
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Verwerking en interpretatie van verkeersmetingen op het kruispunt Rondweg/Kloosterdreef

Timmermans, R.A.

Award date:
1970

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/23bbec27-9292-4044-be6a-5753faf3a0d4


AFDELING DER ELECTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

Groep Telecommunicatie B

VERWERKING EN INTERPRETATIE VAN

VERKEERSMETINGEN OP HET KRUIS-

PUNT RONDWEG / KLOOSTERDREEF

ECB

STU 0 IEBIB LIOTHEEK

ElEKTROTfCHf\IEK

E - HOOGBOUW

I .

Verslag van het afstudeer

werk van:

R.A. Timmermans.

Uitgevoerd bij:

Prof.ir. A. Heetman. •
Mentor:

Ir. P. Klijzing.

Periode:

april 169 - januari '70.



Inhoud:

.Samenva tting

1. Inieiding

2. Registratie van de verkeersinformatie

3. Ret terugbrengen van de verkeersinformatie tot een

standaardvorm

3.1 De gekozen standaardvorm

3.2 Controle van de meetgegevens

3.3 Ret programma VERWVK

3.4 Flow-diagram VERWVK

4. Detectore~-test

5. Gap-acceptance

Literatuur

Bijlagen

Page

1

3

5

5

7

9
18

44
46

54

55



Samenvatting

Op een kruispunt in Eindhoven vinden metingen plaats van de

verkeersstromen m.b.v. detectoren. De uitkomsten worden over

een telefoonlijn naar de ToR. gezonden en aldaar op magneti

sche tape vastgelegd.

In dit verslag is een soft-ware programma voor een digitale

rekenrnachine beschreven, dat de verkeersinformatie tot een

standaardvorm terugbrengto Wanneer bij deze verwerking blijkt

dat de meetgegevens onvolledig zijn, worden ze door het pro

gramma aangevuld. Met de aldus gestandaardiseerde informatie

kan iedere gewenste verkeersanalyse plaatsvinden.

IEr is een begin gemaakt met het bestuderen van gap-accep-
I

tartce voor de verkeersstromen op het meetkruispunt; voor deze

analyse is een programma geschreven. Door onbetrouwbare wer

king van enkele voertuigdetectoren kunnen aan de uitkomsten

hiervan nog geen conclusies verbonden worden.
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1. Inleiding

Mijn afstudeeropdracht viel binnen het kader van een

verkeersproject in de groep E.C.B. Ret onderzoek, dat in

samenwerking met de Gemeente Eindhoven en de N.V. Philips

wordt uitgevoerd, beoogt een studie van de gedragingen van

verkeersstromen op een kruispunt o

Met name wil men de resultaten van onderzoekingen aan

gap-acceptance, optrektijden e.do, in het buitenland ver

richt, voor Nederland op hun bruikbaarheid toetseno

Op de kruisi.ng Kronehoefstraa t / Kloosterdreef / Pasto

riestraat in de noordelijke Rondweg om Eindhoven zijn 30

verkeersdetectoren aangebrachto Voor situering en numme

ring der detectoren zie bijlage 1.

Een scanner tast de detectoren met intervallen van 0,2 sek

af o De aanwezigheid van een voertuig op de detector wordt

aangegeven met een "1".(hoog spanningsniveau) voor het

overeenkomstige nummer o

Deze informatie wordt tezamen met het huidige fasenummer

en de cyclustijd in binair gecodeerde vorm, over een tele

foonlijn, naar de rekenzaal op de T.R. gezonden. Ret fase

nummer geeft de toestand van de verkeerslichten aan op het

kruispunt (zie bijlage 2). De cyclustijd wordt gedefinieerd

als de tijd die verstreken is sedert de aanvang van de

lopende cyclus. Deze tijd wordt in eenheden van 0,2 sek

uitgedrukt.

De apparatuur op de rekenzaal controleert of tijdens de

transmissie geen fout is opgetreden via een pariteitscon-
'".

trole.

Na benodigde niveau-conversie wordt aan de 2701 Parallel

Data Adapter een informatie-set aangeboden, bestaande uit

48 bits. De 2701 hergroepeert deze bits in serie, tot een

blok bestaande uit 6 bytes. In bijlage 3 staat dit record

weergegeven met de betekenis van elke bit.

