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INLEIDING.

In de volgende paragrafen zullen we zoeken naar een methode om de

afwikkeling van verkeer in de nabijheid van een uitvoegstrook te

simuleren. Daarbij gaan we uit van een configuratie zoals die in

fig. 1 geschetst'is.

tunnel

uitvoegstrook

rijstrook 1
- --rijstrook 2

-----..•• rijrichting
fig. 1

Het verkeer dat uit de tunnel komt heeft de mogelijkheid om

ofwel rechtdoor te rijden of uit te voegen en rechtsaf te slaan.

Omdat in de tUnnel niet van rijstrook verwisseld mag worden

kunnen op rijstrook 1 voertuigen voorkomen die rechtsaf zullen

gaan; deze zullen het verkeer op rijstrook 2 kruisen. Wanneerhet

percentage rechtsafgaande voertuigen op rijstrook 1 relatief hoog

is t.o.v. het percentage voertuigen dat vanaf rijstrook 2 rechts

af gaat, zal de capaciteit van de weg en daarmee die van de

tunnel aanzienlijk beperkt 'kunnen worden. Voor een snelle afWik

keling van het verkeer zullen diverse factoren van belang zijn.

Door het verloop van het verkeer in de bovenstaande situatie

te simuleren kunnen we by. onderzoeken of de capaciteit van de

tunnel opgevoerd kan worden door bV.1

- de lengte van de uitvoegstrook te wijzigen;

- het aantal voertuigen op rijstrook 1, dat uit wil voegen,

te beperken door by. v66r de tunnel de rijstrookaanduiding

te verbeteren;

- alle vrachtverkeer de toegang tot de tunnel te ontzeggen.

Gezien de hoge kosten en/of verkeerstechnische problemen die elk

van de bovengenoemde maatregelen met zioh mee zal brengen verdient

het aanbeveling om, alvorens tot uitvoering van een of meerdere

ervan over te gaan, het effect ervan te bepalen m.b.v. simulatie.
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I. Een simu1atiemode1.

1. Carfo11owing.

1. 1. In1eiding.

Onder carfo11owing verstaan we het systeem dat bepa1end is voor

het gedrag van de combinatie bestuurder-voertuig wanneer deze

achter een ander voertuig rijdt.

Om het microscopisch gedrag van een voertuig te simu1eren zu11en

we voor dit gedrag wetmatigheden moeten veronderste11en, die de

praktijk vo1doende weergeven.

Uit Amerikaanse onderzoekingen (zie: 1iteratuur1ijst) is geb1eken

dat deze wetmatigheden gevonden kunnen worden uit de ana10gie

van een verkeersstrooM met een v1oeistofstroom. De wet ten van de

hydrodynamica 1everen ons een verband tussen snelheid, versnel1ing

en afge1egde weg van het te beschouwen voertuig en het voertuig

dat het vo1gt'.

1. 2. Hydrodynamisch carfo11owing model.

Een verzadigde verkeersstroom kan beschouwd worden a1s een een

dimensiona1e v1oeistofstroom. Voor zo'n v1oeistofstroom ge1dt

de vo1gende differentiaa1verge1ijking:..du __ ~. aD ,
dt D ~x

waarin : u • de sne1heid waarmee de v1oeistof zich beweegtl

t • de tijdvariabe1e;

)..- een constante;

D - de dichtheid van de v1oeistofl

x =de p1aatsvariabe1e.

Ana100g hieraan kunnen we voor een verkeersstroom definieren:

u - de sne1heid waarmee de verkeersstroom zich beweegt;

t = de tij'dvariabe1e;

Ao= een constante;

D • de dichtheid van de verkeersstroom, dwz. het aanta1

voertuigen per 1engte-eenheid;

x • de plaats van een voertuig.
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(2)

Voor x kunnen we schrijven x = x(t) en voor D, D - D(x,t), zodat:

du du dD_-_e-
dt dD dt

=~ (bD • ~ + .!.£
dD ax dt at

• ~ (!£ u +!£)
dD ax at

(1) en (2) levert:

}-
dD

Gelijkstelling van vergelijking
laD

a -A_•ax
~ • (aD u + aD)
dD ax at

Stel: u' I lII'~

(3)clD (u + ).~) +!..£. = 0
ax u'D bt

Naast vergelijking (1) geldt bovendien de continu1teitsvergelijking:

.!.£. + !!.. 0 (4)
~t ix

waarinl D, t en x gedefinieerd zijn als b1j formule (1);

V - de hoeveelheid vloeistof die per tijdseenhe1d een

vast punt passeert, of in termen van een verkeers

stroom: het aantal voertuigen dat per tijdseenhe1d

een vast punt passeert.

