt5jd grOGl1. zjjn.

• ;>

Deze oplossing is een benadering en mag alleen toegepast
vlorden b5j verkeers-·j.ntensiteiten van slechts enkele voer
tuigen per cyclustjjd. Hinder en \'w.chttijden op het onge
regelde lCC"lIisI_ \~1l t zjjn dan in vverkelijli.heid klein, en kunnen
in het simulatie r:wdel op het biSvlUste kruispunt niet
optrec1en. l'Alt;jd. [;,Tocm li moet gerealiseerd worden door
het eff~)ctieYe grocllbecintjjdi~ti.p a<.1...1'1 h::::t begin van de
cyclustjjd te Idezen ~ en het roodl1cgintjjdstip buiten de
eyelus. (Let op: de op te ceven rood-begintjjd moet groter
zjjn d2.n twee maal d e e3~elru:;tjjd :l.n seconden.)
In dit gev;:;.]. zal tj:Jdens e::ecuti8 va.n het prograrilill8. de
overgc.-ng groen---?- rood niet optreclen, teryrjjl vICl iedere
eyeluG op hot sroenbe~;int~jLst:Lp hot a.ant"J. vertrold:en
voertuiGcn in de afgelopen.perioc1e ger6girJtreerd wordt.

Het netwerl: besto.at na de ercl1paSSillC Van de drie
spro'J.gen Ecezer'I"/8C- GasthuisstrC'.at- 8t.JorislaM, uit
10 l::ruispunten en li·8 wegveY.ken \laarVan 11 incaand, 11 uit
gaand en 26 verbindend.
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Er ~jn ne. eD:aar vier volledige GL~ulaties 31, 32,
33 en SLI- uitcevoerd, olk met cen ander stal'tgetal INT
van de random-generator. Do l).i tvoerige C omputer-output
maakt geen deel uit Van dit rapport, maar is separaat
beschikbaar. Iedere simulatie beslaat 30 cycli (plus
3 inloop-cycli) Va..D. 70 socondcn.

Ora een indruk tel:rjjeen van de stabilitei t Van de
siH"J.latie worden hierol1der in een aantal tabcl1en enkele
karal:teristieke grootheden gegeven voor de 8 verbindings
v!egvakken Vall de 1'Ollc1\7og. Cl\..vondpiek.)

I N G E TT

° II B IT..
r!egvak IN':L'riF 31 ;32 83 34

23 713 756 758 719 750
2L~ 691 717 703 672 69LI-

25 678 692 683 659 695
26 6L:·6 672 646 62LI- 701

27 57LI- 569 5L;·6 554 51+1j-

23 571 587 51~8 5LI-LI- 532
I i2') 539 91-0 I 5'i 6 513 1:'9LI-

30 532 562 538 509 509
to-ca.cLl It!)i;.1 ;. 505') 1;'<);;'0 1+'1911- i:9'j <)

<t;}_\.c II~~~:J j') is ~.~ I 1:3 r.l:_':.. '":-ITJ) \T~'~';I~Tl1!~<J 11·-;'n ~~ ILTI)I~)\T:)

vleg,,-a1-c :31 :32 Ct7 SLI- 31 S2 33 Siru/

')7 7969 7293 5225 7777 'I 26 100 125 91C:J

2LI- 1866 16Ll-l,. 1560 '1 683 86 69 78 )0

25 2202 2329 2020 231 i;_ 79 6/1 65 50
26 4775 ~·130 406Lf 4918 71 53 59 10O

27 2562 ;~367 2353 -; r:::' r'\ r-:" LI-C) 50 1)·2 LI-?.L..._JVJ

23 5" » 11·718 1;-'(8[', i ,~:-6GC 01 6'1 106 7(~~,
' -

I
88 0-,~r I G06;:, 5i:'52 7CJ2[> I

r~ 6r~7 90 0:; 77,.

30 SLUO y;II-5 11-35'1 L:369 33 26 23 23
totao.lyS026 ))6'78 ::;"1)89 ::';3911-'1 615 soG 501 552

IJe 1:010111 II'T~:D:\T Gocft 28 vc:~-'l:Gcrsvcrdcl:L}1g: sOD.ls
G.ezc als .stcl.::ioll!laire tocstC'..ncl rosulteert nit hot
IJl'ogra.rJ.)jla r:;T;DI~.
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:Co sto..b:i.litd.t Van de c.vondpiel:-simulatie is rede]jjk.
In l1Ct 0..1g 131.1(::8:,I. lcc).ll [;estclJ. 'l."IorcleD. cl::~t de stc;"biJ.iteit
sJ.cclltcr rlorclt n,2.2.l'E18,,"'ce c:c c-:'l~<..:..citej_t vc,al COll r;26vc~}~-

uitnonding clichter bencHlerd \forG.t. }~en OOrZ8.2.}: Elervoor
is clat dan de invloed V2.n LloGeJj~:e hinder zich uitstrekt
over croterc aantallen voertuigen.

OpmerkeliJk is d:::-.t de V}~~(fl'HAGn;G HIJDEIJD zeer klein is
verg",:Lel:en met de ';IACIITTLr:;:> .3TI1.3~Ci'...i'Jm. De grootte van
VERTl:1AGING HIJD:r.ND per voertuig cl",t een wegvak is ingekonen
is kld.n genoeg Olll een te vcrw2.arlozen vervorming van de
rijtJjdenverdeling te veroorzr-.ken.
Opm. Als ma::inn.'.D \7QD.rde treedt alleen in de vregval:ken

39 en 40 een V-SRTHAGILG RIJDEIID op van ongeveer
S~n secondo per voertuig •

.\ls simlllatie-resultaD.t zijn in het bjjzonder de
aa~:omst verdelingen interessante Biorin komt de vorkeers
doorstroming, speciaal op de sterk gekoppelde delen van
de rondrJ(:g goed aD-ar voren, waarbjj een duidelijke ovcr
eonstexDming Det de pr2J:bjl: gecollGtateerc1 kan nOl~d(m.

Op de volgende lJcLgina rrordt de aankomstverc1 ,.:.'_ing
van r!cgva1: 7 en ~'J8gvclc 27 afgebeel :<. 'I ol)getreden bij de
avond:r;d.el-;: SililUlc: tie 82. })ctid\31ijk iQ ;i,j \Jegvd;~/ d [<

uniforiTle kc1.nsverci.cling te herkennen, gestoord Qoor ruie.
De intensitei t vc.n inl:oL1eDcl verkeer \'la,s 1200/uur of
700 per 30 cycli. Tjjdens de simulatic zjjn er 728 binnen-
gekomcn. .

Dc iJ.s.nlcomstvero.eling V2.11 ,regvalc 27 heeft biec pieken;
de belallgr~k5te bestaat ui t verkeer uit uegvc:.k 7, en
heeft de top 01" fasetijd 19. De tweede pie};: be:::d;;~_c1.t uit
afbuigcnd vorkeer nit de wegv~d;:en 6 en 36, en heeft de
top op fasetjjd 35.

lencte van
gemic1dclde
spraiding

\7eG~~c27: 475 meter.
sllelb.eid: 55 kill/uur.

10 J;:u/uur.

dit levert gemiddelde rijt~d:

heerGcnde groen-offset
.31 sec.
3}+ E3Pr..
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R 1 8
I R 2 8

R 3 S
~
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3,;..~ ... Li--

R r; 9/

R
r 40

R 7 6
D 0 6"::-1. 0
"I) 9

,...
,,[1. :;;
D 10 12x,
n 11 10..,
It 12 14
n '13 17x.

I? '1 L~ 23
G 15 32
('< '16 33u
('< 'i 7 -:-0
v :J0
G i8 24
G '19 36
G 20 28
G 2'1 38
G 22 24
G 23 31
G 24 22
G 25 19,., 26 8v

G 27 1Li·

G 28 7
('< 29 3\J

G 30 3
G 3'1 3
G 32 ()

0

G 33 6
R 34 13
R 35 18

---------
5L!·2

AANKOI'i[STVZRDELIHG W:2;GVAK 27.
----------+---------+---------+---------
*****~:<**

********
*********

***
**~::*j,~****

****
******
****~*

* ~~,******';:***

*****~~********

*****************
***********************
**************~:*****************
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**************************~***********

**********************~*

************************************
****************************
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******************~:***

*******************

1
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I ::***~::**
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***
***
):~*******

*~,~****

* ** :.Ie **** * ~;e * ,;- :,

----------+---------+---------+---------

I~'~~ 111\',JD-

.~IJD
.1. ... _--- ___

I
G 1 '1('\

'.I

G 2 14
G 3 22
G 4 19
G 5 18
G 6 18
G 7 2L~

G 8 19
G 9 30
G ~10 20
G 11 18
R 12 24
H 13 22
I~ 14· 26
It ~15 24
R i6 21
R 17 26
R 18 23
R 19 23
R 20 15
R 21 20
R 22 ~ ...,

Ir..

R ')ry 17C-.:J

" 24 1II_..I,:'\.

R 25 19
It 26 23
Ii. 27 23
R 28 12
Ii. 29 21
R 30 211'

R 31 19
Ii. 32 21
G 33 1()l.l
('< 34 19\.:;

G 35 22
,----- ..----

'7 ..... ()
(C-.U

Ai\.NKOHSTVERDELING WEGVAK 7 •
---------+---------+---------+---
*******************
**************
**********************
*******************
******************
******************
************************
*******************
******************************
********************
******************
************************
**********************
**************************
************************
*********************
**************************
***********************
***********************
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*********************
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9. Resultaten.

13jj cUt rapport is als b}j1age de vo11edige programma
listing v:m N:STS III en IHTEN tocGcvoegd.

Dc result~ten van co progranna'G,toegepast op een
bcste~G_nc1 vcrkecrsnot,7er~: vo..n 50 wegvCl};:};:cn, 10 l:ruispunten,
z5jn s elJC?..rCLE1.t 1) 08 C llil:1),~2.~'"I.

Door e:e grootte vo..n hot progrc.LLl8. ITErrSIH en cle extrecm
1 -:>0" 'r> '''''~''W1-'-' '.' "-,, 1 ~" ••, 7(,0/7 0 ., ''''''''11- ,I-' ~ .; ~. n",",.g,-, 1 v"~,, __ "JJ\..<.~,~- OJ) ac .Lo::ld')U .) ..:..110 vC~ -.t l,lc, ~'" lD. ec;n
vrocg stadiu;:; beslotcm gebruik to mal;:on Vwl een IDi-l 360/75
systeen via hot rekellcentrum V3.D. e.e 1'M. Eierdoor stond
een groo-c \'w:C'lq:;ohcut;en (LrGO l;::bytcs) en cen ii'-CoElpiler vaal'
PL/I tel' bcschild:ing.

Om hot hicrboven F~onocmde netnork gcclurendo 30 cycli
to Imnnen simulcren ol'; in totaal '150 1: geJ1.(mgenruimto
TJ oclig. Per wegvaJ: i::.:: do bjjclrage h:i.erin ongevoer 1 k.