De 2701 krijgt een informatie-set ter verwerking aangebo-:
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den, indieng

1. een detector is aangeslagen en/of

2. een fase-wisseling heeft plaatsgevonden, dit alles met

een maximum van 5 informatie-sets per sekonde.
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2 0 Registratie van de verkeersinformatie

De informatie afkomstig van het kruispunt wordt opge

slagen op magnetische tape. Tijdens de opname haalt het

programma TAPEVK de verkeersinformatie van de Parallel

Data Adapter en schrijft deze weg op magneetbando De in

formatie wordt ongewijzigd in blokken van 50 records, elk

bestaande uit 6 bytes, op tape geschreven.

Bij aanvang van de opname worden twee records gecreeerd,

die resp. de datum en de aanvangstijd bevatteno Om deze

van de andere records te onderscheiden bevat de laatste

byte van deze sets acht enen. Een flow-diagram van TAPEVK

is in figuur 1 weergegeven.

Opm: Met het PL/I-programma OUTPVK is het mogelijk de

verkeersinformatie in onverwerkte vorm vanaf tape

uit te printen. Voor dit programma wordt verwezen

naar de map met programma-listingso



LEES

Fig. 1.
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Flow-diagram TAPEVK
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3. Het terugbrengen van de verkeersinformatie tot een stand

aardvorm

Aan de hand van de overgezonden detectormetingen

is het mogelijk verschijnselen als gap-acceptance,

optrektijden, ontruimingstijden e.d. te bestuderen

voor de verkeersstromen op het nleetkruispunt. Daar

toe dient de informatie, opgeslagen op magneetband,

in een zodanige vorm gebracht te worden dat iedere

gewenste analyse kan plaatsvinden. Bij ~et onderzoek

naar de gedragingen van verkeersstromen, is de keuze

van een geschikte standaardvorm van groot belango

pe gekozen standaardvorm is in figuur 2 weergege

yen; hij zal verder met "structure" worden aangeduid.

Met behulp van het PLjI-programma VERl1VK wordt de

structure gevuld aan de hand van de meetgegevens op

tape. Telkens wanneer deze structure de informatie

betreffende een complete.cyclustijd (60 sek) bevat,

voIgt analyse van de ihhoud. In de structure zijn de

volgende gegevens opgenomen:

1. In een tweedimensionale rna tri.x MATRIX kunnen op

elke rij in een, twee of drie vand~ 30 kolommen

tijdstippen staan (10 bit). Deze geven het tijd

stip aan in eenheden van 0,2 sek (modulo cyclus

duur) waarop de detector werd aangeslagen.

Het nummer van de aangeslagen detector komt over

een met dat van de matrix-kolom waarin de tijd

staat. De tijden op een regel in de matrix geven

de detectoraanslagen van een route, door een voer

tuig op het kruispunt gevolgd. Drie tijdstippen op

een matrixregel horen bij een in-via-uit routp.;

twee tijdstippen vormen tezamen een in-uit route

terwijl een regel met een tijdstip een fietser

aanduidto
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2. In de tabel FASENUM staat het fasenummer gegeven

in binair gecodeerde vorm (4 bit). Dit is de toe

stand van de verkeerslichten ten tijde van de in

detectie van de route, die op de overeenkomstige

matrixregel staat.

J. De tabelPARBIT geeft aan of in een of meer van

de informatie-sets, gebruikt bij de route-tijden

van de matrixregel, een parity-bit gelijk 1 was.

Het PL/I-programma VERWVK, dat de magneetband met

kruispunt-informatie als invoer gebruikt, brengt deze

gegevens terug tot de standaardvorm. De wijze waarop

dit gebeurt wordt hierna uiteengezet.

PAR- r AS E- MATRiX
BiT NVM

1 2 .... - . ' .. 3 0

B(l) B (1.1> B(10) B(1o) 1) (10)

-

124
t'15 l--_...L-.. ...L- ....J

Fig. 2. De gekozen standaardvorm
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De kruispuntgegevens worden voor verwerking inge

lezen vanaf tape in het kerngeheugen van de rekenma

chine. Voorafgaande aan de verwerking vindt controle

'plaats van het fasenummer en de cyclustijd, die bei

den in elk record voorkomen o Het momentane fasenummer

is ontleend aan de verkeersinstallatie van het meet

kruispunto De cyclustijd, uitgedrukt in eenheden van

0,2 sek, wordt ter plaatse gegenereerd.