Voor V geldtl

V = u·D

Door substitutie hiervan in de continu1teitsvergelijking vinden we:

aD ~D au_+u._+D._=O
at bx 4)x

Daar:

du du ~D
--- ---
dx dD bx

u' .!2:
ax

kunnen we dit schrijven als :

~ + (\1 + D. u ''>~ • 0
at ax

, (6)

waarin : u' du--.
dD



hiervan levert ons:
1

).. ,

- 4·-

Een niet triviale oplossing van het ~telsel vergelijkingen,

gevormd door de vergelijkingen (5) en (6), vinden we door de

determinant van het stelsel gelijk 0 te stellen:

).J.

Det. = u + D u' - u - ....:.:2. = o.
u'D

Uitwerking
du I

(D • _) =
dD

).
du = - 'f!. dD

U a - ).,In D /Dm '

waarinl D = de maximale dichtheid.
m

Hiermee is de snelheid van een vloeistofstroom bij een gegeven

dichtheid vastgelegd.

Hoe vertalen we dit model nu in een carfollowingmodel. Daartoe

beschouwen we het gedrag van twee voertuigen op een rijstrook

van een verkeersweg (zie fig. I-l).

n+l f---•••
~----! x n+1

Xnt-l

x

fig. I-l

De dichtheid van de verkeersstroom op de weg ter plaatse van

voertuig n+l wordt gegeven door:

D(n+l): a __1__
(10)

De maximale dichtheid D wordt bepaald door de lengte van het
m

voertuig nl stell deze is gelijk WLn• Dan iSI

D (n+l) I
m

1
a-

WL
n

(11)
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Substitutie van formule (10) en (11) in formule (9) geefts

u '" i _ -A In W~
n+l 0 x ..x·n n+l

Eenmaal differentieren van

x -x••• \ (n n+l)u-x __ A. WL
n+l • n

formule (12):

WL
• (-(x: -xn )2)

. n n+l

(12)

'" (13)

Door de formules (12) en (13) is een verband tussen de snelheid,

versnelling en afstand van twee elkaar volgende voertuigen

vastgelegd. Het model is echter alleen geschikt voor verzadigde

verkeersstromen. Dit is oak te zien in fig. I-2, waarin de

snelheid uit formule (12) uitgezet is als functie van de afstand

tussen twee voer~uigen. Bij groter wordende afstand tussen

twee voertuigen, dwz. bij afnemende dichtheid van de verkeers

stroom, wordt de snelheid van het "volgende" voertuig steeds

groter. In werkelijkheid zal echter een limiet voor deze sne1

heid optreden. Deze limiet treedt wel op bij het model in

par. 1.3 , dat een verfijning is van het bovenstaande model.

1. 3. Carfollowingmodel voor niet-verzadigde verkeersstromen.

In het afgeleide model is aangenomen dat de gevoeligheidsfactor

Aoconstant is. Het is eohter zeer waarschijnlijk dat deze

factor toe zal nemen bij toenemende snelheid van het volgende

voertuig en af zal nemen indien de afstand tussen de twee voer

tuigen groter wordt. Zo kornen we tot het volgende model:

. ( . . )
x +1 . x -x +1'" ~ n n n 2

xn+ l "( )xn-xn+l

)(zie literatuuropgave nO.5met: "
'\. xn-xn+l.. " .--o .•.

)C"..,

Bovendien is het reeler om als afstand tussen de voertuigen de

afstand te nemen die het volgende voertuig werkelijk soheidt van

het te volgen voertuig. Formule (1) gaat dan over ins
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X+l(X -x +1).. >. n nn 2xn+l D (x -x -\VL)
n n+l n

met WL D de lengte van voertuig n.
n

Dit kan herschreven worden tot:

(2)

•
1 dx 1

• _n+1 ... >. ( )2 •x x -x -WLn+l dt n n+l n

d(x -x -WL)n n+l n
dt

Oplossing van deze differentiaalvergelijking geeft onsl

• _'AI (x -x -WL)
xn+l = c. e n n+l n

De constante c in deze vergelijking kan bepaald worden door te

stellen dat, indien de afstand tussen de voertuigen steeds

groter wordt, de snelheid van het volgende voertuig tot een

maximale waarde zal naderen; de zgn. "free-velocity": u,.