Compileor- em l,:'..::~:··E.:.lit stap S2..n1en vraGen ongeveer '10 sec.
J£en vo11odiGe sinu1atio v::m 30 ve:cl:eerslicht-cycli (d:U
kOY,l'c overeen met 35 ninuten nerkelljkc tij(1) kost, inclusief
hot cOElponeren V;:Ul een uitcebreicle resultaten-output 60
tot 90 seconden, afhanl:clijk Van de verkcersintensi toit.
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In het huidiGc progranma. HZTSIH wordt niet onderkend
wannee:c een negv&k llvolll is. Filelengtes hebben geen
bovengrens. In het algemeen zo..l op een kruispunt wo3.arvan
een of meor besteruningsweGvill~~envol z~n, het verkeers
gedro.c niet met voldoende ze170rheid te voorspcllen z~n

om er een bertouwbaar model op to bo3.seren. (Delll~ o.an
blo\:koring yo.n hot kruispunt door een file die staat te
vmcbten om een vol wogval:. in te kunnen rijden.De indi
viduele illatc va.n opvolgin.[; van de verkeersregels, (011)
hoffclijkheden en het haruonica-effect vp.n lange files,
ma..k.cn dat vertecling van de vJorkeJijkheid no3.8.r het simulo3. tie
model niet eenvoudig is.)

l'Iomenteel moet het verloop van de filelengte tj,jdens
de simulatie door de gebruil:er l::ri tisch beschound worden
am in eD:: gev2-.1 11lOceLjkc volle V!egvcJ~kon te kunnen op
spo:cen. Een kan do moeil'jLhoid VQ.l1 volle \'!egvE_~'~"'.m no3.
tuurlij:: verr:1ijdon door bjj hct optrEC~en ervan d~ p,imulatie
te stoppen.

Concluderen.c1 l:a.n e;esteld worden o.at het simulatie
model zoals eli t ill. het proCl~c:.nll1.a I-:T:"['.SIII gerealiseerd is,
aIleen zinvol tocc;epast ~::.m wor0.en rJaY'.nee~ geen extreme
situaties optre(~on. Er moet, over hot gehela netnerk
gezj"cTl, een redeJ;~~~l:::e ver'1':ccrsdoorstroI.1ine blj.jven b(~sta.3.11;

per uegvcl: is eehter de optredcnde hinder, bepaald door
geometrie en/of overig verkeer weI van invloed op het
verkeersGedrac_

Eet moet over\'!oGcn Harden een goeel siElUlatj.e nodel
van hat oncel~egelclc kruisl)lmt toe ta voegen. In de prEJ1:t:,jk
b:Djken er in de \lat grotere netwel'Y:en vade belo.ngrjjl:a
rJegv~d:en zander verkeerslichten voor te koman.

~annear grotere netwarken gesimuleerd worden kan
lllen niet ontkor:an o.:::m 11.C t illV00-::'''''' "\,"_ verschillend o

cyclustijden van de v(rkee:':',:',lict+:(~!'_ C~,;: zal d:111. hl het
netr:crlc, min of meor L~Llobe0n VC1'J.oeld, verkeer moc(;,'.,
kunnen ontsb.......an 0'7 v0:::-chj'jnen, \'I<c.t w'\.i;n'Gch;jn]j~k het beste
gera2-.liseerd kan rIordan Got 1,)ehulp van een IJoGi.tieve
of ncc",tieve generD-tie-factor per negvak. Ifjvoorbeeld
best[;~at er, in het bjjzonder op rrogvo.l::ken lanGs rroonvrjjken
's ochtends (,c.n duidel~jl': positief verLeers2.e.nbud. Ecn
maat voor dit verkeersaal1bod ko.n zundel' moeiY):heden
uit de bestaande verkeerstellingcn afgel.eid Viorden.
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

J I... .'

AANTAL INLOOP-CYCLI
AANTAL VOLLEDEGE SIMULATIE-RUNS

AANTAL KRUISPUNTEN BINNEN HET NETWERK
HOOGSTE VOLGNUMMER VAN DE WEGVAKKEN

TIJDSDUUR VAN EEN CYCLUS IN SECONDEN
AANTAL ACTIETIJDSTIPPEN PER CYCLUS

AANTAL CYCLI PER RUN NA HET INLOPEN
AANTAL POSITIES VAN DE AANKOMSTENTABEL

/>',<

1*

1*

FILE1,FILE2,
AFSLAAND1,AFSLAAND2,
MAXTUSSOJFILE,
MAXBUFFER,
BUFFER,
LENGTE,
SNE THE ID,
SPREIDING,
WACHTEND,
R!.jDEND,
VE'zTREK,

(VORM,
KLASSE,
RI J STRO KEN,
AANKOMST1,AANKOMST2,
VAK21,VAK23,

AFW,UITG,ING,VERB,
CYClUS,TFASE,
VAN,NAAR,
r-'AXR ,MAXL,
PLAAT S,
WAGENS,
WEER,

(BUF,G,I,IA,IQ,IR,IV,J,JW,K,NK,NP,WG,WK,WV, 1* HULPVAR.
NGG,NG,PRC,PRT,PRG,PRS, 1* PRINTVAR. NETWERKSTATUS
RICHTING,RICHT1,RICHT2, 1* GEKOZEN RICHTING
GROEN,ROOD, 1* KLEUR VERKEERSLICHTEN
WEG,WEGA,WEGB,BES,TEG, 1* NUMMERS VAN wEGVAKKEN
BLZ,REGEL, 1* TELLERS PRINT-OUTPUT
TACT,TACT1,TACT2,TACT3, 1* ACTUELE EN OPVOLGENDE KOLOMMEN

1* VAN DE AANKOMSTENTABEL
1* MOGELIJKE KLASSEN VAN WEGVAKKEN
1* TIJDSBEPALING IN DE SIMULATIERUN

1* OORSPRONG EN BESTEMMINGSKRUISPLNT
1* MAXIMUM INHOUD OPSTELVAKKEN (DATA-IN)
1* GEWENSTE PUSITIE IN DE AANKOMSTENTA8EL

AANTAL VOERTUIGEN OAT DE STOPSTREEP BEREiKT
TELLER DIE AANGEEFT HOE VAAK EEN BEPAALD

PROCES UITGEVOERD MOET WOR~EN

1* VORM VAN DE WEGVAK-UITMONDING
1* KLASSE VAN HET WEGVAK
1* AANTAL RIJSTROKEN VAN WEGVAK
1* AANKOMSTVAK MAX INHOUD: 1 AUTO
1* INHOUD OPSTELVAKKEN RECHTDOOR
1* OP RECHTER EN LINKER RIJSTROOK
1* INHOUD FILES
1* AFSLAANDE AUTO'S IN EEN FILE
1;'< MAX INHOUD VAN DE TUSSENFILE
1* MAXIMUM INHOUD VAN DE BUFFER
1* INHOUD VAN DE BUFFER
1* LENGTE VAN WEGVAK IN METERS
1* GEMIDDELDE SNELHEID IN KM/H
1* SPREIDING IN SNELHEID IN KM/H

1* AANTAL WACHTENDE AUTO'S VOOR :TOPSTRltP
AANTAL RIJDENDE AUTO'S 11\ EEN \'!EG"";~

AANTAL AUTO'S KLAAR VOOR VERTREK

NET S1M: PRO CED UREO PTID NS PI AI NI ;
DECLARE (PRE, 1*

EX, 1*
KR, 1*
AANTAL, 1*
CSEC, 1*
CT AU, 1*
CSIM, 1*
PO S) 1*

BINARY FIXED(15);
GET EDIT(PRE,EX,KR,AANTAL,CSEC,CTAU,CSIM,POS)(X(481,8(F(4)I);
PUT EDIT(' INHOUO DA.TAKAARTEN.','BLAD l')(A,X(92),A);PUT SKIP(3);
PUT EDIT(PRE,EX,KR,AANTAL,CSEC,CTAU,CSIM,POS)(X(48),8(F(4)I);
BEG IN;
DECLARE
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

VERTREKCYC, 1* UIT WEGVAK VERTROKKEN SINDS GROENBEGIN *1
VERTREKSOM, 1* TOTAAL UIT WEGVAK VERTROKKEN */
TEGENLIGGER)/* TEGEMOETKOMEND WEGVAK OP KRUISPUNT *1

1*· BOVENSTAANDE ARRAY'S HEBBE~ */
(AANTAL), 1* 'AANTAL' ELEMENTEN *1

(VAK, 1* INHOUD VAN DE OPSTELVAKKEN */
MAXVAK, 1* MAXIMUM INHOUD VAN DE OPSTELVAKKEN */
LICHT, 1* KLEUR VAN HET VERKEERSLICHT */
ROODBEGIN, 1* ACTIETIJOSTIP OAT LICHT ROOD WOROT */
GROENBEGIN, 1* ACTIETIJDSTIP OAT LICHT GROEN WORDT */
BESTEMMING) 1* BESTEMMINGSWEGVAK BIJ KEUZE L,S,R */

1* BOVENSTAANDE ARRAY'S HEBBEN */
(AANTAL,3), 1* 'AANTAL' * 3 ELEMENTEN *1

BREEDTE 1* AANTAL AUTO'S OAT GELIJKTIJDIG *1
1* NAAST ELKAAR KAN VERTREKKEN UIT *1
1* DE OPSTELVAKKEN EN DE BUFFER */

(AANTAL,4),I* 'AANTAL' * 4 ELEMENTEN *1
(GROENFILE, 1* WACHTENDEN WANNEER HET *1

I*VERKEERSLICHT GROEN WORDT */
PERIODEVERTREK)/* VERTROKKEN IN AFGELOPEN *1

1* GROEN-ROOD PERIODE */
(AANTAL,CSIM), 1* 'AANTAL'* CSIM ELEMENTEN *1

B 1* AANKOMSTENTABEL *1
1* BESTAANDE UIT 'AANTAL' *1

(AANTAL,POS), 1* RIJEN EN POS KOLOMMEN */
A~NK_VERDELING/* AANKOMST VERDELiNG */

1* IN DE CYCLUS */
IQANTAL,CTAU))/*'AANTAL'* CTAU ELEMENTEN *1

BINARY FIXED(15);
DECLARE (IWTOTAAL,IWTOT,INT,IS,IT,IU,IW,IX,IY,IZ, 1* HULPVARIABELEN *1

(STOPS, I*AANTAL STOPS GESOMMEERD OP GROENBEGINTIJD */
WACHTTIJD, 1* WACHTTIJD VAN ALLE STILSTAANDE AUTO'S *1
VERTRAGING)/* VERTRAGING OPGELOPEN IN HET WEGVAK */

1* DOORDAT EEN GEWENSTE POSITIE bEZET WAS */
(AANTAL)) 1* 'AANTAL' ELEMENTEN */

BINARY FIXED(31);
DECLARE (A,SNELH,RIJTIJD, 1* HULPVARIABELEN */

TAU, 1* TIJDSDUUR TUSSEN TWEE ACTIETIJDSTIPrEN */
(RECHTSAF, 1* FR~CTIE RECHTSAFSLAAND VERKEER *1

NIETLINKSAF, 1* FRACTIE NIET LINKSAFSLAAND VERKEER */
INTENS) I*INTENSITEIT INKOMENO VERKEER IN VOER- *1

I*TUIGEN PER ACTIETIJDSTIP EN RIJSTROOK */
(AANTAL)) 1* 'AANTAL' ELEMENTEN *1

BINARY FLnAT?
DECLARe INGRM, 1* HULPV~~IABELE BIJ RIJTIJDBEPALING *1

RE~L) 1* HULPVtRIABELE IN RANDOM PROCEDURE */
BINARY FLOAT(Zl);
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

1* INITIALISATIE ALGEMEEN. *1
MAXVAK =0; BLZ =1; REGEL=4; KLASSE =0;
MAXBUFFER =0; BUF =4; PRC =0; INTENS =0;
MAXTUSSENFILE =0; AFW =0; PRG =0; BREEDTE =1;
LENGTE =0; UITG =1; PRS =0; GROEN =0;
SNELHEID =0; ING =2; PRT =0; ROOD =1;
SPREIDING =0; VERB =3; NORM =0; INT =1;

1* DE NETWERK-DATA WORDEN INGELEZEN. *1
AI: DO 1=0 TO AANTAL;

GET EDIT (WEG)(F(3));
REGEL=REGEL+l; IF REGEL)60

THEN DO; BLZ =BLZ+l; REGEL=2;
PUT PAGE EDIT('BLAD',BLZ)(X(1l2),A,
F( 4) ); PUT SK I P ;

END;
PUT SKIP EDIT (WEG)(F(3»;