Tezamen met de detectoreninformatie vindt overzending

plaats over een telefoonlijn. Treedt bij dit trans

port een fout op, dan wordt door de ontvangapparatuur

de .parity-bit van dit record (bit 1 van byte 1) 1 ge

maakt.

Uit de meetresultaten bleek dat dit vrijwel niet voor

komt. Correctie aan de hand van de parity-bit aIleen,

is onvoldoende.

Bij een controle op de relatie cyclustijd~fase

nummer kunnen twee kriteria worden aangelegd~

1.Het fasenummer is goed; breng zonodig de cyclus

tijd hiermee in overeenstemming o

2 0 De cyclustijd is goed; het fasenummer moet hiermee

correspondereno

Uit de opgenomen informatie-sets bl~ek dat aan de

cyclustijd meer waarde gehecht kan worden dan aan het

fasenummer. De overdracht van het momentane fasenum

mer van schakelkast naar T.H.-apparatuur is niet be

trouwbaar.

Eerst wordt get est op een regelmatig verloop van de

cyclustijdo Daarna vindt een eventuele correctie

plaats van het fasenummer o Hiervoor zijn bij het pro

gramma 16 data-kaarten aanwezig met voor elke fase

het binair gecodeerde nunmler en de aanvangstijd.
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De controle en correctie van de ingelezen records,

wordt in het programma VERWVK als voIgt uitgevoerd

(fig. 3).

NEe""1 voL c; f: N .1> E

,. N PoR,.,1I rlE- 51: r

cycl..",,-rY'J) ._
c y'L "'S 7 Y.b (,., D.b.

C.Y~L"'.J.b","'IZ.J

:r <Y'LV.s'rY·b:::
"I----'3!\:l'OR,'GI; CYCLvS"'y"J>

.,. D, ~ SG k

MAAk
J:'..4,sEIJV/>f,.,S- R~

c. cLV.s,Y.b

.N

Fig. 3. Controle en correctie van de ingelezen infor-
matie-sets
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3..3 Ret programma VERWVK

Ret PL/I-programma VERWVK brengt de kruispunt-in

formatie terug tot de standaardvorm (structure). In

het array "ARR", dat 600 records kan bevatten, wordt

de data vanaf tape ingelezen.

Na controle van de records volgt verwerking tot de

structure. Rierbij wordt ARR opgesplitst gedacht in

twee gelijke delen. De informatie-sets uit de boven

helft worden een voor een verwerkt. Bij elke aanslag

van een indetector, die in het record voorkomt, zoeken

wij de volgdetectie, teneinde de route te bepalen die

het voertuig gevolgd heeft over het kruispunt. Dit

·zoeken naar volgdetectoren vindt plaats in de informa

tie-sets, die na het record met de indetectie zijn

.binnengekomen. Ze staan chronologisch onder elkaar in

ARR. Dit array is zo groot gekozen, dat informatie be

treffende tenminste twee cycli van 60 sek hierin ge

schreven kan worden (maximaal worden 5 informatie-sets

per sekonde van het kruispunt verzonden).

Riermee is bereikt dat alle aanslagen van volgdetecto

ren, behorende bij indetecties uit de bovenhelft van

ARR, in ARR voorkomen. Is alle informatie uit de boven

helft verwerkt, dan wordt de onderhelft van ARR overge

schreven naar de bovenhelft. De onderhelft wordt gevuld

met nieuwe informatie-sets van tape.

Bij het programma is voor elke detector een data

kaart aanwezig. Rierop is ondermeer aangegeven "\velke

volgdetector(en) het betreffende detectornummer heeft,

en tevens de minimale en maximale tijd waarbinnen de

aanslag hiervan gezocht wordt. Uitgaande van de cyclus

tijd uit het record waarin de indetectie staat, is de

zoekrange bekend.

In het fase-diagram van het meetkruispunt (bijlage 2)

kunne~ de 16 fasen in twee hoofdfasen verdeeld worden

n.l. Rondweg groen en Kloosterdreef groen. Ret is nu
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duidelijk dat de volgdetectie van een bepaalde indetec

tie binnen dezelfde hoofdfase moet liggen. De zoek

range heeft daarom een absolute bovengrens n.l. het

einde (+ marge) van de groenfase, waarbinnen de inde

tectie is gepleegd.

