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INLEIDING

Bet afstudeerwerk werd verricht in de groep ECB(Rekenmachlnes)

van de afdeling der Electrotechniek.

De uit te voeren opdracht was van software-technische aard en

lag op het terrein van de verkeersprohlematiek.

Bij de verwerking van verkeerstechnische problemen is het ge~

hruik van een computer veeIal noodzakelijk door de omvang en

complexiteit van de problemen. Binnen de groep ECB wordt veel

aandacht besteed aan de verkeensproblematiek, mede omdat de

IBM 360/30 computer met zijn vele faciliteiten, deze gemakke

lijk toelaat.

Het_onderzoek, dat reeds gedaan is, beslaat diverse gebieden

en het onderhavige behandelt het probleem van de verkeersver

deling in steden.

De opdracht was als voIgt geformuleerd:

Het ontwerpen en programmeren van een algorithme

voor traffic-assignment in de programmeertaal PL/I.

Bet nu verrichte onderzoek sluit ten nauwste aan bij een

'studie, die eerder in de groep is verricht door een technisch

hoo-fdambtenaar bd.(Dhr.Engbers). In dat onderzoek is eveneens

een methode voor traffic-assignment ontwikkeld. Aan die methode

is de naam paralelmethode gegeven en de inzichten en resuIta

ten die dat onderzoek opgeleverd heeft, zijn als uitgangspunt

voor het huidige onderzoek genomen. In dit verslag zuIIen daar

om soms~ ook zaken aan de orde komen, die reeds in het verslag

van Dhr. Engbers besp~oken zijn.

De paralelmethode laat toe om met het 64K-bytes geheugen van

de computer een verkeersnetwerk van maximaal honderd kruispunten

te onderzoeken. Er bestond echter de wens om grot ere netwerken

te verwerken en derhalve werd aan mij de opdracht verstrekt om

te onderzoeken in hoeverre dit mogelijk zou zijn, met de be-:

staande geheugencapaciteit.

Daartoe zou dan eventueel een geheel nieuw algorithme ontwor

pen dienen te worden, dan weI dat van de paraIeImethode aange

past aan grotere netwerken.
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Ret b1eek een moei1ijk prob1eem, dm ~en methode te ontwerpen,

die met de bestaande geheugencapaciteit kon werken en die tege

1ijk een Diet te grote uitvoertijd vergde, opdat er rede1ijk

sne1 informatie omtrent de verkeersverde1ing te geven zou zijn.

In het onderzoek zijn zowe1 methodes getest, waarbij het "para

leI-principe" gebruikt is, als methodes met een geheel nieuw

algorithme. In het vers1ag za1 er een overzicht van gegeven

worden.

Ret succes van deze studie is mede te danken aan het feit, dat

ik in mijn werk gecoacht werd door de heer Engbers, die ik daar

voor op deze p1aats mijn erkente1ijkheid betuig.

Daarnaast zou ik toch ook willen vermelden, dat':de pretti~e

sfe~r in de groep ECB en de medewerking van de overige 1eden

van de groep zeker een grote inv10ed gehad hebben.1)

Tens1ott~ dank ik Professor Heetman ook voor het feit, dat hij

mij toestond binnen zijn groep af te studeren.

1) In het bijzonder Dhr. Strayer
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METHODES VOOR TRAFFIC-ASSIGNMENT

In een ver~eersnetwerk verdeelt het verkeer zich op een

bepaa~de wijze, naar bepaalde maatstaven. Enige van die

maatstaven vormen begin- en eindpunt van routes die ver-

keersdeelnemers zullen nemen, het bestaan van meerdere

alternatieve routes tussen dezelfde punten, kennis van

deze routes bij de verkeersdeelnemers enzovoorts.

Bij een verkeersregeling zal een inzicht omtrent de

verdeling van het verkeer over we~en en straten uiteraard

van groot belang zijn. Vandaar dat-er al diverse methodes

ontwikkeld zijn, om dat inzicht te verschaffen.

Hiervan zijn er enige besproken in het ve~slag van Dhr.

Engbers, maar het lijkt ,mij nuttig, om ook op deze plaats een

kort overzicht te geven.

,Binnen de groep ECB is het probleem van de verkeerstoe

wijzing al diverse malen onderwerp van studie geweest.

Daarbij is men tot de conclusie gekomen, dat er een essen

tieel onderscheid te rnaken is, al naargelang de "aard" en

opbouw van een netwerk.

Is het netwerk samengesteld op macroscopische basis, d.w.z.

met als verbindingsstukken (links) tussen de knooppunten

lange verbindingen en zonder afbuigtijden op de knoop

punten, dan geldt een andere beschouwingswijze dan voor

netwerken op microscopische basis waarbij de verbindingen

kort zijn en de afbuigtijden van grote invloed.

Zot n netwerk op microscopische bas'i s is b.v. het net~.,erk

van een stad of gedeelte van een stad.

Het verschil met netwerken op macroscopische basis be

staat daaruit, dat voor die netwerken weI een electrisch

analogon besiaat , waarbij de wee~stand b.v. in tijd wordt

uitgedrukt, maar voor netwerken op microscopische basis

geldt dat niRt meer vanwege de weerstand op de knoop

punten in de vorm van afbu~gtijden.
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In het onderzoek van Dhr. Engbers evenals in dat van mij

zijn methodes ontwikkeld voor de verkeersindelingen in

steden.

De in de literatuur bekende methodes zijn vaak opgezet

voor macroscopische structuren met het idee, dat de ver

keersdeelnemers steeds de kortste route zullen kiezen.

Dat uitgangspunt blijkt echter niet te gelden .voor ver

keer in steden. Bij toepassing van deze methodes werd

daarom een onjuist beeld van de verkeersverdeling ver

kregen.

In een netwerk op microscopische basis, met veel bron-

en verdw!jnpunten,· is een methode met uitsluitend de

kortste route tussen een paar punten niet aannemelijk,

aangezien bij de korte ritten in een stad een relatieve

verlenging van de tij~sduur van een rit veel minder zwaar

.telt,dan bij ritten met langere duur.(vgl. 10% verlenging

t.a.v. een rit van 30 min. en t.a.v. een rit, die enige

uren duurt).

Daarnaast zullen weggebruikers in steden vaak doelbe~?ust

niet dekortste route nemen vanwege al ofriiet vermeend

oponthoud op deze route op " moeilijke kruisingen"en

weggedeeltes.

Hieronder zullen enige methodes kort besoroken worden:

1) Capacity - restraint - ~ethodes.

Bij deze methode bepaa1t men de kortste route tussen ieder

paar bron - en verdwijnpunten.

Daarop wijst men dan een maximale hoeveelheid verkeer toe,

waarna de route verwijderd wordt uit het netwerk. Daarna

bepaalt men opnieuw de kortste rontes in het netwerk,

bezet deze weer geheel, enzovoort.