In deze situatie zullen de voertuigen elkaar niet of nauwelijks

belnvloeden en zal de snelheid van het volgende voertuig in

eerste instantie bepaald worden door de "fysischemogelijkheden"

van het voertuig.

Het nieuwe carfollowingmodel schrijft dus, voor de snelheid

van het volgende voertuig, de volgende afhankelijkheid van het

te volgen voertuig voor:

()

Het verloop van deze functie is weergegeven in figuur 1-2.

Naast formule (2) en (,:3) zal ook de "inverse" van formule ()

voor ons van belang blijken te zijn:

x -x ... WL + Iin n+l n In uf xn+l

M.b.v. deze formule is het mogelijk te bepalen welke afstand een

volgend voertuig zal moeten bewaren tot het te volgen,voertuig

indien zijn snelheid bekend is.
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1. 4. Bepa1ing van ~ •

In het in par. 1. 3. afge1eide carfo11owingmode1 is de constante ~

van essentiee1 be1ang. Zij is voor het Amerikaanse verkeer door

Leslie C. Edie bepaa1d op 20,6 m. (zie ref.5 ). Het is echter on

waarschijn1ijk dat de gemeten waarde ook op het verkeer in Nederland

van toepassing za1 zijn. De evenredigheidsfactor ~ is uit een

eenvoudig experiment te bepa1en.

A

fig. I-3

•
I

B

In 1. j. werd uit het oarfo11owingmode1 een verband afge1eid

tussen de sne1heid van een voertuig en de afstand die het bewaart

tot het te vo1gen voertuig:

• - ). / (x -x - WL ) (1')xn+1 = uf e n n+1 n

met: Xn+1 = de sne1heid van het vo1gende voertuig;

uf = de "free-velocity";

~ = de te bepa1en gevoe1igheidsfactor;

xn = de door het te vo1gen voertuig afge1egde weg;

xn+1 = de door het vo1gende voertuig afge1egde weg;

WLn = de 1engte van het te vo1gen voertuig.

Door substitutie van:

V = Xn+1 D en

xn - xn+1 = 1 / D gaat verge1ijking (1) over in:

V/D
-)./(l/D-WL)

= uf e n (2)

Hierin is: V = het aanta1 voertuigen dat per tijdseenheid een

vast punt passeert;

D = de dichtheid van het verkeer.



_ a _
-'

Uit (2) kan ). berekend worden:

D u
fA = (1 / D - WLn ) In-V- (3)

Door nu, als in fig. 1-3 aangegeven is, twee telposten A en B

te nemen kan A op de volgende wijze bepaald worden:

1. Tel op tijdstip t = 0 het aantal voertuigen dat op het weg

gedeelte AB aanwezig is. Hieruit is de dichtheid op tijdstip

t = 0 te bepalen: Do.

2. Tel gedurende A t sec. het aantal voertuigen dat post A passeert

en het aantal voertuigen dat post B passeert. Uit het verschil

hiervan is de verandering van de dichtheid te berekenen.

Uitgaande van DO is nu op elk tijdstip t i de dichtheid Di
van het verkeer bekend.

3. Daar V gegeven wordt door het aantal voertuigen dat per tijds

eenheid een vast punt passeert, wordt V op elk tijdstip t i
bepaald door het aantal voertuigen dat post A passeert in het

tijdsinterval (t i , t i +~ t).

4. M. b.v. formule (J) is op elk tijdstip t. , ~. te bepalen.
~ 1-

5. Als n metingen worden gedaan kan A berekend worden uit:..
12 )..

~ = i=l"
n

Uit een op de bovenstaande wijze uitgevoerde meting ward voor~

gevonden: >. __ 40 m. _,',
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2. Merging.

2. 1. Inleiding.

Om een uitvoegstrook te kunnen sirnuleren is het noodzakelijk om,

n~ast carfollowing, ook de dwarsbeweging van een voertuig te

beschouwen. Dwz. de omstandigheden waaronder een voertuig zich

zal verplaatsen in een richting loodrecht op de as van de weg.

Wanneer voertuigen zowel van links naar rechts als van rechts

naar links bewegen spreken we van "weaving" (fig. I-4). Wanneer

echter de dwarsbeweging slechts in ~~n richting plaatsvindt dan

spreken we van "merging" (fig. I-5).