De tijd uit de informatie-set waarin de aanslag van de

volgdetector staat, wordt bewaard en de parity-bit on

derzocht. Uit de ingelezen data-kaarten blijkt of de

gevonden volgdetector zelf ook weer een volgdetector

heeft. Het zoekproces herhaalt zich dan.

De aldus gevonden detector-aanslagen en de tijdstippen

representeren tezamen een route, door een voertuig op

het kruispunt gevolgd. Ze worden z6danig op een regel

in de MATRIX geplaatst, dat het kolomnummer overeenkomt

met het nummer van de detector, die op· dat tijdstip

werd aangeslagen. De overige plaatsen op deze MATRIX

rij blijven nul.

Het fasenummer uit het record waarin de indetectie van

de route staat l schrijven we op dezelfde structure-rij

in tabel FASENUM.

Tot slot wordt in tabel PARBIT een 1 gezet, indien een

van de pariteitsbits van de voor de route gebruikte in

formatie-sets 1 was.

Wanneer de structure de route-gegevens van een com

plete cyclustijd bevat, worden de gewenste analyses

daarop uitgevoerd. Deze analyses vinden plaats in die

subroutines, die door een stuurkaart bij het programma

zijn aangegeven.

Na vernietiging van de inhoud van de structure wordt

deze opnieuw gevuld met route-gegevens van de volgende

cyclustijd.

Bij het bereiken van het op stuurkaart aangegeven aan

tal te verwerken cycli stopt de vcrwerking. De resulta-

ten van de analysesworden dan uitgeprint.

Bovenstaande beschrijving is in fig. 4 in een blok-



1 1

, diagram weergegeven.
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Fig. 4. Blokdiagram programma VERifVK
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,Uit de ontvangen'meetgegevens van het kruispunt blijkt,

dat de detectoren niet bij elke aanslag goed functione

reno Dit heeft tot gevolg dat niet aIle detector-aan

slagen onderling tot routes gekoppeld kunnen worden o

Hieronder zijn een aantal gevallen onderscheiden en

tevens de correctie die hiervoor gekozen is.

1. Bij elke aanslag van een detector, die in de infor

matie-sets staat, wordt getest of het tijdstip bin

nen AT ligt sedert de voorafgaande aanslag van dit

detectornullMer. We nemen dan aan dat de aanslag door

hetzelfde voertuig (b.v. vrachtauto) is gemaakt; de

detectie wordt niet gebruikt.

Deze tijd 6T kan als voIgt worden bepaald. We de

finieren I. als de minimale afstand waarop tweemln
voertuigen elkaar mogen volgen, opdat ze nag afzon-

derlijk worden verwerkt.

De I. kan dan berekend worden als functie van demln
snelheid bij verschillende waarden voor AT. In

fig. 5 is dit grafisch weergegeven. Hierbij is als

voertuig-Iengte 4 m genomen. Aan de hand van deze

figuur werd voor de voertuig-detectoren ~T = 0,6 sek

gekozen me't ui tzondering van de nummers 7, 8, 9, 17,

18, 19, 23 en 28 waarbij AT = 1,Osek genomen werd.

De 6T is op de datakaart van de detector aangegeven.

Opm: Met- behulp van de carfollowing theorie kan AT

oak bepaald worden (lit. 2 en 3). Volgens dit

model wordt I. beschreven door de formule:mln

•
)("+'

I. = x - x - WL = WLe Amln n n+1

met

x - xn n+1

WL
)..

de afstand tussen twee opeenvol

gende voertuigen

lengte van voertuig en

gevoeligheidsfactor
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De formule is in figo 5 grafisch weergegeven,

met·~-waarde 28, zoals in de literatuur is op-

gegeven.

2. Bij het zoeken naar een uitdetectie wordt een aan

slag gevonden, echter binnen de minimaal benodigde

rijtijd:mintijd o We veronderstellen dat deze aanslag

van een voertuig is dat de indetector heeft gemist;

er wordt een indetectie bijgemaakt.

Een uitzondering hierop wordt gemaakt bij uitctetec

ties binnen mintijd van een linksafroute vanaf de

Rondweg (zie bijlage1~ Wanneer bij deze in-via-uit

routes een uitdetectie op 24 of 29 binnen mintijd

is gevonden, maken we er geen in- en via-detectie

'bij. Voor verwerking van deze ui tdetecties zie punt 4 •

In de structure staan de tijdstippen van aanslagen

van indetectoren in chronologische volgordeo Daarom

moet bij de uitdetectie binnen mintijd eerst de ge

mist~ indetectie gevormd worden en deze route in de

structure geschreven.