IF WEG=O THEN DO; GET EDIT(K)(X(76),F(l»;
PUT EDIT(K)(X(76),F(l»); GOTO AAA;

END;
GET EDIT (KLASSE(WEG),RIJSTROKEN(WEG)(2(F(2)));
PUT EDIT (K LAS SE( WEG) , R I J STR0 KEN ( tv EG) ) ( 2 ( F( 2 ) ) ) ;
IF KLASSE(WEG)=1 THEN DO; GET EDIT(VAN,NAAR)(X(65),2(F(4)));

PUT EDIT(VAN,NAAR)(X(65),2(F(4)));
GOTO ENDA1;

END;
GET EDIT (VORt~(WEG),

BESTEMMING(WEG,3),BESTEMMING(WEG,2),BESTEMMING(WEG,I),
TEGENLIGGER(WEG),RECHTSAF(WEG),\IETLINKS~F(~EG),

GROENBEGIN(WEG,3),GROENBEGIN(WEG,2),GROENb~~IN(WEG,I),

ROODBEGIN (WEG,3),ROODBEGIN (WEG,2),ROODBEGIN (WEG,l),
MAX BU FFER ( t-I EG) ) ( F ( 2 ) , it ( F ( 4) ) ,9 ( F ( 3 ) ) ) ;
PUT EDIT (VORM(WEG),
BESTEMMING(WEG,3),BESTEMMING(WEG,2),BESTEMMING(WEG,1),
TEGENLIGGER(WEG),RECHTSAF(WEG),NIETLINKSAF(WEG),
GROENBEGIN(WEG,3),GROENBEGIN(WEG,2),GROENBEGIN(WEG,I),
ROODBEGIN (~JEG,3),ROODBEGIN (r/EG,2),ROODBEGIN OJEG,l)f
MAX BU FFER ( WE G) ) ( F ( 2 ), 4 ( F( 4 ) ) ,9 ( F ( 3 ) ) ) ;
IF RIJSTROKEN(WEG)2
THEN DO J=3,2,I,BUF;

GET EDIT (BREEDTE(WEG,J)(F(2));
PUT EDIT (BREEDTE(WEG,J))(F(2));

END;
ELSE DO; GET EDIT(MAXL,r-1AXR,BREEDTE(WEG,BUF))(2(F(3)),F(Z));

PUT EDIT(MAXL,MAXR,BREEDT~(WEG,BUF))(2(F(3) ),F(2));
END;

IF KLASSE(WEG)=VERB
THE NOD; GET ED I T (U: j'l GTE ( Iv EG) , SNELHEI 0 ( t~ EG) ,S PRL f DIN C (W EG ) ,
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VAN, NAAR ) ( F( 5 ) ,2 ( F( 3 ) ) ,X (1 ) ,2 (F (4 ) ) ) ;
PUT EDIT (LENGTE(WEG),SNELHEID(WEG) ,SPREIDING(WEG),

VA N, NAAR ) ( F( 5 ) ,2 ( F( 3 ) ) ,X (l ) ,2 (F (4 ) ) ) ;
END;

ELSE DO; GET EDIT (INTENS(WEG).,VAN,NAAR)(F(5),X(7),2(F(4)));
PUT E0 I T (I NT ENS ( WEG) , VAN, NAAR) ( F( 5 ) ,X (7 ) ,2 (F (4 ) ) ) ;

1*
1*

END;
UITGAANDE VAN DE GEOMETRIE-GEGEVENS VAN DE WEGEN
WORDEN DE KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN
MAXVAK EN MAXTUSSENFILE BEREKEND.

IF VORM(WEG)=5 THEN GOTO ENDAl;
MAXVAK(WEG,l)=MAXR+l;
MAXVAK(WEG,3)=MAXL+l;
MAXTUSSENFILE(WEG)=MAXR-MAXL;
IF VORM(WEG)=4 THEN DO; BREEDTE(WEG,2)=2; GOTO ENDA1;

END;

*1
t,:1

*1

IF VORM(l.rJEG)=2

IF VORM(WEG)=3 THEN DO;

THEN DO;
MAXVAK(WEG,2)=MAXVAK(WEG,1);
GOTO ENDA1;

END;

MAXVAK(WEG,2)=MAXVAK(~EG,1);

MAXTUSSENFILE(WEG)=-MAXTUSSENFILE(WEG)-l;
GOTO ENDA 1;

*1

':'1
t,<1

UITGEPRINT ':'1

GEEN

END;
MAXTUSSENFILE(WEG)=MAXTUSSENFILE(WEG)-l;
MAXVAK(WEG,2)=MAXVAK(WEG,3);

ENDA1: END;
1* DATA-KAART INLEZEN WELKE AANGEEFT WELKE ACTIETIJDSTIPPEN ALLE
1* TUSSENRESULTATEN UITGEPRINT MDETEN WORDEN.
1* NG= AANTAL MALEN PER SIMULATIE OAT TUSSENRESULTATEN
/* MOETEN WORDEN.
1* PRC= CYCLUS TIJDENS WELKE DE EERSTE TUSSENRESULTATEN UITGEPRINT *1
1* WORDEN.
I'''' PRT= FASETIJD IDEM. '::1
1* PRG= AANTAL OPVOLGENDE ACTIETIJDSTIPPEN WAARVAN DE TUSSENRESUL- '~I

1* TATEN GEPRINT WORDEN.
1* PRS= AANTAL DAAROP VOLGENDE ACTIETIJDSTIPPEN OAT
1* TUSSENRESULTATEN GEPRINT WORDEN.
1* PRG EN PRS WORDEN CYCLISCH DOORLOPEN TOT NG BEREIKT IS.
AAA: GET EDIT(NG)(F(4)); NGG=NG;

REGEL=REGEL+l; IF REGEL>55
THEN DO; BLZ=BLZ+l; REGEL=2;

PUT PAGE EDIT(lBLAD',bL.L)(>..(llZ"A,
F(4));

END;
IF NG<l THEN DO; GET EDIT(K)(X(75),F(1));

-
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PUT SKIP EO IT (N G, K ) ( F ( 4 ) ,X ( 75 ) ,F ( 1 ) ) ;
END;

ELSE 00; GET EDIT(PRC,PRT,PRG,PRS,K)
( 4( F ( 4) ) , X ( 59 ) ,F ( 1 ) ) ;

PUT SKIP EDIT(NG,PRC,PRT,PRG,PRS,K)
(5 ( F (4) ) ,X ( 59) ,F (1) ) ;

END;
PUT SKIP(2) EDI~(' DE DATAKAARTEN WELKE DE WEGEN AANGEVEN WAARVAN UITGE
BREIDE SlfviULATIE-', 'RESULTATEN WORDEN GEVRAAGD llJN HIER NIET AFGEDRUKT
.' )(A,SKIP,X(l),A);
/* UITPRINTEN NETWERKGEGEVENS EN HET */
/* NORMEREN vAN INTENSITEITEN, AFBUIGPERCENTAGES */
/* EN GROEN- ROODTIJDSTIPPEN. */

TAU=CSEC/CTAU;
BLZ=BLZ+l; REGEL=l; PUT PAGE EDIT ('BLAD',BLZ)(X(112),A,FI4»;

PUT EDIT(' DE CYCLUSTIJO BEDRAAGT ',CSEC,' SECONDEN, VERDEELD
IN ',CTAU,' ACTIETIJOSTIPPEN.',' DE TIJD TUSSEN TI-JEE ACTIETIJDSTIPPEN
IS ',TAU,' SECONDEN.',' DE BETEKENIS VAN DE IN ONDERSTAANDE TABEL G

EBRUIKTE BENAf>lINGEN IS DE VOLGENDE:', 'SEC TIJDSTIP IN SECON
DEN.', 'ACTIE TIJD IN ACTIETIJDSTIPPEN.', lNR VOLG
NUMMER VAN DE WEG.', 'RIJ AANTAL RIJSTROKEN.',
'VORM VORMGETAL BEPAALD DOOR DE GEOMETRIE VAN DE WEG EN DE 0
PSTELVAKKEN.', 'BES3 BESTEM~lINGSWEG LINKSAF.' ,'BES2

BESTEMMINGSWEG RECHTDOOR.', 'BES1 BESTEMMINGSWEG RECHTSAF.l
,'TEGL DE TEGEMOETV:J~iENDE WEG.', '%...,L PERCFNTAGE
NIET-LINKSAFSLAAND \!ERKEER.', I;sR PEf,CENTAGE RECHTSAFSLAAND

VERKEER.', 'r~M(-Ve\!<,KEN "i'\X!I'lUM INHOUD VAN DE OPSTELVAKKEN.',
'MF MAXIMUM INHC~D VAN DE TUSSENFILE.','MBUF MA
XHlUI'1 INHOUD Vt.N DE BUFFER.', 'GROENBEGINTIJD GROENTIJDSTIPPEN VOOR DE
OPSTELVAKKEN.l i 'ROODBEGINTIJD ROODTIJDSTIPPEN VOOR DE OPSTELVAKKEN.',
'BREEDTE BREEDTE VAN DE OPSTELVAKKEN.', 'INT INTENSI
TEIT VAN HET INKOMEND VERKEER PER RIJSTRDOK PER ACTIETIJDSTIP.',
'LANG LENGTE VAN DE WEG IN I"IETERS.', 'SNEL GE~1IDDE

L0 E RI J SNE LHE I 0 INK t~ / H. ' , ' SPR SNELHEIDS S PRE ID I NGIN Ktvl / H• '
, 'ING INGAAI\IDE WEG.', 'VERB VERB IND INGSWEG.' ,
, UIT G UI TGAAND E tv EG. ' )
(Z(A,F(3»,A,SKIP,A,F(5,3),A,SKIP(3),A,SKIP(2),24(A,SKIP»;
PUT SKIP(2); REGEL=REGEL+32; CALL KOPS(BLZ,REGEL);
A2: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE(I )=AFW THEN GOTO ENDA2;
IF REGEL>58 THEN CALL KOPS(BLZ,REGEL); REGEL=REGEL+2;
PUT SKIP EDIT (I,RIJSTROKENII»(F(3),F(4»;
IF KLASSF:!)=UITG THEN DO; PUT EDIT(' UITG')(A); PUT SKIP;

GOTO ENDA2;

PUT E0 I T ( V0 R~1( I ) , BEST Etvl :11 NGI I , 3 ) ,
BE STEMtH NG( I , 2 ) , BEST EM I'll NG ( I , 1 ) , T EGEN L I GGER (I ) ,

...
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NlET LI NKSAF ( I ) , RECHT SA F ( I ) ) ( 5 ( F ( 5 ) ) , X( 1 ) ,2 (F (4 ) ) ) ;
IF VORM ( I ) =5
THEN PUT EDIT (MAXBUFFER(I»(X(16),F(4»;
ELSED 0; I F V0 RM ( I ) =4 THE N PUT ED I T ( r~ AXVAK( I ,3 ) , MAXVAK ( I , 1 ) ,

MAXTUSSENFILE( I) ,MAXBUFFER(I»
(F(4),X(4),3(F(4») ;

ELSE PUT EOIT(MAXVAK(I,3),MAXVAK(I,2),
MAXVAK( I , 1 ) , (vi AXT USSE NFl LE ( I ) ,
MAX BU FFER ( I ) )( 5 ( F ( 4 ) ) ) ;

END;
PUT EDIT(

GROENBEGIN(I,3),GROENBEGIN(I,2),GROENBEGIN(I,1),
~OODBEGIN (I,3),ROODBEGIN (I,2),ROODBEGIN (I,1),
BREEOTE(I,3),BREEOTE(I,2),BREEDTE(I,1),BREEOTE(I,BUF»
(6(F(5»,X(1),4(F(2»);

IF KLASSE(I)=VERB
THEN PUT EDIT (' VERB',LENGTE(I),SNELHEIO(I),SPREIDING(I»

(A(5),3(F(5»);
ELSE DO; INTENS(I )=( INTENS( I )':<TAU)/(RIJSTROKEN(I )>:'3600);

PUT EDIT (INTENS(I),' INGI)(F(5,2),A(5»;

/*
/*

END;
RECHTSAF (I) =RECHTSAF( I )/100;
NIETLINI<SAF(I )=NIETLINKSAF( 1)/100;

OMREKENING GROEN- ROODTIJDSTIPPEN VAN
SECONDEN NAAR ACTIETIJDSTIPPEN.