"Weaving"

c:::J-c1- --
rijr~ng

---~
c::::J

"Merging"

c:::J- -
CJ

fig. I-4 fig. I-5

Merging is niet, zoals carfollowing, te beschrijven met behulp

van een wiskundig model. Het is echter mogelijk merging te

beschrijven m.b.v. een aantal beslissingsregels en een gewijzigde

vorm van carfollowing. Voordat nl. een bestuurder tot merging

over zal gaan moet hij eerst een aantal beslissingen nemen. Tot

de te nemen beslissingen behoren by. :

- is de afstand tot de voertuigen tussen welke men wil invoegen

voldoende groot?;

- is de snelheid van het voertuig dat wil invoegen in overeen

stemming met de snelheden van de voertuigen op de nieuwe rijstrook?;

- bevindt de bestuurder die tot merging wil overgaan zich in

een dwangsituatie doordat hij by. bijna het einde van de

uitvoegstrook is genaderd?

2. 2. Beschrijving van merging.

In deze paragraaf zullen voor het verschijnsel merging een aantal

regels opgesteld worden welke het mogelijk moeten maken om merging

bij een uitvoegstrook te beschrijven.
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Merging is o~der te verde1en in twee categorieen:

- merging in "vrije" situaties;

- merging in "gedwongen" situaties.

Onder vrije situaties bij merging verstaan we sii;uatie~; waarbij

een bestuurder tot merging kan overgaan zonder dat hij daarbij

gehinde~wordt door anderen of anderen hindert.

Een be1angrijke voorwaarde om tot merging over te kunnen gaan

is, dat het betreffende voertuig door het achteropkomende verkeer

gehee1 zichtbaar moet zijn. Een exacte formu1ering van de merging

rege1s wordt in Hfst. II gegeven.

Nadat de bes1issing genomen is om tot merging over te gaan kan

het verdere proces beschreven worden m.b.v. carfo11owing tussen

het afs1aande voertuig en het voertuigwaarachter het in moet

voegen.

Onder "gedwongen" situaties bij merging verataan we die situaties

waarbij de bestuurder van een voertuig tot merging overgaat

ondanks het feit dat andere voertuigen hem daarbij zu11en hinderen

of dat hij ze1f anderen hindert. Het gevo1g daarvan is dat het

naar rechts bewegende voertuig achteropkomende voertuigen za1

hinderen. Deze aituatie kan by. voorkomen wanneer een bestuurder

zo dicht tot het einde van de uitvoegstrook genaderd is dat hij

vreest niet op de rechtsge1egen rijstrook te kunnen komen voordat

hij het einde van de uitvoegstrook heeft bereikt.Hierbij dient

opgemerkt te worden dat dit a11een voorkomt bij voertuigen welke

zich op de 1inkse rijstrook bevinden (zie fig. 1 in de In1eiding)

en er bovendien in de directe omgeving, op de naast1iggende

rijstrook, niet vo1doende ruimte aanwezig is om in te voegen.

Gedwongen merging kan echter niet zonder meer p1aatsvinden; de

voorwaarde dat het naar rechts bewegende voertuig gehee1 zichtbaar

moet zijn voor het achteropkomende verkeer, b1ijft ge1den.

Nadat door de betreffende bestuurder de bes1issing genomen is

om tot merging over te gaan kan het verdere proces eveneens

m.b.v. carfo11owing beschreven worden. Dit gebeurt op'deze1fde

wijze a1s bij vrije merging.
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Voora1 gedwongen merging za1 aanleiding geven tot capaciteits

beperking van het beschouwde weggedee1te.
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II. De simulatie.

1. Inleiding~

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de wijze waarop de

modellen uit Hfst. I toegepast zijn op het in de inleiding

gestelde probleem van de uitvoegstrook. Het probleem zal worden

gesimuleerd op een digitale rekenmachine. Dientengevolge zal

het proces in een discreet aantal stappen verlopen. In fig. 11-1

is een flowdiagram gegeven. Hierin kunnen we de volgende fasen

onderscheiden:

1. Initialisatie van de gebruikte grootheden.

Dit houdt in dat de diverse parameters worden ingelezen

en / of gelnitialiseerd.

2. Berekeningvan snelheden en afgelegde afstanden.

Elke cyclus van het programma wordt m.b.v. de grootte van

het verstreken tijdsinterval en de berekende versnellingen

van de voertuigen berekend welke snelheid elk voertuig heeft

en welke afstand het heeft afgelegd vanaf het moment dat

het in het model is opgenomen. Indien de afgelegde afstand

van een voertuig groter is dan de lengte van het te simuleren

weggedeelte wordt dat voertuig uit het model verwijderd.

Hetzelfde geldt voor voertuigen welke door merging de uit

voegstrook bereikt hebben.