Het is duidelijk dat het bijmaken van de gemiste in

detectie afhankelijk is van de heersende hoofdfase o

Op de datakaart voor elke uitdetector staan daarom

twee indetectoren en twee vasta rijtijden. Aan de

hand hiervan wordt een indetectie gevormd.

Bij het inschrijven van deze route ~n d~ structure

wordt getest of het berekende tijdstip van de inde

tectie de chronologische volgorde niet verstoort o

Is dit het geval, dan zetten we het intijdstip op AT

na de vorige aanslag van dezeindetector o

30 De volgdetectie is binnen de toegestane zoekrange

onvindbaar. Deze wordt dan bijgemaakt aan de hand

van de datakaart der indetector, waarop volgdetector

en vaste rijtijd gegeven staan. Ligt het gevormde

tijdstip binnen 6T sedert de vorige aanslag van de

zelfde ui tdetector, dan wij zigen ,ve di t gevormde



o s 10 2.0
--------1~

AT

1 .mln

tijdsinterval waarbinnen twee aanslagen op dezelfde
detector elkaar niet mogen volgen.

minimale afstand tussen twee voertuigen opdat ze
beiden gedetecteerd worden.

.r-l )(n+t

L-d.--''-
1~~_-=1...:..:""=;~n_~>14 \AIL. >1

x'n

.
)(n

I>

Fig. 5. Grafische bepaling AT
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tijdstip in tijdstip vorige aanslag + AT.

Een viadetectie van een linksaf-route vanaf de Rond

weg, die binnen de range onvindbaar is, wordt niet

bijgemaakt. De hiervoor benodigde rijtijd is nolo

niet vast te leggen. Wanneer achter een indetectie

op 1 of 11 geen aanslag op 7, 8, 9 resp. 17, 18, 19

te vinden is, wordt het intijdstip bewaard o Indien

we nu verderop in de hoofdfase een detectie op 24

resp. 29 vinden, die niet tot een'route gelinkt is,

geven we prioriteit aan een eventuee~ bewaarde inde

tectie op 1 of 11, om de route te herstellen c Zie

ook punt 4.

4. Wanneerin een informatie-set nog uitdetecties voor

komen, die niet tot een route gelinkt zijn, worden

hierbij indetecties gevormd. Dit gebeurt weer met

behulp van de datakaart van de uitdetector, waarop

indetector en vaste rijtijd gegeven staan o

Bij overgebleven ~itdetecties op 24 of 29 gedurende

de groenfase Rondweg wordt bij het vormen van de in

detectie prioriteit gegeven aan eventueel bewaarde

intijdstippen op 1 of' 11 uit deze hoofdfase.

Ter verduidelijking zijn bovenstaande punten in fig. 6

schematisch weergegeven.

De tijdstippen, die ter complementering van een route

bijgemaakt worden, zijn ~llen gemerkt o Bij verwerking

van de structure-inhoud is dan steeds bekend, welke

route-tijden gevormd zijn o Deze merking bestaat uit het

1 maken van de eerste der 10 bits, die het tijdstip van

de detector-aanslag geven o Deze tijden zijn in eenheden

van 0,2 sek weergegeven. Daar de cyclustijd elke 60 sek

ge-reset wordt, kan de detectie-tijd nooit groter dan

JOO worrlen. De eerste bit VRrr de cyclustijd is dus

nooit 1.
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Detectie behoort nog bij

______~~~ vorige voertuig; niet ver

werken

2. Tijdstip uitdetectie

binnen mintijd voor

deze route

Ui.tdetectie is bij een links

af-route op 24 of 29 en bin

nen groenfase Rondweg dan

geen indetectie bijmaken

Maak indetectie bij aan de

hand van de heersende hoofd

fase

3. Volgdetectie binnen

zoekrange onvind

baar

4. Uitdetectie over

<
Bij een linksaf-route vanaf

de Rondweg intijdstip be-

waren

Maak uitdetectie bij met

vaste rijtijd van datakaart

Uitdetectie op 24 of 29 en

binnen groenfase Rondweg?