DO J=l TO 3;
A=(4+GROENBEGIN( I,J) )/Tt.U+: .. 5; IA=A:
IF IA>CTAU THEN IA=IA-CTAU;
GROENBEGIN(I,J)=IA;
A=ROODBEGIN(I,J)/TAU+0.5; IA=A;
IF IA>CTAU THEN IA=IA-CTAU;
ROODBEGIN(I,J)=IA;

INITIALISATIE VERKEERSLICHTEN
IF GROENBEGIN(I,J) > IA THEN LICHT(I,J)=GROEN;

ELSE LICHT(I,J)=ROOD;
END;
PUT SKIP EDIT(GROENBEGIN( 1,3) ,GROENBEGIN( 1,2) ,GROENBEGIN
(1,1) ,ROODBEG IN (1,3) ,ROODBEG IN (1,2) ,ROODBEGIN (I ,1) )
(X(611,6(F(5»);

ENDA2: END;
/* OP DElE PLAATS BEGINT I EDER E NIEUWE SIMULATIE. ,';./
RET: VERTRE:K =0 ; AANKOMST1 =0 ; RIJDEND =0; VAK =0 ;

VERTREKCYC =0; AANKOMST2 =0; STnpS :::0; VAK21 =0 ;
TACT =0 ; AFSU·"I.NDl =07 B =O;G=O; ··:AK23 =0 ;
TACT 1 =1; AFS LAA1\1 [; :~

-, . CYI.-LUS=1-PRE; :=ILEI =0 ;_... ,

TACT2 =2 ; WACHlcND =0 ; NG =NGG; F~,_E2 =0 ;
T ACT3 =3; TFASE =0; REGEL = 60 ; BUFFER = 0;

,
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1* VERKEERSVERWERKING. *1
1* ALLEREERST WOROT DE KLOK WELKE HET *1
1* VOLGENDE ACTIETIJDSTIP AANGEEFT GELIJKGEZET. *1
SIM: TFASE=TFASE+1;

IF TFASE>CTAU THEN DO; TFASE=1; CYCLUS=CYCLUS+1;
IF CYCLUS>CSIM THEN GOTO PRINT_ALG;

END;
IF CYCLUS=1 & TFASE=1

1* VANAF DIT MOMENT WORDEN DE TELGEGEVENS VERWERKT. *1
THEN DO; AANK_VE RDEL ,I NG =0; VERTREKS m~ =0 ;

WACHTTIJD =0; VERTRAGING=O;
DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE(I )=UITG THEN RIJDEND( 1)=0;
END; END;

1* DE TIJD-WIJZERS WELKE DE ACTUELE EN EERSTVOLGENDE *1
1* KOLOMMEN VAN DE AANKOMSTENTABEL AANGEVEN *1
1* WORDEN BIJGESTELD. *1

TACT=TACT1; TACT1=TACT2; TACT2=TACT3;
TACT3=T4CT3+1; IF TACT3>POS THEN TACT3=1;

1* IN DE NU VOLGENDE DO-LOOP WORDEN: *1
1* Al DE VERKEERSLICHTEN INGESTELD AAN DE *1
1* HAND VAN DE OPGEGEVEN GROEN- ROOD TIJDSTIPPEN. *1
1* B) HET AANTAL VOERTUIGEN BEPAALD OAT DE *1
1* STOPSTREEP ZAL BEREIKEN. *1
1* C) DE VERVOLGRICHTINGEN BEPAALD EN WORDEN *1
1* DE VOERTUIGEN GEPLAATST IN DE AANKOMSTVAKKEN, FILES ED. *1
B1: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLA.SSE (I )<2 THEN GOTO ENDB1;
DO J=l TO 3;

IF TFASE=GROENBEGIN(I,J)
THEN DO; LICHT(I,J)=GROEN;

IF J=2 THEN
DO; I F CYCLUS >0 THE N

DO; GRDE NFI LE( 1, CYCLUS) =WA CHT END ( I ) ;
STOPS ( I I=STOPS ( I I +WACHT END (I ) ;
PERIODEVERTREK(I,CYCLUSI=VERTREKCYC(II;

END;
VERTREl<.CYC(I)=O;

END; END;
ELSE IF TFASE=ROOOBEGIN(I,J) THEN LICHT( I,J)=ROOG;

END;
IF KLA SSE ( I ) =I NG
THEN DO; h'EER=RIJSTROKEN(I); WAGENS=O;

DO J=1 TO WEER;
CALL RANDOM(INT,REAL);
IF REAL < INTENS( I) THEN WAGENS~\;lAGEN:;+1~

END;
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B(I,TACT3)~WAGENS;

RIJDEND(I)~RIJDEND(I)+WAGENS;

END;
WAG ENS =B( I , TACT) ; B( I , TACT ) ~0 ;
AANK_VERDELING(I,TFASE)~AANK_VERDELING( I,TFASE)+WAGENS;
RIJDEND( I) ~RLIDEND( I )-WAGENS;
IF VORM(I )<4 THEN GOTO BIG;
IF VORM(I)=5

1* DE WEG HEEFT MEER DAN TWEE RIJSTROKEN. *1
THEN DO; DO WHILE (WAGENS > 0);

CALL RICHT(RECHTSAF( I) ,NIETLINKSAF (I) ,RICHTING);
VAK(I,RICHTING)~VAK(I,RICHTING)+I;

WAGENS=WAGENS-l;
END;
GOTO ENDBI;

END;
1* DE WEG HEEFT TWEE RIJSTROKEN. *1

IF WAGENS~O THEN GOTO BIF;
RICHTZ=O; CALL RICHT(RECHTSAF(I),NIETLINKSAF(I ),RICHTI);
IF WAGENS=Z
THEN DO; CALL RICHT(RECHTSAF(I),NIETLINKSAF(I),RICHTZ);

IF RICHTI=Z
1* INDIEN NOODZAKELIJK WORDT DE I'NHOUD *1
1* VAN RICHTl EN RICHTZ OMGEWISSELD. *1

THEN ~O; RICHT1=RICHTZ; RICHTZ=Z;
ENQ: END;

1* NIEUW AANGEKllf/!F:N VOERTU~;JEN WORDEN EERST IN DE FILES GEPLAATST. ~:'I

IF RICHT1=2
THEN DO; IF RI CHTZ=Z

THEN DO; FILEl( I) =FILEl( I) +1;
FI LE2 ( I ) =FI LEZ( I ) +1 ;

END;
ELSE DO; IF FILE2(1) < FILEl(I)+MAXTUSSENFILE(I)

THEN FILEZ(I)=FILEZ(I)+I;
ELSE FILEl(I)=FILEl(I)+l;

END;
GOTO BIF;

END;
1* NU GELDT: RICHTl=l OF 3 ZODAT HET BETREFFENDE VOERTUIG KAN *1
1* AANSLUITEN BIJ DE RECHTER- RESP. LINKERFILE. *1
1* WANNEER RICHTZ=Z WORDT HET VOERTUIG IN DE ANDERE FILE GEPLAATST.*I

IF RICHT1=1
THEN DO: :-:ILEl(I)=FILEl(I)+l;

,'\FSLAANDl (I ~-AFSLAAI\IDl( I) +1;
IF RICHTZ=O~'-I~N Gi.'ro BIF;
IF RICHTZ=l
THEN DO; FILEl(1 )=FILEl( 1)+1; ,
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AFSLAANDl (I ) =AFSLAAND1 ( I) +1;
GOTO BIF;

END;
FILE 2 ( I ) =F I LEZ( I ) +1 ;
IF RICHT2=3 THEN AFSLAANDZ(I)=AFSLAAND2(1)+1;

END;
ELSE DO; FILE2(1)=FILE2(1)+1;

AF SLAAND2 ( I) =AFS LAAND2 ( I ) +1 ;
IF RICHT2=0 THEN GOTO BIF;
IF RICHT2=3
THEN 00; FILE2(1)=FILEZ(I)+1;

AFSLAAND2(1)=AFSLAAND2(1 )+1;
GOTO BIF;

END;
FILEl(1 )=FILEl(1 )+1;
IF RICHT2=1 THEN AFSLAAND1(1)=AFSLAAND1(1 )+1;

END;
B1F : I F AAN K0 MST 1 ( I ) =0 & F I LEl(I ) ., =0
1* ER STAAT RECHTS NOG EEN FILE TERWIJL HET AANKOMSTVAK LEEG IS. *1

THEN DO; CALL VUUFILEl(I),AFSLAANDl(I),RICHTHJG);
IF RICHTING=2 THEN AANKOMST1(1)=Z;

ELSE DO; AANKOMSTl(I)=l;
AFSLAANDl( I )=AFSLAANDl (I )-1;

END;
FILEl(I )=FILEl(1 )-1.;

END;
IF AANKm4STZ(I )=0 & FILE2( I ).,=()

I 'J.< ER STAAT LI NKS NO GEE NFl LET EF, WI.J L ~: ETA ANK0 ~'i~' ; VAK LEE GIS • ~< /

THE NOD; CAL L VUL ( FI LEZ ( I ), AF S U\ AND Z ( I ) ,k ~ ~ HT IN G ) ;
IF RICHTING=Z THEN AANKOMSTZ( 1)=2;

ELSE DO; AANKm4STZ( 1)=3;
AFSLAANDZ( I )=AFSLAi\ND2 (I )-1;

END;
FILEZ( I) =FILE2( 1)-1;

END;
1* PROBEER DE INHOUD VAN DE AANKOMSTVAKKEN */
1* IN DE OPSTELVAKKEN TE PLAATS~N. */

IF AANKOMST1(1 ).,=0
THE N 00; I F VAK ( I , 1) < MAXVAK( I , 1) & VAK2 1 ( I) < tv1 AXVf K ( I , 1 )

THEN DO; IF AI'INKOMST1 (I ) =1
THEN VAK( I,l)=VAK(I,l)+l;
ELSE DO; VAK(I,Z)=VAK(I,Z)+l;

VAK2l( I )=VAK21( 1)+1;

END; END;
IF AANK01'4STZ (I ) .,=0

END;
f:".~:KCt:STlf: '-~O;

,
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THEN DO; IF VAK(I,3) < MAXVAK(I,3) f. VAKZ3(1) < f>lAXVAK(I,3)
THEN DO; I F AANKm~ST2 (I ) =3

THEN VAK(I,3)=VAK(I,3)+1;
ELSE DO; VAK(I,Z)=VAK(I,Z)+l;

VAKZ3( I )=VAKZ3( I )+1;
END;

AANKOMSTZ( I )=0;
END; END;

GOTO ENDBl;
BIG:

DE WEG HEEFT EEN RIJSTROOK.
IF \-JAGENS=l
THEN DO; I F AANKO~1ST l( I ) =0

THEN CALL RICHT(RECrlTSAF(I),NIETLINKSAF(I),
AANKDr"1 ST l( I ) ) ;

ELSE FILEl(1 )=FILE1(1)+1;
END;

ELSE DO; IF AANKO~1STl(I)=0 f. FILEl(I)=O
THEN DO; IF VORrA(1 )=2 THEN GOTO ENDBl;

GOTO BIJ ;
END;

IF AANKOMSTl(I)=O
THEN DO; FILEl(I)=FILEl(I)-l;

CAL L RIC HT ( REC HTS t\ F ( I ) , N lET LIN KSAF ( I ) ,
AANKOr"1ST l( I ) ) ;

END; END;
IF VDRf"1( I ) =2

OPNAME IN EEN DER OPSTELVAKKEN. ~I

THEN DO; IF VAK(I,l) < MAXVAK(I,l) f.
VAK(I,Z) < MAXVAK(I,Z) f.
VAK( 1,3) < MAXVAK( 1,3)

THEN DO; VAK( I , AANKm"1STl (I ) ) =VAK( I ,AANKm1STl (I )) +1;
AANKDr-1ST l( I) =0;

I ·'"....