3. Het opnemen van nieuwe voertuigen in het model.

Door de verplaatsing van de voertuigen zal aan het begin

van het te simuleren weggedeelte ruimte ontstaan welke

plaats biedt aan nieuwe voertuigen. Indien deze ruimten

groot genoeg zijn worden evt. nieuwe ,voertuigen geplaatst

en de parameters daarvan gelnitialiseerd.

4. Bepaling van het gedrag van de voertuigen.

Afhankelijk van het feit of een gegeven voertuig uit zal

voegen of niet wordt m.b.v. de beslissingsregels voor merging

bepaald welk ander voertuig het zal volgen. Het carfollowing

model berekent dan de versnelling van het voertuig voor het

volgende tijdsinterval. Dit gebeurt:voor elk voertuig dat

in het model aanwezig is.
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5. Het uitvoeren van de berekende gegevens.

Om de vorderingen van het simu1atieproces te kunnen vo1gen

kunnen we printroutines aanroepen welke ons de gewenste

informatie kunnen 1everen.

6. Het ophogen van de tijdk1ok.

Na de vOl1edige cyc1us door1open te hebben wordt een tijds

interval berekend op een zodanige wijze dat het uitvoegen

van evt. mergers microscopisch benaderd kan worden. De

tijdk10k wordt met dit interval opgehoogd en verge1eken met

de tota1e tijd over welke we willen simuleren. Indien deze

tijd nog niet is bereikt wordt de gehe1e cyc1us, op de

initia1isatie na, opnieuw door1open.

De wijze waarop het carfo11owingmodel en de mergingsrege1s

toegepast worden staat beschreven in de vo1gende paragrafen.

Be1angrijk in het op te zetten programma is ook de methode

waarop de gegevens in het geheugen van de rekenmachine worden

opgeborgen en opgezocht. Hierover vinden we in par. 5 een uit

voerige bespreking.
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2. De tijdsinterva11en.

Om een zo goed moge1ijke benadering van het merging proces te

krijgen zu11en we het interval waarmee del tijdk10k wordt opgehoogd

niet te groot mogen nemen. Dit interval moet het n1. mugelijk

maken om een microscopisch bee1d van het uitvoegen op te kunnen

zetten. Het is echter ook gewenst om dit interval zo groot moge

1ijk te nemen om de rekentijd, die de machine nodig heeft om de

uitvoegstrook gedurende de gewenste tijd te simu1eren, zovee1

moge1ijk te beperken. De grootte van het tijdsinterva1 bepa1en

we steeds door na te gaan wat de minima1e tijdsduur is, nodig

om bij merging van rijstrook te veranderen. A1s een voertuig tot

merging overgaat draait de daarbij behorende sne1heidsvector

over een hoek ~ (fig. II-2).

~i-'"" '"I---- --~~.
A" II'" " ~II

rijrichting

Fig. II-2

Indien de breedte van een rijstrook b is, dan wordt het minima1e

tijdsinterva1, nodig om van rijstrook te veranderen, gegeven door:

b
At =. .x s~n t'

n
(1)

Indien x vervangen wordt door de op het tijdstip t. maximaa1
n ~

in het model voorkomende sne1heid, dan is het tijdsinterva1,

berekend vo1gens (1), a1tijd k1einer of ge1ijk aan de tijd welke

nodig is om voertuig n van rijstrook te doen verwisse1en. We'

bereiken daarmee dat verp1aatsing van een voertuig , van een

gegeven rijstrook naar een andere, tenminsteAt sec. za1 duren.
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3. Gebruik van het carfollowingmodel.

In Rfst. I werd het volgende carfollowingmodel voorgesteld:

~ J ~
:icn+l (Xn-Xn+l )]

Xn+1 t = (x -x -WL }1 t - A ( 1)n n+l n

• - ). / (x ·-x -\VL)
xn+l = uf e n n+l n (2)

x ,-x '= WL +n n+l n ( 3)

Formule (1) levert ons de mogelijkheid om rechtstreeks de versnel

ling te berekenen die een voertuig n+l zal ondergaan indien het

een voertuig n voIgt. Daarbij is het echter noodzakelijk om uit

formule (2) de snelheid te berekenen die het te volgen voertuig

zou moeten hebben bij het gegeven afstandsverschil tussen de twee

voertuigen. Als nl. de beide voertuigen dezelfde snelheid hebben

zal de versnelling van het volgende voertuig altijd gelijk 0 zijn;

ook al is de afstand tussen de beide voertuigen niet in overeen

.stemming met hun snelheden.