Deze methode kent dus naast een kortste route ook alter-

natieve routes tussen ie~er ~aar punten.
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N.B.
Voor netwerken op macroscopische basis zal zeker een toe-

wijzing van een maximale hoeveelheid verkeer op de kortste

verbindin~ een gupstige benadering van de situatie zijn, maar

voor stadsverkeer is dat uit~angspunt discutabel. Er zal ook

dan een zekere vonrkeur bestaan voor de kortste route, maar of

deze zo ver gaat, dat die kortste route optimaal bezet moet

worden valt nauwelijks aan te nemen. De alternatieve routes

zul+en veel eerdet gebruikt worden door het verkeer.

2) "Alles - of - niets " - methodes.

Bij_.deze methodes vindt de toewijzing uitsluitend plaats

over de kortste routes. TIit het voorgaande zal weI dui

delijk zijn, dat deze aanpak voor stadsverkeer onjuist

is en dat op deze wijze e~n verdeling in de"steden ver

kregen wordt, die meestal een zeer grove benadering zal

zijn van de werkelijke toestand.

3) Tree - methodes.

Deze methodes ,kiezen als uitgangspunt een bepaald punt

van het netwerk en bepalen routes naar aanliggende pun

ten. Vanuit die aanligpende punten kunnen die routes

dan weer uitgebreid worden naar de nieuwe aanliggende

punten. De routes die men vindt,kunnen via bepaalde eisen

die men in een algorithme verwerkt heeft, op hun toe

laatbaarheid getest worden. Ze kunnen dan al of niet

~ehandhaafd blijven.

Bij een vroegere studie is een tree - methode gebruikt,

om routes te bepalen door het netwerk. Daarbij deed zich

toen een groat bezwaar voor:

Routes die over een groat gedeelte gelijk zijn en voor

de rest bestaan uit stukken, die onderling grate tijds

verschillen vertonen, bleken moeilijk te elimineren.
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Beschouwde men de totaaltijden van beide routes, dan ble

ken de tijdsverschillen wel acceptabel, terwijl toch

gedeeltes van de routes onderling teveel in tijd verschil

den.

Een algortthme voor een tree - methode is vaak zonder al

te grote moeilijkheden te""vertalen" in een programma

voor de rekenmachine. Om echter aan de bovengenoemde

bezwaren tegemoet te komen, is programmatechnisch gezien,

geen gemakkelijke opgave.

Bij de methode's die in dit verslag beschreven Zj:R, zal

echter weer gebruik gemaakt worden van een'~ree-principe".

4) Parallel - methode.

Zoals in het voorgaande reeds is aangegeven, vormde deze

methode het uitgangspunt voor dit onderzoek. Fen verge

;ijking van de methode met de nieuwe, vindt verderop

plaats in het verslag. Er zal daarom hier volstaan

worden, met een korte beschrijving van de methode, zodat

de lezer zich een idee kan vormen omtrent de uitgangs

pun ten van he tond e r z be k. ( V00 r e e nti i tv 0 e rig e en g e d e 

tailleerde beschrijving van de parallelmethode verwijs

ik graaV naar het verslag van Dhr. Engbers.)

Algorithme - heschriiving:

- ~en gaat uit van aIle punten van het netwerk en bepaalt

vanuit deze punten routes naar aanliggende punten. Deze

routes vormen niveau 1.

- De routes kunnen dan uitgebreid worden met de punten

op niveau 2, zijnde de aanliggende punten van niveau 1.

- 'De routes worden toegelaten aan de hand van eisen,

die in het algorithme~gesteld zijn. Die eisen komen

onder ~eer hierop neer, dat een route met een nieuw punt

kan worden uitgebreid als:

a) het nieuw toegevoegde punt niet het punt van uitgang is.

b) de nieuw toegevoegde lin~ niet een route oplevert, die
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slechts over een klein stuk met grate orowegfactor ver

schilt van een andere route. (De omwegfactor is de

coMfficiMnt van de route-tijd van een route tussen twee

punten en de route-tijd van de kortste route tussen die

punten.)

c) De totale tijdsduur van een route geen te grate om

wegfactor heeft t.o.v. de route met de kortste tijds

duur.

Men werkt allereerst het netwerk door met een omwegfac

tor, die gelijk is aan I en vindt dan aIle kortste rou

tes tussen ieder Dasr punten. Daarna voert men een be

paalde omwegfactor in (meestal kleiner dan 1,2) en be

oaalt daarmee aIle alternatieve routes tussen ieder

6aar punten.

(Voor een uitvoerig verslag van deze methode, zie het

. verslag van Dhr. Engbers)
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OVERZICHT VAN DE GETESTE METHODE'S

A Algemeen

Verkeerstechnische problemen zijn veelal complex van aard,mede

omdat het aantal gegevens vaak z~er groot is.

Ret gebruik van een computer. is daarom soms een noodzaak, alhoe

wei dit niet impliceert dat het probleem dan zonder meer op te

losSen is.

Ret kerngeheugen van de in dit onderzoek gebruikte computer is

641K-bytes groot, waarvan 44_K voor programma en data ter be

schikking staat. Daarnaast kan men nog gebruik maken van een aan

tal externe geheugens, maar het bezwaar is meestal, dat het

transport van gegevens tussen int~rne en externe geheugens veel

tijd kost, als dit veelvuldig voorkomt gedurende de uitvoering

van het programma.

De parallelmethode kan met de beschikbare geheugenruimte net

werk~n tot honderd kruispunten verwerken. Voor grotere netwerken

zal het aantal gegevens toenemen en zullen sommige resultaten

uitgebreider worden.(BV. Langere routes in grotere·netwerken)

Dat impliceert, dat er meer geheugenruimte gereserveerd moet

worden bij grotere netwerken voor zowel gegevens als resultaten.

Deze geheugenruimie zal ter beschikking gesteld moe ten worden

en een mogelijkheid daartoe is 'om het programma, ofwel te split

sen in een aantal kleine programma's, ofwel samen te stellen

uit gedeeltes, die na elkaar worden uitgevoerd i.p.v. parallel.

D~t zou echter een v~rgroting van de uitvoertijd kunnen opleve

reno Een andere mogelijkheid is, om via het berekenen van

minder tussenresultaten dan bij de parallelmethode een geheugen

besparing te bewerkstelligen. Dit is mogelijk door een ander

uitgangspunt te kiezen als bij de parallelmethode. Hier zal

verderop in het verslag nog nader worden ingegaan.

De eerste methode, die ontwikkeld is, kan beschouwd worden als

een toepassing van het "parallel-principe", gecombineerd met

een tree-methode. Een punt van het netwerk werd als uitgangs-
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punt genomen en vanuit dat punt werden routes gezocht door het

netwerk m.b.v. twee verschillende programma's.

Bet eerste bepaalde de kortste routes en het tweede zocht de

alternatieve routes naar eenzelfde eindpunt m.b.v. de resul

taten van het eerste programma. Door vergelijking van de routes

met elkaar op paralele stukken, werd getracht tegemoet te komen

aan de bezwaren, die een toepassing van tree-methode's in

vroegere stadia hadden opgeleverd. De methode bleek echter in

de praktijk minder goed te voldoen dan de parallelmethode t.g.v.

noodzakelijke verwaarlozingen.