END;
GOTO ENDBl;

END;
IF AANKOMSTl(I)=VORM(I)

OPNAME IN HET LANGSTE OPSTELVAK.
THE~4 DO; IF VAK(I,VORf',1(I)) < r"1AXVAK(I,VORM(I»)

f. F I LEZ ( I) < r"1/\ XTUSSE NFl LE ( I )
THEN DO; VAK(I,VOR~"1(I)=VAK(I,VORM(I)+l;

AANKO~1STl( I ) =0;
END;

BIJ: IF FILEZ( 1)=0 f. AANKOI'1STZ( I )=0 THEN GOTO ENnf31;
IF FILEZ(I»O f. AANKOHSTZ(I)=O ..

I'f. HEl ('JEEDE: AANKOrv1STV:~K \'JORDT GEVULD t,'1
1* REKEN~NG H0UDEND MET DE FRACTIE *1
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I>:C AFSLAAND VERKEER IN DE TUSSENFILE. '~I

THfN DO; CALL VUL(FILE2(I),AFSLAAND2(I),RICHTING);
FI LE2 ( I ) ::; FI LE2 ( I )-1 ;
IF RICHTING=2
THEN AANKOMST2( 1)=2;
ELSE DO; AANKOMST2(I)=4-VORM(I);

AFSLAAND2( I) =AFSLAAND2 (I )-1;

I>'"
1*
1*
1*

END; END; END;
ELSE DO; IF AANKOMST2(I)=0

HET VOERTUIG SLUIT ACHTER AAN BIJ DE EVENTUEEL
AANWElIGE TUSSENFILE TERWIJL HET VOERTUIG DAT
VOORAAN STAAT DE FILE VERLAAT MET GELIJKE
BESTEMMING EN HET VAKJE AANKOMST2 OPVULT.

THEN DO; AANKOMST2(1)=AANKOMST1(1);
AANK0i'1ST1 (I )=0;

END;
ELSE DO; IF FILE2(1) < MAXTUSSENFILE(I)

OPNAME IN DE TUSSENFILE.

\

THEN DO; FILE2(1)=FILE2(1)+1;
IF AANKOfV1STl( 1).,=2
THEN AFSLAAND2( I )=AFSLAAND2 (I )+1;
AANKOMST1(I)=0;

END; END; END;
IF VAK(I,4-VORM(I» < MAXVAK(I,2)

€. VAK(I,2) < ",\AXVAK(I,2)
1* OPNAME IN HET KORTSTE OPSTELVAK. *1

THEN DO; VAK( I, AANKOMST2( I» =VAK( I, AANKOf-1ST2( I) )+1;
AANKOMST?,I)=O;

E~: i) ;

ENDB1: END;
1* IN DElE DO-LOOP WORDEN UC KRUISPUNTEN *1
1* GEDEELTELIJK AFGEWERKT NL: *1
1* A) DE BUFFERS VOOR LINKSAF WORDEN GEVULD. *1
1* B) INDIEN ER GEEN HINDER IS: VOORLOPIG VERTREK UIT DE BUFFER. *1
1* C) VOORLOPIG VERTREK RECHTSAF UIT VAK1. *1
B2: DO 1=1 TO AANTAL;

I F KU\ SSE ( I )<2 THE N GOT 0 END B2 ;
IF LICHT(I,3)=GROEN
THEN DO; WEER=BREEDTE(I,3);

DO WHILE (WEER >0 €. BUFFER(I) < MAXBUFFER(I)
[. VAK(I,3) >0);

VAK ( I ,3 ) =V AK ( I ,3 )-1 ;
BUFFER (I ) =BUFFER ( I) +1;
WEER=WEER-1 ;

END;END;
IF BUFFF:i«I) >0
1Hf:;\1 GO; TEG=T EG ENLI r;GER ( I ) :
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1*

IF TEG=O THEN GOTO B2C;
IF LICHT(TEG,l)=ROOD &

LICHT(TEG,Z)=ROOD
THEN GOTO B2C;
IF LICHT(TEG,l)=GROEN
THEN DO; IF VAK(TEG,l) >0 THEN GOTO B2E;

END;
IF LICHT(TEG,2)=GROEN
THEN DO; IF VAK(TEG,Z) >0 THEN GOTO 82E;

END;
TEST OP HINDER VAN TEGENLIGGERS.

IF AANKOMST1(TEG)~=0

AANKOMST2(TEG)~~O

FILEl (TEG)~~O

FILE2 (TEG)~=O

B (TEG,TACT1)~=0

B (TEG,TACT2}~=0

8 (TEG,TACT3)~=0

THEN GOTO 82E;
82C:
1* ER IS GEEN HINDER VOOR LINSAFSLAAND VERKEER.

WEER=BREEDTE( I ,BUF);
BES=BESTEMMING(I,3);
DO ~'H-IILE (~vEER > 0 & BUFFER( I) > 0) ;

VERTREKCYC(I )=VERTREKCYC( 1)+1;
VERTREKSOM(I)=VFRTREKSOM(I)+l;
VERTREK( BES)=VERTREK(BES)+l;
BUFFER ( I ) =BUFFER ( I )- 1 ;
WEER=WEER-1 ;

END;END;
B2E: IF LICHT(I,l)=GROEN

THE N DO; ItJ EER=BREEDT E( I , 1 ) ;
BES=8ESTEMMING(I,1); .
D(J t-J HI LE ( (.-.J EER > 0 & VAK( I , 1) > 0 );

1* RECHTSAFSLAAND VERKEER MAG VERTREKKEN.
VERTREKCY C( I ) =VE RTRE1< CYC( I ) +1 ;
VERTREKSOM(I)=VERTREKSOM( I )+1;
VERTREK(BES)=VERTREK(BES)+l;
VAK( 1,1) =VAK( 1,1 )-1;
('-'JEER=vJEER-1 ;

END;END;
ENDB2: END;
1* IN DEZE DO-LOOP WORDT OP DE KRUISPUNTEN
1* HET RECHTDOORGAAND VERKEER BEHANDELD.
B3: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE (I )(2 THEN GOTO ENrs~:

IF L1CHT(I,Z)=GROEI' [;. Vt~;\(I,?J > 0

\
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THEN DO; BES=BESTEMMING(I,2);
IF VORfvl( I) ...,=4
THEN DO; WEER=BREEDTE(I,2);

DO WHILE (WEER> 0 & VERTREK(BES) <
BREEDTE(I,2) & VAK(I,2) > 0);

VAK( 1,2) =VAK( 1,2 )-1;
VERTREKCYC(I )=VERTREKCYC(I )+1;
VERTREKSOM( I) =VERTREKSOM (I ) +1;
VERTREK(BES)=VERTREK(BES)+1;
WEER=WEER-1;

END;
END;

ELSE DO; IF VERTREK(BES) <2 & VAK2l<I) >0
THEN DO; VAK2l<I) =VAK2l<I)-1;

VAK( I,2)=VAK( I ,2)-1;
VERTREKCYC(I)=VERTREKCYC(I )+1;
VERTREKSOM( I) =VERTREKSOM (I )+1;
VERTREK(BES)=VERTREK(BES)+1;

END; END;

END;
IF VERTREK(BES)<2 & VAK23(I) >0

THEN DO; VAK23( I)=VAK23(I )-1;
VAK ( I , 2 ) =V AK ( I ,2) -1 ;
VERTREKCYC ( I) =VERT REKCYC (I )+1;
VERTREKSOM(I)=VERTREKSOM(I)+1;
VERTREK(BES)=VERTREK(BES)~1;

END;
ENDB3~· END;
/* IN DElE DO-LOOP WORDT ALLE VERTREK DEFINITIEF UITGEVOERD. '~I

B4: DO 1=1 TO AANTAL;
IF VERTREK( 1»0
THEN DO; WEER=VERTREK(I); VERTREK(I)=O;

RI JDEND (I ) =RI JDEND (I ) HJEER;
IF KLASSE(I)=VERB
THEN DO;

B4A:

B4B:

NORM=-6;
DO J=1 TO 12;

CALL RANDOM(INT,REAL); NORM=NORM+REAL;
END;

SNELH =ABS( SNELHE 10 ( I ) +N 0 RM ':'S PRE 10 IN G (I ) ) ;
RIJTIJD=3.6*LENGTE(I)/(SNELH*TAU);
PLAATS=RIJTIJD;
DO WHILE (PLAATS>POS); PLAATS=PLAATS-CTAU;

END; "
PLAATS=PLAATS+TACT;
IF PLAATS > POS THEN PLAATS-PlA~Ts-r0~;

IF B( I ,PLAATS ):::0
THEN B(I,PLAATS)=1;



PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

ELSE DO; IF B(I,PLAATS) < RIJSTROKEN(I)
THEN B(I,PLAATS)=B(I,PLAATS)+l;
ELSE DO; PLAATS=PLAATS+1;

VERTRAGING(I )=
VERTRAGING (I )+1;
GOTO B48;

END; END;
WEER=WEER-1; IF WEER> 0 THEN GOTO B4A;

END; END;
ENDB4: END;
1* EINDE VAN DE VERKEERSVERWERKING TIJDENS DIT ACTIETIJDSTIP. *1
/* WACHTTIJD TELLINGEN WORDEN UITGEVOERD. */

I WT OT =0;
C1: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE(I)(2 THEN GOTO ENDC1;
IF AANKOMST1(I) =0 THEN JW=O; ELSE JW=1;
IF AANKOMST2(I )~=O THEN JW=JW+1;
J W=JW +V AK( I , 1 ) +V AK( I , 2 )+VA K( I ,3 ) +F I LEl( I )+F I LE2 ( I )

+BUFFER (I ) ;
WACHTEND(I )=JW;
WACHTT I JD (I ) =\-JACHTTI JD( I ) +JW;
I\HOT=IWTOT+JW;

NP=PRG;

I ,',
','

ENDC1: END;
IWTOTAAL=IWTOTAAL+IWTOT;

INDIEN NODIG WORDEN TUSSF:,:RESULTATEN GEPRINT.
IF (CYCLU~=PRC)&(TFASE=PRT) THEN DO;

G=1 ;
END;

I F (G =0) I (NG<1) THE N GOT 0 S1M;
IF (hJP+PRS) < 1 THEN NP =PRG;
NP=NP-1;
IF NP < 0 THEN GOTO SIM;

NG=NG-1;
IF REGEL >52 THEN DO; CALL KOPP(BLl); REGEL=5;

END;
PUT SKIP(Z) EDIT( 'VERKEERSGEGEVENS NA CYCLUS __ ACTIETIJD:',
CYCLUS, I __ ', TFA SE) ( X( 11 ) , A( 40 ) , F ( 4 ) , A( 3 ) , F( 3 ) ) ; PUT S!<' I P ;
REGEL=REGEL+3; NK=4;

1':< IN DEZE DO-LOOP WORDEN DE AANKOr"1STTABELLEN VAN DE VERBINDINt;s ';'1
1* WEGEN GEPRINT MITS DElE NIET LEEG lIJN. */
01: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE(J)=VERB & RIJDEND(I»O
THEN DO; IF NK=4

rHEN DO;IF RE~EL+4>6n THEN DO; CALL KO~P(BLl);

REGEL=5;
END; END;

PUT SKIP EDIT(I,' ')(F(3),A(Z»;
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NK=4;
IF REGEL < 60 THEN DO; PUT SKIP;