De versnelling van een voertuig n+l kan dus bepaald worden door

de (m.b.v. formule (2) ) berekende snelheid toe te kennen aan
"voertuig n en deze virtuele" snelheid te gebruiken in formule (1).

Formule (3) maakt mogelijk te bepalen hoeveel ruimte tussen twee

voertuigen aanwezig moet zijn bij gegeven snelheid van het vol

gende voertuig. Dit kunnen we o.a. gebruiken om na te gaan of er

voor een merger voldoende ruimte is om in te voegen tussen twee

andere voertuigen.

Bovendien kan formule (3) gebruikt worden om, bij gegeven snel

heid van het laatste voertuig in het model, na te gaan of een

nieuw voertuig geplaatst kan worden.
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4. Toepassing van de mergingregels.

4. 1. Vrije merging.

De regels voor het overgaan tot merging, welke in par. 1I-2.2.

genoemd zijn kunnen samengevat worden in een aantal regels welke

gebruik maken van de snelheden en de in het model afgelegde

afstanden van de voertuigen die bij het mergingproces betrokken

zijn.

o::J---x3
I ,

I

x2

fig. 1I-3

rijstrook 1

l::D----- xl rij strook 2,
I
i -.
xl rijrichting

We zullen nu voor merging een aantal regels formuleren aan de hand

van fig. 1I-3.

Voertuig 2 uit fig. 1I-3 zal tot merging overgaan indien aan alle

voorwaarden, welke onder een van de volgende punten genoemd zijn,

is voldaan.

1. Xl - WLl - x2 ) 0

Xl > :1:2

x2 - WL2 - x
3

> 0 ;

x3 < x2 •

2. Xl - x2 >L

x2 - WL2 - x .> 03
• < x2x
3 •

3. Xl - WL - x2 :> 01
• •Xl < x2

x2 - x > L •3

4. Xl - x2 '> L

x2 - x3 :> L •
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Hierin zijn:

- xl' x2 en x3 de in het model, door resp. voertuig 1, 2 en 3

afgelegde afstanden;

- xl' x2en X3 de snelheid van resp. voertuig 1, 2 en 3;
- WLI en WL2 de wagenlengte van resp. voertuig 1 en 2;

- L een afstand welke gelijk is aan de afstand die de voertuigen

volgens het carfollowingmodel t.o.v. elkaar zouden moeten

aannemen. Deze ruimte kan by. ontstaan zijn door merging van

een ander voertuig op een eerder tijdstip. Doordat het merging

proces op het te beschouwen tijdstip, op het voertuig dat

deze ruimte op had kunnen vullen een vertragende werking kan

hebben, is het mogelijk dat deze grote ruimte geruime tijd

blijft bestaan.

Voor L kan een afstand genomen worden welke overeenkomt met een

ruimte die gelijk is aan de ruimte die volgens het carfollowing

model met de snelheden van de betrokken voertuigen overeenkomt.

Bij deze afstand is nl. de invloed van het carfollowingmodel

gering, zodat geen abrupte versnellingen of vertragingen voor

zullen komen welke het begrip "vrije" merging aan kunnen tasten.

We nemen aan dat de uitvoegstrook twee rijbanen breed is zodat de

bovenstaande voorwaarden aIleen voor voertuigen welke vanaf

rijstrook 1 in willen voegen op rijstrook 2,van belang zijn. Indien

een voertuig van rijstrook 2 naar de uitvoegstrook wil overgaan

dan zal dit op elk gewenst moment kunnen gebeuren. De praktijk

leert ons dat vrijwel elke bestuurder dit doet zodra hij het punt

waar de uitvoegstrook begint is gepasseerd. Uitvoegen van rijstrook

2 naar de uitvoegstrook kan dus altijd zonder enige belemmering

worden uitgevoerd.

4. 2. Gedwongen merging.

Als in een cyclus niet aan de in II-4.1. genoemde voorwaarden tot

merging wordt voldaan zal een voertuig dat wil uitvoegen niet in

deze cyclus tot merging kunnen overgaan. Indien het betreffende

voertuig eohter het punt waar de uitvoegstrook begint gepasseerd

is, zal er een moment komen waarop het de noodzakelijke voorwaarden



...; 20 -

tot merging zelf gaan forceren. De meeste zullen zelfs vrij snel

hiermee beginnen.

In de simulatie is dit gerealiseerd door een getal tussen 0 en I

te loten m.b.v. een randumgenerator en bij dit getal een afstand

te bepalen welke geldt als "dwangafstand". Na het punt dat bepaald

wordt door deze dwangafstand gepasseerd te zijn zal de betref

fende bestuurder trachten de noodzakelijke voorwaarden tot merging

te forceren. Deze dwangafstand wordt als voIgt bepaald:

Ix III L - -In g •dwang I".,.