In de tweede methode werden allereerst weer de kortste routes

bepaald tussen een bron en de overige punten. Aan de hand van

die routes werd er dan een nieuwe gegevenslijst opgesteld, door

dat alIa tijden, die in de kortste route voorkwamen met de

omwegfactor vermenigvuldigd werden. Zo ontstond er een gegevens

lijst, die gedeeltelijk afweek van de originele en m.b.v. deze

lijst werden de alternatieve routes gezocht tussen de bron' en

en een ander punt. Ook deze methode bleek echter teveel

routes toe te laten.

De derde methode, die getest is, bleek uiteindelijk weI goede

resultaten op te leveren, zodat deze geheel is uitgewerkt en

met. behulp hiervan wordt de verkeersverdeling oerekend.··

Er wordt slechts met een programma gewerkt en het algorithme

verloopt in het kort als voIgt:

Uitgaande van een punt worden de kortste routes naar de overige

punten bepaald. Aan de hand van een bepaalde route wijzigt men

de gegevenslijst. Met deze gemodificeerde lijst worden weer

opnieuw de kortste routes berekend.

De tijden, die in de nieuwe route n~ar hetzelde punt voorkomen,

worden eveneens vermenigvuldigd met de omwegfactor, althans

voor zover dat niet reeds eerder gebeurd is, Opnieuw zoekt men

dan de kortste routes, enzovoorts.

lIe t al gor it hme stop t als opn ieu w de· eers t-gevonden rou te gegene

reerd wordt.
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In de eerste methode werden drie programma's gebruikt, die

elk een vrij kleine uitvoertijd hadden. Hierin werden echter

vanuit een bron tegelijk de routes gezocht naar een wille-/,·

keurig groot aantal punten van he~ netwerk, dit in tegenstel~

ling tot de laatste methode, waarbij slechts per run met twee

punte~ gewerkt kan worden •. De totale uitvoertijd wordt dan nu

ook bepaald door:

- het aantal opgegeven bronnen,

het aantal punten per bron, waarnaartoe de toegestane routes

gezocht dienen te worden.

- de tijdsduur van een run, d.w.z. de tijd waarin tussen twee

punten de kortste route gevonden wordt, bij een bepaalde gege

venslijst. Deze tijd is afhankelijk van de grootte van het

netwerk.

B Algorithme's

Een punt van het netwerk fungeert als bron en wordt aangeduid

met aO' De omwegfactor draagt het symbool p.

Het algorithme voor de toegepaste derde methode verloopt dan

als voIgt:

Stel er is een route bepaald tot a
n

_
l

via

a O' al, •••••••• ,an _ 1 (1)

Deze route kan uitgebre2d worden tot a als:
n

1. an ~ a i (i=O,I,. .... ,n-l)

2. De tijd T van a O naar a via (1) kleiner is dan de matrix-on n
tijd van a • (In de matrix worden de tijden van de kortsten
routes genoteerd). De route tot a wordt dan (1), uitgebreid

n
met a • Indien T groter is dan de matrixtijd vindt verder onder-n on
zoek plaats via 3.

3. Als er via (1) over an een betete tijd mogelijk is tot a
n
+

l
,

dan wordt de tiJ"d "voorbiJ"" a in d i ht" "n ere 1ng van 8 n+1 1n een

aparte matrix geschreven, terwijl tevens wordt onthouden, dat
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a 1 beter bereikbaar is over a via de route tot a 1.n+ n n-

4. A1s punt 3. ge1dt, dan wordt a in een 1ijst opgenomen,n
waarin de punten vermeld worden. van waaruit er kortere routes

mogelijk zijn naar aanliggende punten.

De kortste routes naar de opgegeven punten worden a1lereerst

bepaald m.b.v. de gegevens1ijsten KRPT en KTYD, die het pro

gramma TRAFCIPT genereert. Als de route naar een punt bepaald

is, dan wordt er een nieuwe gegevenslijst opgeste1d, door in

de origine1e de tijden, die in de kortste route voorkomen

(rijtijden en afbuigtijden) te vermenigvu1digen met de omweg

factor. Met deze lijst worden dan hernieuwd de kortste routes

berekend door de punten I" tIm 4 toe te passen. Zo vindt men

een nieuwe route naar een punt, waarna de gegevens1ijst weer

aangepast wordt, met dien verstande, dat een tijd slechts een~'

maa1 met de omwegfactor vermenigvu1digd mag worden.

R~t algorithme stopt als de eerst-gevonden route weer gegene

reerd wordt. Ret verkeer wordt dan gelijkmatig over aIle ge

vonden routes verdee1d.

!£~!!~~!!!!~ -,_.-- -T-

ad.l Een route mag niet worden voortgezet met een punt, dat er

aI eerder in voorkomt.

ad.2 Bij de initialisatie wordt er in de matrix een maximumtijd

ingeschreven, welke nooit door eriige toegestane route over

schreden kan worden. Een betere route naar a
n

+
l

wordt inge

schreven in die iteratie waar a als bronpunt fungeert en wordt
n

gevormd uit de route naar a l' uitg~breid met a en a +1.n- n n
ad.3 ~

.30
5
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Veronderstellen we, dat de kortste route naar 4 via 1 en 2

verloopt, dan kunnen afbuigtijden op punt 4 er de oorzaak van

zijn, dat de kortste route naar 5 niet via 1,2 en 4 100pt,

maar via 1,3 en 4. Dit wordt geconstateerd bij een onderzoek

naar de voortzettingen vanuit 3 en de tijd T1 wordt genoteerd.

T1 isdus de kortste tijd tot 5, verminderd met de rijtijd

van 4 naar 5. Deze tijd wordt in de algorithme's beschreven

als de tijd "voorbij"a in de richting van een aanliggend
n

punt an +1 •

ad.4 A1s via de voortzettingen vanuit 3 b1ijkt, dat 5 beter

bereikbaar is via de route naar 3, dan wordt 4 opgenomen in

de lijst van te verwerken bronpunten. A1le kortste routes zijn

gevonden a1s deze lijst geen punten meer bevat.

Ret a1gorithme van de tweede methode ver100pt voor een gedeelte

analoog aan dat van de derde methode. Rier werd echter de gege

vensmatrix slechts ~~nmaal aangepast en we1 via de kortste

route, die gevonden was met de originele gegevens.

Ret algorithme voor de eerste methode tens10tte wijkt in be

1angrij~e mate af van de vorige.

Ret bronpunt wordt weer aangeduid met a.
O

en de omwegfactor

met p.

Stel er is een toegestane route naar a 1:n-
(1)

Daarnaast be staat er een route naar a , welke de kortste tijds
n

duur heeft van alle routes naar a • Deze route wordt beschreven
n

i " , . (2)v a: aO' a 1 , a 2 ,········, aN_l' an

De route aangeduid met (1) kan nu uitgebreid worden tot an'

a1s er aan een aanta1 eisen voldaan is.