Dan prioriteit aan bewaarde

intijdstip(pen) op 1 of 11

geven om route te herstellen

Maak indetectie bij mob.v o

datakaart rekening houdende

met heersende hoofdfase

Fig. 6. Correctie meetgegevens in VERWVK
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De opzet van de structure is zo gekozen, dat verdere

verwerking snel kan geschieden o De opberging van de

routes kan uiteraard in minder geheugenruimte geschieden.

De matrix-vorm heeft echter voordelen bij analyse 0 Zo

staan bijvo de aanslagen van een bepaalde indetector in

een kolom in chronologische volgorde onder elkaar o
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Het PL/I-programma VERWVK verwerkt de meetgegevens

tot de standaardvorm en fungeert als hoofdprogramma;

de gewenste analyses van de structure-iru~oud geschie

den in subroutines. De subroutines worden in overlay

gebruikt. Op een stuurkaart bij het programma staan

de sUbroutine(s) die worden aangeroepen gedurende het

programma 0

In onderstaande lijst wordt een omschriJving gege

yen van de voornaamste variabelen, die in het program

ma VERWVK gebruikt worden. De volgorde is dezelfde als

in de SYMBQL TABLE LISTING van het programma 0

Naam

PARBIT

FASENUM

~~TRIX

~C }
NOTACC

RESERV

TRAF

AANTCYCLI

Omschrijving

Standaardvorm waartoe de kruispuntgegevens

worden teruggebracht o De structure bestaat

uit de volgende delen:

Array waarin 1 staat, indien een van de

parity-bits van de informatie-sets, gebruikt

bij de route' op de structure-regel, 1 was o

Array met fasenummer uit informatie-set

waar indetectie van de route instaat.

Twee dimensionaal array waarin de tijd in

een bepaalde kolom het ogenblik aangeeft,

waarop de detector met het kolomnunnuer werd

aangeslagen.,

Gereserveerde geheugenruilute voor externe

variabelen in toekomstige subroutines.

File voor inlezen kruispuntgegevens van

tape.

Aantal cycli dat tot standaardvorm is te

ruggebrachto



ARR

ARRAY

BGNFS

BLOKTYD

CYCLD

CYCLT

DATUM

DECDT

DECRYT1 }

DECRYT2

DELTAT

DTCN·

FASEBGN

FSNR

FSSW

FSTAB

FWRD

HULPTAB

I

IN

INGDTC
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Array waarin gegevens worden ingelezen voor

verwerking.

Buffer bij inlezen data van tape in ARRo

Array met aanvangstijden van de fasen o

De cyclustijd (10 bit) uit de informatie

set met index Io

Tijdsduur van cyclus op meetkruispunt.

Cyclustijd uit de informatie-set o

Hulp-array voor uitprinten van datum en

tijd bij aanvang verwerkingo

Hulpvariabele voor decimaal inlezen van

~T vanaf datakaarten van detectoren.

Hulpvariabelen voor decimaal inlezen van

rijtijden vanaf datakaarten.

Array met voor elke detector de binaire

waarde van AT.

Concatenatie van bytes 3, 4, 5 en 6 uit

informatie-set.

Hulpvariabele voor decimaal inlezen van

aanvangstijden van fasen.

Fasenummer uit informatie-set.

Variabele dieheersende hoofdfase aangeeft.

Array met bin. gecodeerde fasenummers o

Concatenatie van bytes 3, 4, 5 en 6 uit

informatie-seto

Tabel met achtereenvolgens de nummers van

aangeslagen van ingangsdetectoren en uit

gangsdetectoren uit dezelfde informatie

seto

Teller die aangeeft welke informatie-set

uit ARR verwerkt wordt (geldt na label

I-LOOP) •

Nummer indetectoro

Array waarin voor elke uitgangsdetector de

ingangsdetec tor s taat. 'ITordt E:p.hrlli kt hi j

bepaling gemiste indetector.



INGDTq1 }

INGDTC2

INTYD

J

K

L

M

MASK

MAXCYCL

MA.XRYT

MAXRYTYD

MAXTYD

MINRYT }
MINRYTYD

MINTYD

MSKTAB

MTX

MTXTYD
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Zie INGDTC; resp. geldend tijdens hoofdfa

sen Rondweg groen en Kloosterdreef groen o

Ingelezen vanaf datakaarten van detecto-

reno

Tijdstip aanslag indetector van een route o

Teller die nummer van informatie-set aan

geeft, bij zoeken naar volgdetectie(s)

achter indetectie uit inf.- blok met num-

mer Io

Teller bij verwerken indetecti~s uit

HULPTAB (geldt na label INTBL).