REGEL=REGEL+1;

PUT ED IT ( 'R' ) (A ) ;
PUT EDIT( 'G') (A);

DO J=3,2,1;
IF LICHT(I,J)=ROOD THEN

ELSE
')(A);END; PUT EDIT('

IF TACT=POS
THEN PUT EDIT( (B( I ,J) DO J=POS, 1 TO POS-1)) (F (l));

ELSE PUT EDIT«B( I,J) DO J=TACT1 TO POS,l TO TACT))
(F(l)); PUT EDIT(RIJDEND(I))(COLUf~N(1l2),F(4));

REGEL~REGEL+1; NK=NK-1;
IF NK=O
THEN DO;

END; END; END;
ENDD1: END;

IF REGEL < 60 THEN DO; PUT SKIP;
REGEL=REGEL+1 ;

END;
NK=4 ;

1* IN DElE DO-LOOP WORDT DE GEHELE NETWERK-STATUS UITGEPRINT. *1
02: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE(I) > 1
THEN DO; IF NK=4

THEN DO; J~ REGEL+4 > 60 THEN DO; CALL KOPP(PLl);
REGEL=5;

ENO~ END;
PUT SKIP :DIT(I,' ')(F(3),A(2));
DO J=3,2,1;

IF L1CHT(I,J)=ROOD THEN PUT EDIT('R')(I\);
ELSE PUT EDIT('G')(A);

END;
PUT EDIT«B(I,J) DO J=TACT1,TACT2,TACT3),

WACH TEN 0 ( I ) , BUF FER ( I ) , ( VAK ( I ,J) DO J =3 ,2 , 1
) )(X(3),3(F( 1) ),F(6),X( 1) ,4(F(5)));

IF VORfv1(I)=4 THEN PUT EDIT(VAK23(1),VAK21(1),' ')
(2(F(5)) ,A(3));

ELSE PUT EDIT(' '-) (A(l3));
IF (VORM(I) < 5) [. (VORf'HI) -.=2)
THEN DO; CALL PR_AK(AANKOMST2( I));

PUT EDlT(FILE2(1),AFSLAAND2(1),' ')
(2(F(6)),A(4));

END;
:':::LSE PUT EDIT',' ')(A(1"I'));
IF VORM(I) < ~

THEN DO; CALL F<'._AK(AANKm'lST1(1));
PUT EDIT( FI LEU I) ,AFSUIANDl< I)) (2 (F (6)));

END;
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ELSE PUT EDIT (' 'HA(13));
PUT EDIT (WACHTTIJD(I)HF(8));
IF KLASSE(I)=VERB
THEN PUT ED IT (VERTRAGI NG ( I ), VERTREKSOM (I) ,STOPS (I) ,

RI J DEND ( I ) ) ( F ( 5 ) ,3 ( F ( 6 ) ) ) ;
ELSE PUT EDIT(VERTREKSOM(I),STOPS(I))(X(S),Z(F(6)));
REGEL=REGEL+l; NK=NK-l;
IF NK=O THEN DO; NK=4;

IF REGEL < 60 THEN DO; PUT SKIP;
REGEL=REGEL+l;

END; END; END;
ENDD2: END;

IF REGEL < 60 THEN DO; PUT SKIP;
REGEL=REGEL+l;

END;
GOTO SIM;

PRINT _ALG:
1* NA AFLOOP VAN DE SIMULATIE WORDEN ALLE EINDRESULTATEN *1
1* VERZAMELD EN AFGEDRUKT. *1

BLl=BLZ+l;
PUT PAGE EDIT (' OVERZICHT VAN DE SIMULATIE RESULTATEN NA',CSIM,' PERI
ODEN =',CSIM>:<CTAU,' ACTIETIJDSTIPPEN.')(A,F(S),A,F(S),A);
PUT EDIT ('BLAD',BLl)(X(22),A,F(4));
J=CSIM':<CSEC; I=FLOOR(J/60); J=J-60*1;
PUT SKIP (2) EDIT (' DIT KOMT OVEREEN t-'iET',I,' MIN.',J,' SEC.')

(A,F(7),A,F(5),A);PUT SKIP (2) EDIT(' VOORAF ZIJN "
PRE,' INLOOP-PERICIDEN UITGEVOERD.')(A,F(Z));

IR=O; IS=O; IT=O; IU=O; IV=O; IW=O; IX=O; 1','::=0; IZ=:;~>I\VERTRAGING);

DO 1=1 TO AANTAL;
IF KLASSE(I)=ING THEN DO; IR=IR+RIJDEND(I); IT=IT+WACHTEND(I);

IV=IV+STOPS(I); JX:::IXH~ACHTTIJD(I);

END;
ELSE IF KLASSE(I)=VERB

THEN DO; IS=IS+RIJDEND(I); IU=IU+WACHTEND(I);
IW=I\rJ+STOPS( I); IY:::IY+~~ACHTTIJD(I);

END; END;
PUT SKIP (3) EDIT ('+-----------+-----------+-----------+I)(X(6li,A);
PUT EDIT (' I WGAANDE IVERBINDINGSI TOTAAL I', "-

'I WEGEN I WEGEN I I',
'+-----------+-----------+-----------+')(SKIP,X(61),A);

PUT SKIP EDIT (' AANTAL VOERTUIG-I 'STOPS" GESOMMEERD OP GROENBEGI
NT I J DSTIP PEN: ' , I V , ' I ' , I \-oJ, ' I ' , I V+ I W, ' I ' ) ( A, 3 ( F ( 8 ) ,A ) ) ;
PUT SKIP EDIT (' WACHTTIJD STILSTAAND BEREKEND IN VOERTUIG-ACTIETI
JDSTIPPEN :',IX,' I',IY,' I',IX+IY,' 1';:A,3(F(S),A));
PUT SKIP EDIT (' VERTRAGING ~IJ0~N~ J?GE,nPEN DOOR D~ PLAAT~:NGS-P

~~OCEDURE 1',ll,' I',II~,' i l )(A,Z(F(8),A)I;
PUT SKIP EDIT (' SQM VAN WACHTTIJD STILSTAAND EN VERTRAGING RIJDEN
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:',IX,' 1',IY+Il,' 1',IX+IY+Il,' 1')(A,3(F(S),A»;
EDIT (': I I 1')(X(6l>,A);
EOIT{' AAN HET EINDE VAN DE SIMULATIE NOG RIJOENOE VOERTU

:',IR,' 1',1S,' 1',1R+IS,' 1')(A,3(F(S),A»);
EDIT (' AAN HET EINOE VAN DE SIMULATIE STILSTAANDE VOERTU

:',1T,' 1',lU,' 1',lT+IU,' 1')(A,3(F(S),A»);
EDIT (' +----------- +-------.----+-----------+ , ) (X (61 ) ,A) ;

PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

o
PUT SKIP
PUT SKIP
I GEN
PUT SKIP
IGEN
PUT SKIP
REGEL=19 ;

CAL L KO PV{ BLl , REG Ell;
IS=O; IU=O; IV=O; IW=O; IX=O; IY=O; Il=O;
E1 : DO I =1 TO AAN TAL;

IF KLASSE (I ) =VERB THEN
DO; IR=MAX(GROENFILE{I,1),GROENFILE{I,2));

IQ=MAX (PERIODEVERTREK( 1,1) ,PERIODEVERTREK{ I ,2);
IS=IS+VERTREKSOM(I);
IT=VERTREKSOM(I)HJACHTEND(I)+RIJDEND(I); IU=IU+IT;
IV =IV+WACHTEND{ I ); I t-J=I W+STOPS( I); I X=IX+WACHTT IJO (I );
IY=IY+VERTRAGING{ I); Il=t-IACHTTIJD( I )+VERTRAGING (I);

DO J=3 TO CSIM; IR=MAX(IR,GROENFILE(I,J»;
IQ=MAX (IQ, PERIODEVERTREK{ I ,J»;

END;
IF IQ=O THEN A=lOO;

ELSE A=IRIIQ;
PUT SKIP EDIT ('1',1,' 1',1T,' I',VERTREKSOH(I),

, I',IR,' I',A,' I ',WACHTEND(I I,' I' ,STOPS
I,' 1',t-JAUrlTIJD(I),' I',VERTRAGING(I),' 1',Il,' II
( A, F ( 7 ) , A., 3 { F ( S ) , A) , X( 4 ) , F ( 4, 11 ,A, 5 ( F ( S ) ,A ) ) ;
REGEL=REGEL+l; IF REGEL=58 THEN CALL KOPV(REGEL,BLZ);

ENDE1: END ;ENO;
PUT SKIP EDIT ('I ',(9)' I',' I')(A);
PUT SKIP EDIT ('I TOTAAL 1',1U,' I',IS,' I','

I',IV,' I',I~~,' I',IX,I !',IY,' I',IX+IY,' I')
(A,Z{F{S),AI,A,5(F(S),A);
PUT SKIP EDIT ('+-', (9) ,-----------+', ,---------+') (3( AI I;
REGEL=REGfL+3 ;

CALL KOPI(BLZ,REGEL); \
IS=O; IU=O; IV=O; IW=O; IX=O;
E2: DO 1=1 TO l\ANTAL;

IF KLASSE(I)=lNG THEN
DO; IR=MAX(GROENFILE(I,l),GROENFILE(I,ZI);

I Q =;['4 AX{ PER I ODE VERTREK( I , 1 ) , PER I ODE VERTREK( I ,2 ) ) ;
IS=IS+VERTREKSmH I);
IT =VERTREKSor"1{ I ) +\oJACHTENO( I I +RI JOEND( I); IU=IU+IT;
IV==TVHJACHTEND( I); IVJ=IVJ+STOPS(I); IX=IX+WACrll! Lt'.HI 1;
DO J == 3 TO CS Pi; I R=MAX( I R , GROE NFL LE ( I , J I ) ;

I Q:: MA X{ I Q , PER I 00 EVE RTREK( I ,J ) ) ;
END;
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IF IQ=O THEN A=100;
ELSE A=IRIIQ;

PUT SKIP EDIT (' 1',1,' I',IT,' I' ,VERTREKSOM(I),
, I',IR,' I',A,' I',WACHTENO(I),' I',STOPS(I

),' ",WAUHTIJD(I),' I')
(A, F (7), At 3 (F (8), A) ,X (4), F (4,1), A, 3 (F (8) ,A) ) ;
REGEL=REGEL+1; IF REGEL=58 THEN CALL KOPI(REGEL,BLZ);

ENDE2: END;END;
PUT SKIP EDIT ("I ',(8)' I')(A);
PUT SKIP EDIT (' I TOTAAL ",IU,' I ',IS,' I','

",IV,' [',IW,' I',IX,' 1')(A,2(F(8),A),A,3(F(8),A»;
PUT SKIP EDIT( '+-', (8) ,-----------+' )(A,A);
REGEL=REGEL+3 ;

CALL KOPU(BLZ,REGEU;
IR=O; IS=O;
E3: DO 1=1 TO AANTAL;

IF KLASSE(I)=UITG THEN
00; IR=RIJDEND(I); IS=IS+IR;

PUT SKIP EDIT ('1',1,' I',IR,' 1')(A,F(7),A,F(8),A};
REGEL=REGEL+1; IF REGEL=58 THEN CALL KOPU(REGEL,BLZ);

ENDE3: END ;END;
PUT SKIP EDIT (' I I ')(A);
PUT SKIP EDIT ('I TOTAAL I', IS,,' 1')(A,F(8),A);
PUT SKIP EDIT ('+------------+-----------+')(A);
REGEL=REGEL+3 ;
PRIN T _S PEC:
/* MET BEHULP V~N TOEGEVOEGOE DATA-KAARTEN KAN OPGEGEVEN WORDEN *1
/* VAN \oJELKE WEGVi-KKEN EEl! [\/lEER UITGEBREID VERKEERS-OVERZICHT ''f./
/* VERLANGD WORDT. PER TWEE WEGVAKKEN WORDT DAARNA DE AANWEZIGE *1
/* INFORMATIE AFGEDRUKT. */