Ste11en we de route-duur van a O naar an via (2) TM en die via

(1) T , dan zijn die eisen:on

(i=0,1, •••••••••• ,n-l)
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3. A1s voor enige i =(n-1, 0-2, ••••••• , 1), waarvoor aj = a i

met j =(N-1, N-2, ••••••••.• , 1) en met k1einste tijdeo

T
1

en T2 , voorbij het gemeenschappe1ijke punt op resp. de

kortste en de nieuwe route; ge1dt dat:

Ton - T2
Opm.: Deze eis ge1~t niet

4. A1s T ;> pTM, dan b1ijft de route tijde1ijk gehandhaafd,
on "

om te onderzoeken of er via deze route een betere tijd mogelijk

is naar a n+1 •

Toe1ichting------------
ad.1 Een route mag niet voortgezet worden met een punt, dat er

a1 eerder in voorkomt.

ad.2 De tijden van de kortste routes worden vermenigvu1digd

met de omwegfactor. Daardoor verkrijgt men voor ieder punt een

maxirnumtijd, die niet overschreden mag worden door enige route

naar dat punt. AIle a1ternatieve routes hebben Aerhalve tijden,

die k1einer zijn dan die maxima1e tijd.

ad.3 De routes worden van voor naar achter afgezocht, naar het

eerste gemeenschappe1ijke kruispunt(niveau) om para11e1e

stukken te verge1ijken.

(Bij de para11e1mehode werkt men van voor naar achter).

1

2

4

Punt 4 vormt het gemeen schappe1ijk eindpunt van twee routes

over punt 3. (via 1 en 2)
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Beide routes hebben a1s voor 1aatste gemeenschappe1ijke punt,

het knooppunt 3 en de route-gedee1tes vanaf 3 naar 4 recht

streeks en via 5 dienen verge1eken te worden om hun omweg

factor te bepa1en. D~t gebeurt via de tijden T1 en TZ ' welke

de k1einste tijden zijn in de richting van 4 resp. 5, d.w.z.

een maat zijn voor de kortste route-tijd naar 4 en 5.

Opm.: Deze eis verva1t a1s punt 3 en 5 samenva11en.

ad.4 Zie hiervoor de toe1ichting bij punt 3 in het a1gorithme

van de derde methode.

C Verge1ijking met de para11e1methode

De nieuwe methode's zijn opgezet voor het berekenen van ver

keer?verde1ingen in netwerken waarin wijzigingen zijn aange

bracht. De inv10ed van die wijziging op het verkeer is daar

mee aan te geven.

Via verge1ijking met praktijksituaties is geb1eken, dat het

werkea met een omwegfactor een zeer goed bee1d geeft van de

werke1ijke situatie. Ret omwegfactor-principe is derha1ve

ook in de nieuwe methodes steeds gebruikt.

Bij de para11e1methode wordt ervan uitgegaan, dat het netwerk

zeer vee1 bronnen en putten kan bevatten en dat een groot

aanta1 gegevens. gewijzigd kan worde~ of.dat een k1eine wijzi

ging een zeer grote inv10ed heeft op de verde1ing van het

verkeer. In deze geva11en za1 het daarom ook steeds een nood

zaak b1ijven, om de .verkeersverde1ing te berekenen met de

para11e1methode. Ret is geb1eken, dat het niet moge1ijk is

om met de beschikbare geheugen capaciteit grotere netwerken

te verwerken op eenze1fde basis ali bij de para11e1methode.

Een totaa1 assignment in een keer za1 derha1ve slechts

moge1ijk zijn voor netwerken tot honderd kruispunten.

Wanneer echter de aan te brengen wijzigingen betrekking

hebben op gehe1e of gedee1te1ijke ~ijziging van de bronsterkte,

of op wijzigfngen van het netwerk, waarbij de verde1ing van het

verkeer over het netwerk vauit een aanta1 bronnen beschouwd

dient te worden, dan is de huidige methode zeer eoed van _ t~e-

pass~ng~ Voor een totaa1 assignment za1 het noodzake1ijk zijn
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om tussen een groot aantal punten van het netwerk, de routes te

bepalen, maar vaor de beschreven wijzigi~gen is dat aantal routes

geringer.

Een concreet voorbeeld is het geval,. dat er over een bepaalde

bron resp. district, een twee maal zo grote verkeersstroom in

het netwerk komt. Deze bron bezit een aantal putten, waarnaar

toe dat verkeer zich zal verplaatsen. Met de parallelmethode

zal de nieuwe verkeersverdeling dan vastgesteld worden door alle

routes tussen ieder paar punten'te.bepalett. In.f~ite zijn ini'~

dit geval echter slechts de routes tussen de bron en zijn put

ten van belang. Via die routes zal de extra hoeveelheid ver

keer zich bewegen en aIleen die routes zijn dus bepalend voor

de nieuwe toestand.

De nleuwe methode bepaalt nu slechts die routes en wijst hierop

het verkeer toe. In deze gevallen zal de parallelmethode meer

berekenen, dan noodzakelijk is, hetgeen een extra hoeveelheid

geheugenruimte kost. Door als uitgangspunt niet te nemen een

berekening van alle to egestane routes tussen ieder paar

punten, zoals de parallelmethode doet, maar een bepaling van

aIle toegestane routes tussen een punt en de overige kan men

met eenzelfde geheugenruimte grotere netwerken verwerken, ter

wijl er naar mijn mening dan ook een betere ov~reenkomst met de

werkelijk optredende situatie wordt verkregeh.

Het toepassingsgebied van de nieuwe methode blijft echter

noodzakelijkerwijs beperkt tot die gevallen, waarin de invloed

van een aan te' brengen wijziging duidelijk aan te geven is.

De nieuwe methode kan derhalve dan ook niet beschouwd worden

als een vervanging van de parallelmethode, maar eerder als

een aanvulling ervan, alhoewel ze i~ staat is om veel grotere

netwerken te verwerken als de parallelmethode.

Het grootste aantal punt~n bedraagt 224 voor de nieuwe methode

en uit de praktijk blijkt, dat dit voldoende is om een middel

grote stad te beschrijven. Indien het mogelijk is, om een

totaal assignment voor zo'n netwerk t~ _gev~~ m.b.v. de parallel

methode (door splitsing in deelnetwerken van een zodanige groot~

te, dat de parallel-methode toe te passen is), dan zou met de
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nieuwe methode eventueel op snelle wijze de invloed van een

aangebrachte wijziging kunnen worden nagegaan. ;

In vergelijking met de parallelmethode liet de eerste -methode

teveel routes toe. De toelating geschiedde aan de hand van de

eisen 2 en 3 van het algorithme en het bleek, dat de controle

op parallele stukken met grote omwegfactor via eis 3 niet goed

voldeed. De oorzaak daarvan, lag, in het feit, dat de berekening

van de parallele stukken geschiedde via de tijden T
l

en TZ'

(Zie toelichting bij algorithme)

Deze tijden hebben steeds betrekk!ng op de kortste routes naar

een aanliggend punt. De routes, die echter op zeker ogenblik

met elkaar vergeleken worden, behoeven niet samen te vallen

met die kortste routes, waardoor de lengte van de parallele stuk

ken niet exact te bepalen is. T
l

en TZ vormen weI een benadering

voor de lengtes, maar een die in de praktijk te grof bleek.
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NETlHRKGEGEVENS

De grootte van het inkomend en uitgaande verkeer kan met

tellers bepaald worden, terwij1 de weerstanden, die het

verkeer op kruispunten en takken ondervindt, berekend,

gemeten of geschat worden~ Die weerstanden kunnen dan

bijvoorbeeld, zoals in deze onderzoeken gedaan is, in

tijd worden uitge~rukt.