Teller bij verwerken uitdetecties uit

HULPTAB.

Aantal gevonden volgdetecties;

M=o indetectie gevonden

M=1 in + uitdetectie gevonden

M=2 in + via + uitdetectie gevonden.

Array met maskerso De maskers 1 tim 30 mas

keren re~po bit 3 tim J2 van een full-wordo

De maskers 31 en 32 maskeren resp. de in

gangs- en uitgangsdetectoren.

Aantal te verwerken cycli; inlezen van

stuurkaart.

Array waarin voor elke detector de maximale

rijtijd naar volgdetector staat gegeven o

Hulpvariabe voor decimaal inlezen van

MAXRYT vanaf datakaarteno

Bij zoeken naar,volgdetectie de maximale

tijd waarbinnen deze mag plaatsvinden.

Minimale tijd. Zie verklaring respo MAXRYT,

·MAXRYTYD en MAXTYD.

Array met volgmaskers voor aIle detectoren.

Ingelezen vanaf datakaarten.

Regelindex bij vullen structure VKDATA.

Een element uit het array MATRIX.



N

NWTYD

P

PBIT

RYTYD

RYTYD1}
RYTYD2

SAVE 1 }
SAVE11

STKRT

UIT

UITGDTC

UITTYD

VIA

VIATYD

VORCT

VORFN
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Aantal rnalen dat de bovenhelft van ARR

verwerkt is.

Het detectie-tijdstip dat bijgemaakt is.

Hulpvariabele bij ophalen van detector-

gegevens.

Hulpvariabele bij bepalen PARBIT van een

route.

Array met vaste rijtijden tussen detecto

ren, nodig bij eventuele cor~ectie van

routes.

Zie RYTYD; geldig bij hoofdfase Rondweg

groen resp. Kloosterdreef groen.

Arrays waarin resp. indetecti~s op 1 en 11

bewaard worden,wanneer viadetecties on

vindbaar zijno

Array met nuruners van aan te roepen sub

routines; inlezen van stuurkaart.

Nummer uitdetector.

Array waarin voor elke ingangsdetector de

uitgangsdetector staato Gebruikt bij her

stellen gemiste uitdetectie.

Tijdstip aanslag uitdetector.

Nummer viadetector.

Tijdstip aanslag viadetector.

Cyclustijd uit vorig~ informatie-set.

Fasenummer uit vorige informat~e-seto
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Bij het programma zijn 47 datakaarten aanwezig:

Kaart no:

1. tim 16

17 tim 46

47

Variabelen:

FSTAB, FASEBGN,

MSKTAB,

MINRYTYD, MAXRYTYD,

DECDT, UITGDTC,

INGDTC1, DECRYT1,

INGDTC2, DECRYT2

STKRT, MAXCYCL

B(4), X(72), F(4,1)

B(J2), X(2),

2( F(4,1), X(J)),

F(J,1}, X(J), F(2),

2( X(J), F(2),

X(J), F(4,1))

5( X(1), F(1)), X(1),

F(5)

Het PL/I-programma VERWVK (verwerking verkeersdata)

.is met de IBM-J60/FJO-rekenmaehine uitgevoerd. De ge

heugenbezetting is J2 kbyteso De benodigde maehine-tijd

.voor verwerking van de kruispunt-gegevens betreffende

een eyeIus (60 sek) tot de standaardvorm bedroeg

± 45 sek o Dit laatste is natuurlijk weI afhankelijk van·

de verkeersdiehtheid op het moment van de opname.
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4 0 Detectoren-tes!

Er is een subroutine bij VERINK geschreven die, uitgaan

de van de structure-iru~oud, het aantal keren telt dat een

detector is aangeslagen o Hierbij wordt onderscheid gemaakt

tussen detecties die in de informatie-sets aanwezig waren

en bijgemaakte detecties (markering).