Hierin is: xd de te berekenen dwangafstand;wang
LI de afstand in het model waar 4e uitvoegstrook

begint (zie fig. II-4);

I" een constante;

g het gelote getal; 0 <g" 1.

rijstrook I

CD rijstrook 2

:~- - - - - - K - rijrichting

: ......_---------"'''":
. ""'.

1,2

fig. II-4

Door/" te varieren kan eenvoudig de verdeling gezocht worden welke

het beste met de werkelijkheid overeenkomt. Een grote/" geeft veel

mergers welke snel geforceerd tot merging overgaanf een kleine~

veel meer mergers welke minder snel hiertoe besluiten (zie fig. 1I-5).

Er is echter een beperking aan de bovenstaande voorstellingswijze.

Een kleine waarde van g impliceert een grote waarde voor xd •wang
Het kan zijn dat deze zo groot is dat het voor het betreffende

voertuig onmogelijk is om uit te voegen als het pas tot merging

kan overgaan nadat het de dwangafstand bereikt heeft. We moeten

daarom stellen dat er een maximum voor xd bestaat dat zodanigwang
is dat het voertuig, dat pas na deze afstand gepasseerd' te zijn

tot forcering van de situatie overgaat door krachtig remmen stil
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Xdwangl (m)

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

L1+ 0 - -

--..... g

X
d

... L1 -.!In g
wang ,M.

fig. 1I-5
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·kan staan voordat het het einde van de uitvoegstrook bereikt

heeft. S.tel dat het einde van de uitvoegstrook in het model

gegeven wordt door L2 (zie fig. II-4). De maximale waarde die de

dwangafstand mag aannemen kan dan als volgt berekend worden:

• 2L - x = Xt A t + io (60 t)
2 max 1

(1)

(2)

•x t
1.. --o

gelijk 0 moet zijn geldt:

+ oAt .. At

Waarbij 0 een oonstante versnelling voorstelt ( 0 < 0).
• •Daar X
t2

= X
tl

+At

(1) levertl
•

(xt )2
1i-o+=--o

Dit gesubstitueerd in

(i:~ )2
1

(it )2
xLi~max"" 2+ C

Hiermee is de maximale waarde van xd vastgelegd door:wang
- L2 de plaats in het model waar de uitvoegstrook eindigt;

- x(tl)de snelheid van het betreffende voertuig op het tijdstip t l ;

_ t hiervoor nemen we het tijdstip waarop het voertuig in het
1

model.geplaatst wordt;

_ c de waarde van de max1male remvertraging van het besohouwde

voertuig.

Nadat voertuig 2 (zie figuur II-4), dat wil uitvoegen, de boven

staande dwangafstand bereikt heeft zal het voertuig 1 gaan volgen,

maar op rijstrook 1 blijven zolang nog niet aan de noodzakelijke

voorwaarden tot merging is voldaan. Verder zal voertuig 3 voertuig 2

volgen totdat het door merging uit het model verdwenen is. Zodra

aan een van de voorwaarden tot merging is voldaan kunnen we weer

spreken van vrije merging.

Indien ondanks alle pogingen niet tot merging kan worden overgegaan

dan zal het voertuig dat uit had willen voegen reohtdoor rijden.

Ook dan wanneer het er wel in geslaagd is zioh van rijstrook 1

naar rijstrook 2 te verplaatsen, maar n~et verder naar de uitvoeg

strook, zal het rechtdoor gaan op rijstrook 2.
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5. Geheugenorganisatie •.

Het gebruik van het carfollowingmodel impliceert dat we veel

vuldig zullen moeten weten welk voertuig gevolgd wordt door een

ander en welk voertuig een gegeven voertuig volgt. We kunnen dit

bepalen door te zoeken in een lijst waarin van alle in het model

aanwezige voertuigen de in het model afgelegde afstand opgenomen

is. Doordat dit echter dikwijls voor zal komen kan dit zoeken

veel tijd in beslag nemen, zodat de simulatie lang kan duren.