Van iedere tak in het netwerk moeten de 1engte en de

~emiddelde snelheid van het verkeer over die tak bekend

zijn. De afbuigtijden op die kruispunten in aIle toege

stane richtingen vormen eveneens noodzakelijke gegevens.

Via ponskaarten worden de gegevens ingevoerd.

De computer verwerkt ze dan m.b.v. het programma TRAFCIPT

( een Assembler - programma) tot een tweetal lijsten.

De eerste lijst (KRPT) bevat aIle takken met hun voort

zettingen in het netwerk en de tweede (KTYD) aIle rij-

en afbuigtijden.

In beide lijsten vindt de notatie plaats volgens een

" I - J - K " administratie. In onderstaande fip.;uur is

sche~atisch di betekenis hiervan aangegeven.

o J 2
I

I
I
I

- 11-------411--__

I
I
I

•J 4

I=Bronpunt

J=Aanliggend

Punt

K=Voortzetting

Uitgaande van 1 zijn er maximaal vier aanliggende punten J

mogelijk. Heeft een kruispunt meer dan vier aanliggende

punt en, dan moet het vervangen worden door meerdere
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kruispunten, die door links met afstand " nul " verb-onden

zijn. In elke richting I - J kunnen maximaal drie voort

zettin~en optreden (Bij meerdere wordt er gesplitst ).

In elke ~ijst word~n~' per kruispuntnummer vier maal vier

bytes gereserveerd ( 4 Full - Words).

In de KRPT-lij st staat op' ieder Full-tvord een aanliggend

punt met de bijbehorende voortzettingen ( voor zover

aanwezig). In de ~TYD-lijst staan op overeenkomstige

plaatsen rij- en afbuigtijden. Deze Full-Word notatie

heeft voordelen bij het gebruik van Assembler als pro

grarnmeertaal, voor FL/I biedt ze echter nauwelijks voor

delen.

De wifze waarop de gegevens in deze lijsten gerang

schikt \"orden,is zeer compact en "overzichtelijk".

Derhalve is deze administratie dan ook aangehouden.

De omwegfactor wordt via een data-kaart eveneens in de

KRFT-lijst gelezen.
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UITVOERING EN PROGRAMMERING

Ret vertalen van de ~pgestelde algorithme's in PL/I-programma's

leverde uiteraard de nodige moeilijkheden op prorammatechnisch

gebied. In een studie als deze, hangt immers het resultaat

in grate mate af van een effici~nte programmering.

Desalniettemin zal daar in het verslag slechts weinig aandacht

aan besteed worden, omdat die problemen nauwelijks van enig

belang zijn voor het uiteindelijke resultaat en ze dus bij ver

melding, de lezer aIleen maar zullen vermoeien. Mocht er op

sommige plaatsen toch teveel aandacht aan besteed zijn, dan

bied ik de lezer daarvoor bij voorbaat mijn verontschuldigingen

aan.

Ret geheugen van de computer is 64K-bytes en om het algorithme

in programma te transformeren was een effici~nt geBruik daar

van zeer noodzakelijk, omdat zowel gegevens als resultaten

~anzienlijke hoeveelheden geheugenruimte beslaan.

Ret maxirnaal aantal kruispunten, dat met de nieuwe methode

verwerkt kan worden, bedraagt 224. Deze beperking ontstond om

de volgende redenen:
.... - 8

-In een byte kan maxirnaal een getal ter grootte van 2 -1 worden

ingeschreven, Voor getallen groter dan 255 zijn minstens twee

bytes nodig, hetgeen op een verdubbeling van de vereiste ge

heugenruimte zou neerkomen. Dat bleek niet haalbaar.

-Ret transport van gegevens tussen disk en kerngeheugen,

geschiedt op de meest economische wijze als het met zo groot

mogelijke boeveelheden gebeurt. Ret maximum per keer is 3600

bytes en daarmee kan een KRPT- en KTYD-lijst opgesteld worden

voor 224 kruispunten.
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TRAF-programma

Al.&e.!!!.e~n.=..

- Uitgaande van de bron bepaalt men routes naar de aan

liggende punten. De routes kunnen dan voortgezet worden

naar yolgende aanli~gende punten aIs ze aan de algorithme

eisen voldoen. De routes worden op een bepaalde wijze

in een route-matrix genoteerd en de bijbehorende tijden

in een tijden-matrix. Bij de initialisatie wordt in de

tijden-matrix een maximumtijd in~elezen.

- Wordt een kruispunt bereikt via een route met een klei

nere tijd dan de in de tijden-matr'ix genoteerde, dan

wordt de nieuwe tijd penoteerd, terwijl de oude route

veiVangen wordt door de nieuwe.

- Levert een route tot een kruispunt geen kortere tijd,

dan wordt de route toch voortgezet,om na te .gaan, of

er geen betere tijden tot aanli~gende punten mogelijk

zijn via de route.

- Ook in het geval, dat er een betere tijd tot een punt

gevonden wordt, zet men de route voort naar aanliggende

punten.

- Routes kunnen slechts voortgezet ~orden met punten, die

nog niet eerder in de route voorkomen.

- In verband met de afbuigtijden op de kruispunten, is

het niet aIleen noodzakelijk om de kortste tijden tot

een kruispunt te onthouden, maar tevens dee tijden

tot achter ieder punt in de richting van een aanliggend

punt,welke de kIeinste zijn, om d~t punt te bereiken.

Dit is schematisch in onderstaande figuur aan~egeven.

4
Voorbeeld:
------
Kortste route naar:

C
I3 3 via

4 " 2

5 11 2
5

6 " 1
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Te-onthouden:-------
-Kortste tijd tot 3

-Tij~en achter 3 (A,B,C) welke vanuit 3 in de rich-

ting van een aan liggend punt de kleinste zijn(via 1 of 2).
Kr.2.~.!.aE::.m~r 1.n.8.... :

Ret Dro~ramma is opgezet als een iteratie-proces, hetgeen

wil zeggen, dat eenzelfde bewerking een aantal malen

uitgevoerd Hordt, met telkens nieuwe beginvoorwaarden.

De situaties worden zolang voortgezet, tot de kortste

route naar ieder punt gevonden is.

He t pro g r a III mas tar t me t en i g e in1't ia liz a tie s.. In elke i t e-

ratic Hordell van ieder punt .dat als bronpunt fungeert

de aanliggende punten hepaald en via de eisen van het

a'gorithme, ,.ordt vastgesteld of er hetere tijden te

vinden zijn. (In de eerste iteratie fungeert de bron

als bronpunt).