De aanvangstijden van de beide hoofdfasen zijn in het hoofd

programma respc op 8sek en 43 sek gesteld c Deze tijdstippen

worden aangehouden bij het wisselen van de correctietabellen c

Deze tabellen zijn nodig voor het bijmaken van indetecties o

De resultaten van de telling betreffende 45 cycli zijn hier

bij weergegeven:

Detectornummer

1

2

3
4

5
6

n
11

12

13
14

15
16

17}
18

19

21

22

Percentage van het totaal

aantal aanslagen dat ge

vormd is

0%
12%

51%

4%
8%

13%

0%
2%

28%
4%

23%
15%

6%

24%
47%



Detectornummer

23
24
26,

27
28

29

... 45 -

Percentage van het totaal

aantal aanslagen d~~ ge

vormd is

0%

13%
11%

37%
0%

15%

Hierbij kan het volgende worden opgemerkt:

1. De detectornummers 3, 13, 22 en 27 hebben een hoog fout

percentage. De ligging van deze optische detectoren is

zodanig, dat voertuigen langs de detectoren kunnen rijden.

Bij onjuiste afstelling van de gevoeligheidsdrompel en/of

instelhoek zullen de detectoren hierbij niet aanslaan o

Dit zelfde kan gesteld worden voor de detectoren-set 7,

8 en 9.
2 0 De detectornummers 1, 11, 23 en 28 hebben een foutper

centage van 0%. Dit is inherent aan de gekozen correctie

methoden in VERWVK; voor deze detectoren worden geen aan

slagen bijgemaakt. (zie 303)0

Deze voorlopige resultaten duiden aan dat de optische de

tectoren een hoger foutpercentage hebben dan de detectoren

van het inductieve type 0

Een verkeersanalyse m.bov o de meetgegevens is aIleen dan

zinvol wanneer de foutpercentages van de verschillende de

tectoren gereduceerd zijn o
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50 Gap-acceptance

Onder gap-acceptance wordt verstaan, het verschijnsel

dat een bestuurder een bepaald gat in de hem kruisende voer

tuigenstroom benut om door te steken o

Bij het programma VERWVK is een subroutine geschreven, die

een analyse hierop uitvoert met de gegevens van het meet

kruispunt Q Ten gevolge van de situering van de verkeersde

tectoren op de kruising is deze analyse beperkt tot linksaf

stromen vanaf de Rondweg naar Kloosterdreef (zie bijlage 1).

De subroutine kan in het kort als voIgt worden beschreven.

Uit de structure, die de route-gegevens van e£n cyclustijd

bevat, worden die detectoraanslagen genomen, die voor de

gap-acceptance analyse van belang zijn o

Voor elk van de twee rechtdoorgaande verkeersstromen op de

Rondweg zijn twee rijstroken aanwezigo Een gap in zo~n ver

keersstroom wordt bepaald aan de hand van de tijdstippen van

indetecties op de beide rijstroken (respo 2, 3 en 12, 13)0

Vanaf het ogenblik dat een voertuig voorgesorteerd ~taat om

linksaf te gaan worden de gaps in de tegemoetkomende voer

tuigenstroom gemeten~ Als g~o6tte van de eerste gap rekenen

we het tijdsinterval tussen indetectie linksaf voertuig en

eerstvolgende indetectie op e~n van de twee rijstroken voor

de tegemoetkomende verkeersstroom.

Een gap is benut wanneer het tijdstip van de viadetectie

linksaf-route ligt tussen aanvangstijd momentane gap en aan

vangstijd volgende gap + marge.

Wanneer twee linksaf voertuigen dezelfde gap benutten wordt

de gapgrootte voor het tweede voertuig gecorrigeerd voor

diens optrektijd. Wacht het linksaf-voertuig totdat de laat

ste tegemoetkomende auto is gepasseerd. dan is de gapgrootte

onbepaald. Deze benutte "gap" wordt verder niet verwerkt.

De gaps worden opgeborgen naar tijrlslengte en al dan niet

geaccepteerd.

Bij beeindiging van de analyse geven we de resultaten in een
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printroutine weer. Ret percentage van het aantal benutte

gaps en het totaal aantal gaps wordt dan als functie van

de gapgrootte in een histogram weergegeven. Voor deze print

routine zie de programma-listingso

Daar slechts meetgegevens van het kruispunt over 45 cycli

aanwezig zijn, kunnen aan de uitkomsten van deze analyse

nog geen conclusies verbonden worden.

Rieronder is een flow-diagram van de gap-acceptance-subrou

tine weergegeven o
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