GET LI $T (WEGA); IF HEGA=O THEN GOTO ENDPRO; GET LIST (WEGB);
PUT PAGE; BLZ=BLZ+1j

PUT EDIT(' I RESULTATEN VAN I', 'V = AANTAL VERTROKKEN VCl
ERTUIGEN TIJDENS DE AFGELOPEN GROENFASE.','BLAD',BLZ)(X(4),A,X(6),A,
X(lS),A,F(4)}; PUT SKIP EDIT ('I i-JEG I vJEG I', ,

'w = AANTAL WACHTENDE VOERTUIGEN WANN
EER HET RECHTDOORLICHT GROEN WORDT.')(X(4),A,X(6),A);

PUT SKIP EDIT(' I',HEGA,' ",viEGB,' l')(2(A,F(5»,A)j
PUT SKIP EDIT('CYC-I I I')(A);
REGEL=4j CALL KOPW(BLZ,REGEL);

F1: DO CYCLUS=l TO CSIr-lj
REGEL=REGEL+1; IF REGEL>58 THEN CALL KOPW(BLZ,REGEL);

PUT SKIP EDIT(CYCLUS,PERIODEVERTREK(WEGA,CYCLUS) ,GROENFILE(WEGA,
CYCLUS),PERIODEVERTREK(WEGB,CYCLUS),GROENFILE(
t~ EG B, CY C US» ( F i 3 ) ,2 ( X( 1 ) " 2 ( F ( 4) } ) ) ;

WK=GKOENFILE(Ir1EGA,CYCLl'2); NK=l;
v.JG=GROENFILE(HEGB,CYCLUS); NG=2;
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IF WK>WG THEN DO; WG=WK; NG=l; NK=2;
WK=GROENFILE(WEGB,CYCLUS) ;

END;
IF WK>95 THEN DO; PUT EDIT(' 1')(A(3»; GOTO ENDFl; END;
IF WG>95
THEN DO; IF WK=O

THEN PUT EDIT(NK)(X(Z),F(l»;
ELSE DO; WK=WK-l;

PU TED I T(' I' , NK ) ( A( 3 ) ,X ( WK ) ,F ( 1 ) ) ;
END;

GOTO ENDFl;
END;

IF WK=WG
THEN DO; IF WK<2 THEN DO; WK==WK+l;

PUT ED I T ( NK, ' • ' ,N G)
(X(WK) ,F( 1 ),A( 1) ,F( 1»;

END;
ELSE DO; WK=WK-2;

PUT EDIT('I',NK,'.',NG)
( X( 2 ) , A( 1 ) ,X ( WK ) ,F ( 1 ) ,A ( 1 ) f F (1 ) ) ;

END;
GO TO ENDFl;

END;
WV=WG-WK-l ;
WK =~IK-l;

IF WK =-1
THEN PUT EDIT(NK,NG)(X(2),F(l),X(WV),F(11);
ELSE PUT EDIT(' 1',NK,NG)(td3l,,,(WK),F(l) .XiWV),F(l»;

ENDFl: END;
PUT SKIP EDIT( ,----+----',(lll ,----+-----')(A);
I F REG EL>43 THE N DO; BLZ == BLZ+1; REG EL== 1; .

PUT P/~GE EDIT ('BLAD',BLZ)(Xll12),A,F(Lt »;
END", "PUT SKIP(3) EDIT( '+--------------+--------------+') (X (23) ,A);

PUT SKIP EDIT('I WEG',WEGA,' I WEG',l~EGB,' I')
(X(Z3),A,F(4),A,F(4),A) ;

PUT SK I P ED IT ( '+--------------+---- ---------- + f ) ( X (23 ) ,A) ;
PUT EDIT (' AANTAL "STOPS" :',STOPS(HEGA),' I',

STOPS(VJFGB),' I',' WACHTTIJD STILSTAAND :',WACHTTIJDn~EGA), I
',WACHTTIJD(WEGB),' I',' VERTRf.\GING RIJDEND :',VERTRAGING(\~EGA),

I ',VERTRAGING(\.JEGB), ' I',' WACHTTIJD TOTAAL :',
VERTRAGING(WEGA)+WACHTTIJD(WEGA},' I',

VERTR/1, GIN G( \t.) EGB ) +\v ACHTTl J D( WE GB ) , ' I ' " STIL STAAND : ,
,WACHTE~m(WEGA),' I ',WACHTEND(\'JEGB)·, I',' RIJDEND

: " RI J DEN D ( HE GA) , ' I ' , f;r J D[I'.! D ( ~Jl r:. B I , ' I ' " VE ~ _T R0 KKE~"

: ' , VERT RE1< SDr;) ( WE GA ) , ' : ' , VcR Tko t: I< S0 [iiI ( \.-J EGB ) , ' I ' )
(7(SKIP(Z),A,2(F(9),A»); REGEL==REGEL+17;
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

IF REGEL+5+CTAU>60
THEN DO; REGEL=l; BLZ=BLZ+l;

PUT PAGE EDIT ('BLAD',BLZ)(X(112),A,F(4);
END;

PUT SKIP EDIT(' FASE- I I AANKOMST VERDELING WEGI,WEGA,'.',
, FASE- I I AANKOMST VERDELING WEG' ,WEGB,'.')
( A, F ( 4) , A, X( 18 ) , A, F.( 4 ) , A ) ;

PUT SKIP EDIT<' TIJD I I',' TIJD I 1')(2(A<l2),X(48)));
PUT SKIP EDIT( '<+>----+',(5)'---+------,,'<+>----+',(5)'---+------,)

(A,A,X(2»); REGEL=REGEL+3;
F2: DO TFASE=l TO CTAU;

PUT SKIP; REGEL=REGEL+l;
If REGEL>60
THEN DO; BLZ=BLZ+l; REGEL=2;

PUT EDIT('BLAD',BLZ)(X(112),A,F(4)); PUT SKIP;
END;

DO I=l4EGA,~IEGB;

DO J=3,2,1;
IF TFASE=GROENBEGIN(I,J) THEN LICHT(I,J)=GROEN;
IF TFASE=ROODBEGIN(I,J) THEN LICHT(I,J)=ROOD;
IF LICHT(I,J)=ROOD THEN PUT EDIT( 'R' HA);

ELSE PUT EDIT( 'G')(A);
END;

K=AANK_VERDELING(I,TFASE); G=47-K;
PUT EDIT(TFASE,K,' 1')(F(3),F(4),A);
IF K=O THf:N PUT EDIT (I ')(X(47),A);

ELSE DO; IF K>48
THEN PUT EDIT«(l~7)":<I,I>I)(A);

ELSE DO; DO J=l TO K;
PUT EDIT( I>:") (A);

END;
IF K < 48 I
THEN PUT EDIT (I ')(X(G),fJ,);

END; END; END;
ENDF2: END;

IF REGEL < 59
THEN DO; PUT SKIP EDIT ('<1>----+',(5)'---+------','<1>----+',

(5) ,---+---- ..-, ) (A ,A ,X (2)) ;

PUT ~KIP EDIT(VERTREKSJM(WEGA)+WACHTEND(WEGA),
VERTREKSOM(WEGB)+WACHTEND(WEGB))(F(10),X(SO));

END;
GOTO PRINT _SPEC;

RIeHT: PRDCEDURE(RECHTS,NIETLlNKS,RI);
/* DE PROCEDURE RICHT BEPAALT DMV LOTING EEN
/::< VEF</OIGRIC;1T1NG VOOR EEN VOERTUIG
/':< OAT t:t~N KR;JISPUNT NADERT.

DECLARE (RECHTS,NIETLINKS) BINARY FLOAT;
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

DECLARE RI BINARY FIXEDClS);
CALL RANDOM (INT ,REAL) ;
IF REAL < RECHTS THEN RI=l;

ELSE DO; IF REAL> NIETLINKS THEN RI=3;
ELSE RI=2;

END;
RETURN;

END RICHT;
VUL: PROCEDURE(FILE,AFSLAAND,RI);
1* DE PROCEDURE VUL BEPAALT DMV LOTING EEN
1* VERVOLGRICHTING VOOR EEN VOERTUIG DAT IN
1* EEN FILE STAAT, BESTAANDE UIT RECHTDOORGAAND
1* EN NAAR EEN ZIJDE AFBUIGEND VERKEER.

DECLARE (FILE,AFSLAAND,RI) BINARY FIXED( 15);
DECLARE FRACTIEAF BINARY FLOAT;

IF AFSLAAND=O
THEN RI=2;
ELSE DO; IF FILE=AFSLAAND

THEN RI=13;
ELSE DO; CALL RANDOM(INT,REAL);

FRACTIEAF=AFSLAAND/FILE;
IF REAL> FRACTIEAF THEN RI=2;

ELSE RI=13;

*1
*/
t,,/

END; END;
RETURN;

END VUL;
PR_AK: PROCEDURElA~);

1* DE PROCEDURE PR_AK PRINT DE INHOUD VAN EEN AANKOMSTVAK. */
DECLARE AK BINARY FIXED( 15);
IF AK=O
THEN PUT ED IT (AK) ( F ( l) ) ;
ELSE DO; IF AK=2

THE N PUT ED I T (' I ' ) ( A) ;
ELSE DO; IF AK=l THEN PUT EDIT ('>'){A);

ELSE PUT EDIT ('<')(A);
END; END;

RETURN;
END PR_AK;
KO PI: PRO CEDURE( BLZ, REG EL) ;
1* DE PROCEDURE KOPI PRINT HET KOPJE BOVEN DE EINDRESULTATEN */
1* VAN DE INGAANDE WEGEN. */

DECLARE (BLZ,REGEL) BINARY FIXED(l5);
Ie REG~L~~5 TH~N DO; BLZ=BL2+l; REGEL=l;

PUT P/\:;E EDI~ ('BLAD',8LZ)(X(1l2),A,F(4»;
END;

PUT SK I P (3);
PUT SKIP EDIT('+-',(8l'-----------+')(A,A);
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

PUT SKIP EDIT ('I ',(4)' I',' MINH\AAL FILE I',
(2)' I'HA);
PUT SKIP EDITI' I WEGVAK NR. I INGEKOMEN I UITGEGAAN MAXIMUM BENOD
IGDE I NAAFLOOP I "STOPS" I WACHTTlJD I'HA);

PUT SKIP EDIT( I I INGAAND I I FILE CY
CLI I SH1ULATIE I I STILSTAANDI')(A);
PUT SK I P ED IT ( '+- 1,( 8 ) 1 + , ) ( A, A) ;

REGEL=REGEL+8 ;
RET URN;

END KOPI;
KOPP: PROCEDURE(BLl);
1* DE PROCEDURE KOPP PRINT HET KOPJE tlOVEN DE TUSSENRESULTATEN */
/* TIJDENS DE SIMULATIE. *1

DECLARE BLZ BINARY FIXED(15);
BLl=BLZ+1 ;
PUT PAGE EDIT ('BLAD',BLZ)(X(112),A(4),F(4»;
PUT SKIP EDITl' NR LICHT TABEL STlL BUF VAK VAK VAK VAK VA

K AK2 FILE AFSL AK1 FILE AFSL WACHT VERTR VERTR STOPS RIJ') (A);
PUT SKIP EDIT(' 321 123 STAAND 3 2 1 23 2

1 2 2 1 1 TIJD AGING OKKEN DEND' ) (A);
PUT SKIP EDIT( ,---+-<1>-+-----+--,,(8),----+',(2) ,-----+',

(7) ,----+- " ,---, )(A) ;

PUT SI<I P ;
RETURN;

END KOPP;
~OPS: PROCEDURE(BLZ,REGEL);
/* DE PROCEDURE KOPS PRINT HET KOP0E BOV~N DE ING~VOCRGE GEGEVENS. */

DECLARE (BLl,REGEL) BINARY FIXED(l5);
IF REGEL> 40
THEN DO; BLl=BLl+1; REGEL=l;

PUT PAGE EDIT ('BLAD',BLl}(X(1l2),A,F(4»;
END; PUT SKIP EDIT( ,

SEC', 'ACTIE AeTIE',' NR RIJ VORM BES3 BES2 BE
%-,L %R MAX-VAKKEN MF MBUF GROENBEGINTIJD ROODBEGINTIJO BREE

LANG SNEL SPR') (Xl691,A,SKIP,Xl68),A,SKIP,A);
PUT SKI P ED I T I '3', '2', '1', '3' , '2' , '1' , 13' , 12' ,'1' ,f 3 '2 1 B')

( X( 4 1 ) , 3 ( X( 3 ) , A( 1 ) ) , X( 8 ) , 6 ( X( 4 ) , A( 1 ) ) ,X (2 ) ,A (7 ) ) ;

PUT SK I P ED IT ( (3) '+--- I , ( 5 ) ,-+--- , , ( 6) '+---' , (7 ) ,-+--- , , I 2 ) , ----+. , ,--
- , ,( 2 ) ,-+- - - , ) ( A) ; PUT SKI P; REG EL=REG EL+6 ;

RET URN;
END KOPS;
KOPU: PROCEDURE(BLZ,REGEL);
/* DE PROCEDURE KOPU PRINT HET KOPJE BOVEN ~~ EINORESULTATEN
/* VAN DE UITGAANDE WEGEN.