Indien dat het geval is, dan Hordt de betere tijd geno

teerd en Hordt er tevens onderzocht of er betere tijden

mogelijk zijn naar de diverse voortzettingen. Dit ge

heurt eveneens in het geval, da~.er geen betere tijden

tot aanliggende punten te vinden zijn.

Een punt kan als bronpunt in een iteratie fungeren dan,

en alleen.dan, als het als aanliggend punt, een betere

tijd toelaat tot voortzettingen. De iteratie Hordt in

het pro~rarma verwezenlijkt via een aantal geneste

Do - Loops.

Fen efficignte geheugenorganisatie was voor dit pro

gramma geen gemakkelijke zaak. Een drietal matrices

waren noodzakelijk n.l. een route-matrix, om de kortste

route naar ieder punt te noteren; een tijden-matrix om

de kortste tijden tot ieder punt en een tijden-matrix

om de kortste tijden tot achter ieder punt.
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De be ide tijden-matrices leverden geen grate problemen, de

route-matrix daarentegen weI. De lengte van de routes

varieert n.l. met de afstand van de punten tot de bran.

Daarnaast is van tevoren niet vast te stellen, hoe

lang 'een route zal zijn en bovendien konden er t.a.v.

de nummering van de punten geen eisen gesteld worden

( opeertvoliende nummers kunnen dus willekeurig door het

netwerk verspreid .liggen).

Om deze redenen is aanvankelijk gedacht aan een metho-

de aan het opslaan van de routes, die "garbage-collection"

wordt genoemd. Hiervan rnaakt men vooral gebruik bij

problemen op het gebied van de symboolmanipulatie, waar

lists geproduceerd worden, die onbekende lengtes

hebben. De te reserveren geheugenruimte is daardoor in

eerste instantie niet bekend. Men reserveert derhalve

een " free-list" , d.w.z. een bepaald geheugenblok.

Telkens als er geheugenruimte nodig is om een resultaat

in te schrijven werdt er een subroutine aangeroepen.

Deze stelt dan nieuwe geheugenruimte uit de "free-

list" ter beschikking. Doordat echter steeds nieuwe ge

heugenplaatsen nodi~ zijn.en de "free-list" niet door

oversch~ijving van niet-meer relevante geheugenplaatsen

~7ordt aangevuld, kan de "free-list" leeg raken.

Op dat moment wordt "garbage-coll'ection" toegepast t

doordat een andere subroutine de "free-list" gaat af

zoeken op niet meer gebruikte geheugenplaatsen en deze

samenvoegt tot een niemve "free-list". Daarna kan het

programma dan weer voortgezet worden. "Garbage-collection"

vergt echter zeer veel tijd en is programma-technisch

niet gemakkelijk realiseerbaar.Deze methode wordt daarom

niet gebruikt.

Theoretisch gezien kan een route door een willekeurig

netwerk aIle punten van het netwerk bevatten.
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Voor n kruispunten zou er dan een route-matrix van n x n

bytes gereserveerd moe ten worden. yoor 224 kruispunten zijn

dat 50.176 bytes. Di~ is niet haalbaar met het geheugen

van de computer. Ret gebruik maken van externe geheugens

(zoals disk en tape) is eveneens zoveel mO$elijk vermeden,

aangezien dat belangrijke verlenging van de uitvoertijd met

zich mee kan brengen.

Uit de praktijk bleek echter, dat routes over het algemeen /

veel korter zijn, dan het aantal punt en in het netwerk en

dat de kortste routes nooit groter zijn dan een vierde van het

aantal kruispunten. Voor grotere netwerken neemt dit aantal

relatief gezien zelfs nog verder af en op grond hiervan is

voor iedere route een geheugenruimte gereserveerd ter grootte

van 60 kruispunten(ongeacht het totaal aantal punten in het

nwtwerk). Aangezien het niet mogelijk is om dynamische arrays

te declareren in PL/I is er een route-matrix opgesteld voor

het maximaal ~oelaatbaar aantal punten, te weten:

224 x 60 = 13.440 bytes.

Programmatechnisch gezien leverde het programma erg veel

moeilijkheden. Ret feit, dat er maar een route naar ieder

punt~ils correcte ~eldt en eventueel een eerder gevonden

route in zijn geheel verwijde~d moet worden, leverde vooral

problemen bij dereservering en indeling van de geheugenruimte.

Dit is in het voorgaande reeds uitvoerig besproken.

Die punten, die als bronpunt in een iteratie moeten fungeren,

worden daartoe opgenomen in een lijst inde volgorde waarin

ze voorkomen, tenzij ze reeds in de lijst zijn 9pgenomen.

In de lijst worden zo lang punetn opgenomen, tot aIle kortste

routes gevonden zijn. Daarna wordt de gegevensmatrix aangepast

met behulp van de route naar een bepaald punt.

Dan worden weer de kortste routes bepaald en dit wo~t zolang

voortgezet tot de eerst-gevonden route naar het punt weer

gegenereerd wordt. De uitvoertijd is afhankelijk van het

aantal bronnen, van het aantal putten en van de grootte van

'het netwerk. In een netwerk van 87 kruispunten bleek de
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tijdsduur van een run gemiddeld anderhalve minuut. Dit is

de tijd waarin een route tussen twee punten gegenereerd

wordt. De_totale uitvoertijd is dus te schatten, als het

aantal te genereren routes bekenq is.

Als data dienen te worden ingevoerd de bronnen met hun bij

behorende putten, alsmede de verkeers-output per put en per

bron.

Opm.: DE rij- en a~-buigtijden die in de KTYD-lijst worden

opgenomen mogen niet groter zijn dan 255 gede~ld door de

omwegfactor.

Het programma TRAFCIPT kan momenteel slechts netwerk~n ver

werken tot maximaal 99 kruispunten. Indien dit programma

geschikt gemaakt wordt voor grotere netwerken, zullen ook

in mijn programma enkele instucties gewijzigd moeten worden.

~~£!~!~~~~~~!l~!~B_~~~!_~~!_!~~~~!~~_~~~_~~_~~!~~

De data dienen als volgt vermeld te worden:

Een bron wordt steeds gevold door drie putte~, waarvoor vier

maal vier kolommen op de kaart gebruikt moeten worden.(Bij

minder putten nullen intypen). Daarachter worden de respec

tievelijke verkeersoutputs per put vermeld in aan~allen voer

tuigen. Voor ieaere output zijn zes kolommen gereserveerd.

Deze serie gegevens mag onbeperkt herhaald worden.

Het totaal aantal gegevens moet af~esloten worden door een

nul te typen in de vierde kolom achter het laatste output

gegeven.
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fDec 1 a rat i e s-J
~

Inlezen KRPT- en

KTYD-lijst

Bronpunt inlezen

.~
.

~

Bronpunt:;:O ? Ja----t:{Goto Jobend'

Nee

1

KTYD=TYD

(originele tijden-

matrix inschrijven)

•Bijbehorende

putten inlezen

L'
[ KEY=O1-r

r Goto start"]

l-
r T=p,ut(B) I

AIle pu t t en
Ja

Neem nieuwe-verwerkt of T=O ? bron:

Goto Bgn

Nee

Pas gegevensmatrix

aan m.b.v. rou te

naar T Eln omwegfac-

tor
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Berekening van de

kortste routes bij

een pepaalde gege

vensmatrix

Nee

Ja
KEY=l

Schrijf routes

naar de pu tten

in aparte matrix

Jobend:

Is gegenereerde

route weer de eerst

vonden route ?

Nee

Print verkeersver

delingsmatrix uit

Ja
Neem vol

gende pu t:

B=B+l

Goto Put_lp



DOS I'LII COMPILER 360N-PL-~6~ CL2-0 £>1./1 12/09/69 .' PAGE 001

fRAF:PROCEDonE JI'fIO~S (MAIN) ;

TRAF:I'ROCEDUnE OPfION5 [MAIN);

(

(

2

3
II
5
7

. 9

11
12
13
15

DECLAUE: LNKIND FILE INI'Uf RE:ORD JNBUFFERED E~vle>NMEYT

(F (3200) II ED I UM (5 is 0 J ~ , 23 11) ) ,
VtR(900) BU(1S),
TEl. (9001 BIT (S) ,

our (3) FUED BINARY,
Ul. (900) OIT (0) ,
KRPT (32JO) BIT (8),
KTYD(3200) [JIT(8),
BD(320:» nU(B),
(J,T,M,P,R,N,K,S,L) FIXE:> BINARY(B),
(BRONPUNr) FIlCED BINARY (81,

P.OUTE (2211,60) 3IT (8) ,
(A,B,C,rorAAL,KE:Y,INfER) FHED BINARY(161.
llOAD{J,60) BIT(8),
MATRIX (22l\) orr (1SI,
(I,Y) BIT(B),
PUT (3) FIXED DINAllY (8) ,
l.IJST(225) BIT{e),
(V1,V2) FIXED DECIMAL(7.21,

T1\BEl. (900) 3IT(16),
X (1I) nrr (9) ;

I. GEGEVENS INl.EZEN ./

OPE N FILE ( l. NKH D) ;
P.EAD PILE (LNKIND) INrD (~RPf):

DO 1\=1601 TO ]200;B=~-1600;

TYD (B) =KRPr (A); E:ND;

I. D~WSGPA:TJR */
V2=KIlPT (B) ;V2=V2l10:>;

/. BRONPUNT,BIJBEHORENDE parTEN EN
. VERKEERSOUTPUT PE:R PUT EN PER BRON INLEZEN ./

BGN: GET EDIT (B1I:)NPUNT,PUT,OUT) (F(~),3F(4),3F(5»;

IF BRONPllNT=D THEN GOT:) DDEND;
KEY=O; KTYD=TYD;
GOTO START;

=~~:::.o
t::d ..
H

~ U
>
C')
t'1 ~. U
Z'

-±....,~)
~ .. ,

~ .... -,
...::...J --,-. L

I

.)

)

)

RUN

16
1 7
19
2)
21
23
21
27

2 )
2l

pur _LP: IF ((PUT (S) =0) 1(B=4) ) relE:N ;:lTJ B:iN;
T=PUT(B); TEL=(3)'D'B;
pur EDIT ('ROUrES NAAR ',r) (CDLUMN(SI ,A,F(II) t;
PUT SKIP (1) ;
DO 5=1 ro 5:>; ROJrE(r,5)=UDAD(D,S);

K=UJAD (n,s); IF K~=O THN pur 8DIT (K) (F'(~»;

PUT SKIP(1);
KTYD=TYD;

DO J=1 TO 60;
IF ROUTE:(T,J)=(B)')'B THEN DO;S=J-1;J=60;END:

END;

!lND;

__C"~")
~~__.....-; ""_"'''''lIIIiIIllllllliiiilill__



(
THF:l'RO:r:DUgg JPrIONS(M1I.IN);

PL/I 12/09/69 PAGE 002

~ ,)

<.
311
35
37
38
4 1
115
116
47
118
52
53
55

fi1

52
65
68
7)

72
77
80
13

:}II
83
89
3)

92
B
94
<)5
35
97
B

HO
1)1

102
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DJ J'" 1 TJ S- 1:
DO l'J=1,5,J, 13:M=15.ROJrE(r,n+ll:
IF KRPT (:'I) "'R) uTcqr ,J+l) THEN DO;

L= (!'I-13)/1l;S=rr:L(L).';TEL(LI =5;
V1=UD(MI ;Vl=V2.V1;V1=:DUND(V1,O) ;S=V1:
. IF S>KrYD(M) rHEN lUYD(M)=5:

IF R0 Ur E (r , J + 2, ., = (81 '0' 13 THE tl DJ K: 1 TO 3:
If KaPT (M+K) :1!OUTE (T,J+2) THEN DO:

Vl=UD(M+K);V 1=V2.Vl;V1=RJUND(V1,0) ;5:'11:
IF S>KTYD (M.K) TJElI DO;

KryD (~+[{) =5; K:); END:
END:END;END:END;EN):

STl\n~: I:~RONPUNT;

I. IOI1'IILIS1I.1'I8 VOOR BEPALING DEB KJR1'STE RJUrES ./

MATRIX'" (16)' l' Il; n3EL= (16) '1'S :N=KRPT (Ill;
MAT nIX (I) =(16) '0' D: [! 0 un;= (9) , 0' 5; LIJS r= (3) , :l' B;
nL= (8) 'J'B: RJlJrE(I, 11 =1:

. Y=(8) 'O'B:(.IJST(1) =r;
DO J=1,5,3,13;;J=15.I+J;K=IUPfPI ;L=(J-13) III;
IF K.,=O THEN DJ; HTRIX(K)=YIIKTYD(J):fABEL(L)=(16)')'D;
1'1:1L(L)=I; END; :::ND;
GelTJ BPJN:

I. BEPALING MINIMALE TYDEN EN ROUTES .1

JLOOP: DO'J~1,5,3,13:]=1G*I+]:L=(J-1J)/4;;

x (1) ~~RPT (J) ;
IF X(1)=(8)'O'!"l r!lEN GJrJ BND_J:
,\=KTYD (1); INT[;!l=1'\9CL(L).~:

IF (~Arnn (X (1))" INrER) ~ (MAfRIX.(I) <= ItHE~) rl!E:N DJ~

DJ M=1 1'0 60;
IF X(1) ~!lOUTE(l'13L(L),11) 1'HEN :iOTa END_J;
It> [!OJrE (1'13L (LI ,Ml :(81 '0'13 THE~ ~= 60;

END;
DJ t1=1 n 60;

E'JUTE (X(l) ,t'I)"nOUrE (fBL(L) ,M): END;
IF I=I3RONPJNr rHEN RJUrE(X(ll ,2) =X{1);

ELSE DO ~=2 ro 5J;
IF POnE(X(1),~I"'(8I'O'RTHE~ DO;