DECLARE (BLZ ,REGEll BINARy FIXEu( l~", ~

IF REGEL>35 THEN DO; BLl=BLl+l; REGEL=l;
PUT PAGE EDIT ('BLAD',BLl)(X(l12),A,FI4»;
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

END;
PUT SKIP (3) EDIT( '+------------+-----------+',

, I I I ' ,
'I WEGVAKNR. I INGEKOMEN I',
'I UI TG AA NO I I ' ,
,+------------+--------.--- +' ) ( SK I P ,A) ;

REGEl=REGEl+8 ;
RETURN;

END KOPU;
KOPV: PROCEDURE(BlZ,REGEl);
/* DE PROCEDURE KOPV PRINT HET KOPJE BOVEN DE EINDRESUlTATEN */
/* VAN DE VERBINDINGS WEGEN. */

DECLARE (BlZ,REGEl) BINARY FIXED(15);
IF REGEL>35 THEN DO; BlZ=BlZ+I; REGEl=l;

PUT PAGE EDIT ('BlAD',BlZ)(X(l12),A,F(4));
END;

PUT SK I P ED IT ( '+-',( 9) ,-----------+' , ,---------+' )( SK I P ( 3 ) ,3 (A) ) ;

PUT SKIP EDIT ('I ',(4)' I',' !'lINH1AAl I FILE I',
(3)' I',' I'HA);
PUT SKIP EDIT( II WEGVAK NR. I INGEKOMEN I UITGEGAAN I MAXlf"iUf"1 I BENOD
IGDE INA AFlOOP I "STOPS" I WACHTTLJD IVERTRAGING IltJACHTTIJDI')(A)
;PUT SKIP EDIT(' I VERBINDEND I I I FILE I CY
CLI I SH1UlATIE I I STIlSTAANDI RLJDEND I TOTAAll')(A);
PUT SKIP EDIT( '+-',(9)'-----------+', ,---------+')(A);

REGEl=REGEl+8 ;
RF: TU RN ;

END KQPV;
KOPW: PROCEDURE(BLZ,REGEl);
/* DE PROCEDURE KOPW PRINT HET KOPJE BOVEN DE TABEl VAN HET */
/* AANTAl WACHTENDE VOERTUIGEN TIJDENS DE GROENBEGINTIJDSTIPPEN. */

DECLM~E (BlZ,REGELl BINARY FIXED( 15);
IF RE GE l>40

THEN DO; BlZ=BlZ+l; REGEl=l;
PUT PAGE EDIT( 'CYC-l I', 'BlAD' ,BlZ)
(A,X(88),A,F(4) );

END;
PUT SKIP EDIT( 'lUs.1 VI WI I V2 vi2 I ',(J DO J=lO BY 10 TO 90

) ) ( A , 9 ( X ( 8 ) , ,:; ( 2 ) ) ) ;
PUT SKIP EDIT('----+----')(A); PUT EDIT((lll'----+-----')(A);
REGEl=REGEl+2 ;

RE TURN;
END KOPW;
ENDPRO: EX=EX-I;
END;
END NETsn••

IF EX > 0 THEN GOTO RET;



LOC OBJECT CODE ADDRI ADDR2 STMT SOURCE STAT H1ENT

1 PRJ NT ON,NOGEN,NODATA
000000 2 RANDOM CSECT
000000 3 USING *,15
000000 9025 DOIC 0001C 4 STM 2,5,28(13)
000004 9823 1000 00000 5 LM 2,3,0( 1)
000008 5850 F030 00030 6 L 5,A
OOOOOC 5C40 2000 00000 7 M 4,0(0,2)
000010 5040 F034 00034 8 0 4,P
000014 5040 2000 00000 9 ST 4,0(0,2)
000018 8840 0007 00007 10 5RL 4,7
00001C 5A40 F02C 0002C 11 A 4,CHAR
000020 5040 3000 00000 12 5T 4,0(0,3)
000024 9825 DOIC 0001C 13 LM 2,5,28(13)
000028 07FE 14 BR 14
00002A 0000
00002C 40000000 15 CHAR DC F t l073741824 t

000030 0000[~lA7 16 A DC F t 16807'
000034 7FFFFFFF 17 P DC F t 2147483647 t

18 END
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CO~PILEn 360N-PL-464 CL3-5

, OFTICNS (MAIN);

PL/I 02/06/72

) ( 50),
) ( 50,3) BINARY FIXED,

INTEN: PROCEDURE OPTIONS (~AIN);

DECLARE (WEER,WEC,EES,CSEC,AANTAL,AKR,K,CSIM,
(KLA~SE,VAN,NAAR

(FEST H1ilIN G
(R I V, N ,

(INTENS,INTl ) ( 50),
(PICB ) ( 50,3» BINARY FLOAT;

GET E t: IT ( AKII, A;\lrr 1\ L , CS EC, CSIr1 , K) (X (S 6) , 3 (F (4) ) , X (4) , 2 (F (4) ) ) ;
WEER=1; INTENS='); IN'I1=0; lUCri=O; KLl\SSE=O; BESTEMMING=O; VAN=O;NAAR=O;
DC 1=0 TO AANTAL;

GET EDIT (wEG) (F (3» ;
IF iHG=O THEN .cO; GET EDIT (K) (X (76),F (1»; GOTO BEG;

END;
GETEI:IT (KLASSE(riEG»(F(2»;
IF KLASSE(~EG)=1 'IHSN DO; GET EDIT (VAN(WBG),NAAR(WEG»

(X(67),2(F(LI»); GOTO ElIDA1;
END;

GET EtI'f (EESTHH1HIG (WEG, 3) ,BESTEliMING (ilE(~,2) ,BESTE1HHNG (WEG,1) ,
RICH (WEC,1) ,RICH (HEG,2) (X (4),3 (F (4»,X (4),2 (F (3»);

FICH (iIEG, 3) =100-EICll (HEG, 2); HICH (vIEG, 2) =RICIl (WEG ,2) -RICH (WEG, 1) ;
IF KLASS1~ PIEG) =2
THEN GET EtIT(lN'I'1(HEG),V.l\N{vIEG),NAAE(wEG» (X(29),F(~/,X(7),2(F(4));

ELSE GET EDIT( VAN(WEG) ,NA!\H(\H(,) (X(41), 2(F(4»);
ENDA1: ENI:;
DEG: RICH=RICH/100; INT1=INT1/3600;
DC 1=1 'IO AANTAL;

11" KL.~SSE(I)=2

THEN DO; IN'E;JS (I)=I1JT1 (I);
DO .1=1,2,3; Bi.~S:-::12ESTEI'1!'lING(I,J); _

IF DES> 0 THEN INTl (Bl~S)=INT1 (DES) +INT1 (I) *RICH (1"J);
END; INT 1 (I) =0;

END; END;
AO: WEEE=WEER+1;

DO 1=1 TO A.UITAL;
1" KLAS S'~ (I) =3 (; IN T 1 (I) > .. 0000 1
'I Ii END 0; I WI ENS (I) =I Nn~ NS (I) +I NT 1 (I) ;

1:0 J-.:::l,2,3; J3ES=In::STErmING(I,cJ);
IF BES>O THEN INT1 (BES)=INTl (BES) tINT1 (I) *RICII (I,J);

END; INT1(I)=O;
END; END;

nc 1=1 TO AANTAL;
IF KLASSE (I) =3 [; INT1 (I) >IlOOlj2~ Tf,EN GUI'O 110;

END; 1NTENS=INTENStINT1;
PR_INT: rUT EDI'I('AANTAL LCCPS:',:IEEB) (X(50),A,F(4);
PUT SKIr(3) EDIT(' INT/H INTENSITEIT IN VOERTUIGEN PEB',
CSIM,' CYCL1','INTENSITEIT PER CYCLUS','WEG KLASSE TCTAAL LINKSAF

DCCIlGflAND RECH'I'SAF TOT L S R')(A,F(3),A 4 X(8),A,
SK1P,X(2),A); PUT SKIP;
AAO: Ie 1=1 TO AAUTAL;

IF KLASSJ(I)=O THEN GOTO ENDAAO;
PUT SKIP ELI'l' (INTENS (I) *3600 1 I) (F (5),F (6» ;
IF KLl\SSi:: (I) =1
TEEN to; PUT EDIT (' UITG',INTENS(I)*CSIM*CSEC,CSEC*INTENS(I

» (A,F (10) , X (36) ,F (B , 1) ; GOTO ENDi\lIO;
END;
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~ OFTICt\S U'I!IN);

CAPACITEIT/CYCLUS') (A);
IN UIT ') (A) ;

lNG') (A);
VERB'} (A) ;

CAPACITEIT/oun
IN UIT

IF KLASSE(I)=2 THEN PUT EDIT('
gLSE PUT EDI-T ('

B=INTENS (I); V=R*CSEC*CSIM;
HJ TED I T (V , (V ~dn C fJ ( I, :3) ) , (V ~\1nC II (_J , 2) ) , (V *RIC H (I , 1 ) ) , (R*CSEC) , (

R.CSEC.RICH (1,3» , (P~"'RICH (1,2) *CSEC) , (R*RICH (1,1) *CSEC»
(II (F ( 10) ) , X (8) , 4 (F (6, 1) ) ) ;

ENDA_~ 0: END;
PUT FAGE EVIT('
PUT SKIP EDIT('KRUISIMG
PUT SKIJ:;
DO J=l 'IO AKR; V=O; 1'1=0;

Ie 1=1 TO AANTAL;
IF VAN(I)=J THEN V=V+INTENS{I);

IF NJIAB (I) =J THEN N=N+1NTENS (I) ;
END; PDT SKIP EDI'I (,),V.3600,lhd600,V*CSEC,N*CSEC)

(F (5) , X (4) ,2 (F (7) ) , x (6) ,2 (F (7,1) ) ) ;
END; V=O; N=O; J=O;
DO 1=1 10 AANTAL;

IF V fIN (I) =0 'IHEN V=V+INTENS (I);
IF NA1\R (I) =0 THEN N=N+INTENS (I) ;

EN r; ;
PUT SKIP(3) ELIT('NETWERK ',V*J600,N*3600,V.CSEC,N*CSEC)

(A,2 {f (7} ) , X (6) ,2 (F (7 , 1) } ) :
Eft TNTIN;
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