RJUTE(X(1),M)=r; ROUrE(X(1),M",)=q,); ~=60:

END: END:
END:

KLOOP: DO K=2 TO 4:
X(K) =K!lPT(J"(~-l»:
IF X(K)';'(8)':J ' l'J rHEN GJrJ END_K:

DJ M=1 TJ 60:
IF lWUrE(X(1),M,=X(K) rHEN GJrJ END_!<:

IF RJUTE(X(l),M)"(O)'O'B THEN M=50:
END;
TJTAAL:INT2R.KTYD (J+K-l) ;
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DJ ~=1,5,9,13;~=15*X(1)tM;

IF X(K)=KRPT(~11 THZN OJ;A=TJrAAL+!'i:TYOpl);r.=(M-13)/4: &NO;
END:

IF TADEL(w<=rOTAAr. THEN GJTJ END K;
ELSE DO; TABEL(L)=TOTAAL;

TBL (Ll =1: END;
IF ~URIX(X(KI»r. nEll MUR[X(X(K»)=A;

DO l'l=1 TO N;
IF (LIJST (~).=X (1) ) I (LrJST (11) = (8) '0 'B) TflEN DO;

LIJST(M)=X(l);KcN+l;
END;

END;
£~D K: END;

END_J: t::ND;

/*KRUISPUNTEN VAN W~ARurT rTERATrE'S HOETEN WORDEN UITGEVOERD */

BRJN: I=LIJ5T (1) ;
IF I~= (8) • 0' B THEN DO;

:JJ ~=2 TO Ntl:
LIJ5 r (M-1) =LIJST (tll ;

U);
Goro JL))P;

~no:

;* Kt::'l=O? */

IF K~'l=O THEN DO;
S=l; K~Y=l;

DO r= PH (1 I, PH (2), PUT (3);
If T=O T~~N D);8=1; ~OTO PUT LP; END;
DO K=1 r 0 50; -
fDAD(~,Kl =llOUTE (T,K): END;
5 =S +1 ; EN D;

8=1: GDT) PUT_LP; ~ND:

/* IS GEGZNEREERDE R)UTE WZER DE EERST-~EVONDEN RJJTE? *1

DO K=1 TO 5);
IF RJOTE(T,K) "=~:H) (fl,K) THEIl ~OTO PRINT;
IF ROUTE (T, K) = (8) '::J' B THEN K= 60; eND;
5=0; :=4.Bl?::JN? liNT;
DO 11=1 TO 4;A=C-M;
S=S+TEL(1I): E:ND;

V1=OUT (n)/S;
OJ ::::= 1 TJ 4.N;
A=VKR (e) + (fEL(C) *Vl) ;VKR (C) =A; END;
B=B+1;G::JT) PUT_LP;

pnrNT: pur SKIP(l) ;
D) K=l TJ 50; J=ll::JJT8(T,K,;
IF J .. =O THEN PUT EDIT (J) (F' (3)); ELSE K= 5); END;

)
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(
rrAF:PROCEDanE )['rIO!lS (KAIN) ;

184 PUT SKIP(1I; .J
195 G:JT:J RUN,;

/* UITPRINTEN VAN DE VERKEERSVERDELINGSMAfBIX ~I

186
137
188
133
190
B3
1'l1l
135
197
IB
202

•

JOlJEND: PUl' SKIP EDIr (' V SR K EEttS '1 ERDELING') (C)L U:'\ N (50) , A) :
PUT SKIP CDIT (' -------:---------- 'I (COLUMN(5:J" A) ;
PUT SKIP(1) ;
D:J '1 = 1 T:l N:

DO 5=1 DY ij fO 13;C=16~'1+S;B=KRPT(C);

IF B-.=O THE!l :l:l;
pur EDIr (' ') (1\) ;
l.=(>lJ)/ll;I\=VKR(L) ;

PJf EDrr(~,'-I,B,':',A)(F(3),C.,F(J),!,!'(5»;
END; PUT SKI\' (1); END;

END;

END;
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( :)
!I!I- 1 !I : 0 !I !I- 27: 0 !I !I- 60: 1000
!l5- 28: 0 !l5- !l6 : 0 115- 61: 0 --

( ~5- 29: 0 !l6- !IS: 0 !l5- 62: 0 -0
!l7- 29: 0 117- !l8: 0 !l7- 62: 0 ~7- 53: 0
!lS- 30: 0 !l8- !l7: 0 !l3- 6!1: 0 118- 65: 0
~9- 3 1: 0 !l9- 32: a 119- 66: 0 !l9- 57: 0 ',,)
50- 12: a 50- t, 7: 'J 5)- 69: J
51- 33: 0 51- 311: 0 51- 69; 1000
52- 35: 0 52- 70: J --'J
53- 36: 0 53- 37: a 53- 71: 0 53- 12: 0
5 !I- 37: 0 5!1- 38: 0 5ll- 73: :>
55- 38; 0 55- 39: 0 55- II 0: 0 --u
56- 40: a 56- 57: 0
57- 40: 0 57- 111 : a 57- 56: 0
59- !I 1: a 58- 59: :> 53- 1!1: 0 58- 75: 0 ;)
59- !j 3: 0 59- 58: a 59- 75: 500
5J- 43: 0 60- 1I!j: 0 60- 76: 0 60- 77: 1000
51- ~ 5: a 61- 62: J 61- 78; 0 61- 79: 0
52- ~ 6: a 52- 117: 0 62- 61: 0 52- 63: 0
63- 47: a 63- 62: 0
5!1- ~ 8: 0 5 !I- 80: a )
5 s- ilO: a 65- 65: 0 65- 80: 0
56- '~ 9: 0 56- 65: 0 66- 80: 0
57- 49: 0 57- 50: 0 )
58- 50: ::> 58- 69: 0 68- 71 : 0 6B- B1 : 1000
59- 5 1: 0 59- 6B: 1000 6~- 70 : :>
70- 52: 0 70- 69; 0 70- 71: 0 , '

I

71- ~J3: 0 71- 68: 0 71- 70: 0
72- 53: 0 72- 73: 0 72- 82: 0 ~73- 'i!l: 0 73- 72; 'J \

711- 58: 0 711- B3: 0
75- 58: 0 75- 59: '] 75- 76: 500 75- B3: 0
76- 50: 0 76- 75: 0 76- BII: 500 76- 85: 0

"

)

77- 60: 0 77- 78: 0 77- 85: 1000
78- 51 : 0 78- 77: '] 73- 85: 0 7B- 86: 0
79- 51 : J 79- 86: 0 )
30- 64: 0 80- 65: :> B)- 66: 0
31- 5[]: ::> 81- B2: a
82- 72: 0 92- al: 0 )
83- 711: '] 3)- 75: 0 83- 8!1: 0
311- 7S: a 84- B3: 0 9ll- B7: 500
95- 76: 0 35- 77: 0 85- 78: 0 85- 87: 1000 )
36-' 78: 0 96- 79: 0 3S- 97: a
87- BII: 0 87- 85: 0 87- 86: 0
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