Beter is een "administratiesysteem" bij te houden waarin de plaats

van elk voertuig t.o.v. zijn omgeving vastgelegd wordt.

fig. I1-6

rystrook 1

[J[:] rystrook 2

-----. ryrichting

Door aan elk voertuig een nummer toe te kennen kunnen we aan

geven op welke rijstrook het voertuig zich bevindt, welk voertuig

het voertuig voor zich heeft op resp. rijstrook 1 en 2, en welk

voertuig het achter zich heeft op resp. rijstrook 1 en 2. We

duiden deze gegevens aan door:

RYSTR(NR) • de rijstrook waarop het voertuig met het nummer

NR zich bevindt;

VOOR (l,NR) • het nummer van het voertuig dat zich voor voertuig

NR bevindt op rijstrook 1;

VOOR (2,NR) = het nummer van het voertuig dat zich voor voertuig

NR bevindt op rijstrook 2;

BACK (l,NR) • het nummer van het voertuig dat zich achter voer

tuig NR bevindt op rijstrook 1;

BACK (2,NR) • het nummer van het voertuig dat zich achter voer

tuig NR bevindt op rijstrook 2.

De ~ovenstaande lijsten zien er voor het voorbeeld van fig. I1-6

uit als aangegeven in fig. II-7.
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Indien we nu by. willen weten welk voertuig zioh voor voertuig

nummer 8, op rijstrook 2, bevindt dan kunnen we direkt uit de

tabel in fig. 11-7 vinden dat dit voertuig 6 is. De plaats van

elk voertuig t.o.v. zijn omgeving is dus volledig vastgelegd.

NR VOOR (1,-) VOOR (2,-) BACK (1,-) BACK (2,-) RYSTR

1

2 * * 3 6 1

.3 2 6 9 8 1

4

5

6 2 * 3 8 2

7

8 9 6 M- It 2

9 3 6 H- 8 1

10

fig. 11-7

Een moeilijkheid vormen eohter de voertuigen vooraan en aohteraan

in het model. Voor deze voertuigen is het niet mogelijk hun om

geving volledig vast te leggen. Zo is by. voor voertuig 2 uit

fig. 11-6 niet bekend welk voertuig het voIgt op rijstrook 1.

Dit kunnen we oplossen door het besohouwde weggedeelte af te

sluiten met een aantal "eindsohakels". Stel dat de lijsten in

fig. 11-7,100 elementen bevatten. We kunnen dan de nummers

101 t / m 104 gebruiken als eindsohakels (zie fig. 11-8).

[lQlJ [L] IT] ITJ J lOll rystrook 1-. -.
~

I~ CD I 11021 rystrook 2
I I

I I
I -+ ryriohting

0 L3
fig. 11-8

De tabel van fig. 11-7 gaat over in die van fig. 11-9. Hierin

kunnen we de plaatsen welke aangegeven zijn met een * openlaten.

De eindsohakels zijn immers sleohts administratieve gegevens en
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geen werke1ijke voertuigen. Op de p1aatsing van deze eindschake1s

t.o.v. e1kaar komen we nog terug.

Te1kens wanneer een nieuw voertuig in het model gep1aatst wordt

moet het een nummer toegewezen krijgen dat 6p dat moment niet in

gebruik is door een ander voertuig. We kunnen een lege p1aats

zoeken in de 1ijst. Zoeken kost echter te vee1 tijd. We passen

daarom het vo1gende systeem toe.

NR VOOR (1,-) VOOR (2,-) BACK (1, -) BACK (2, -) RYSTR VRYKET

1 5

2 101 102 3 6 1 0

3 2 6 9 8 1 0

4 10

5 88

6 2 102 3 8 2 0

'7 12

8 9 6 103 104 2 0

9 3 6 103 8 1 0

10 1
I ,
I I

I I

I I
I I

98 60

99
,- 103

100 86

101 If 102 2 6 1 4

102 If *' 2 6 2 i#-

103 9 8 ... 104 1 99
104 9 8 ... No 2 *'

fig. 11-9

In een 1ijst, die we "vrijketen" (VRYKET,in fig. 11-9) zu11en

noemen, p1aatsen we in VRYKET (101) het nummer van een element

dat vrij is, bv. nummer 4. In VRYKET (4) p1aatsen we het nummer

van een vo1gende vrije schake1, bv. 10. In VRYKET (10)' bv. het

nummer van 1, enz. De ~aatste vrije schake1 1aten we verwijzen
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naar nummer 10). Stel dat dit nummer 99 is. In VRYKET (99) staat

due 10). Verder zetten we in VRYKET (10) het nummer van de

laatste vrije schakel, due 99.

Alle schakels vormen nu een aaneengesloten ketene Als een plaats

bezet is duiden we dit aan door een 0 in VRYKET van het betref

fende nummer te zetten.

Indien we nu een nieuw voertuig in het model willen plaatsen,

kunnen we dit zonder zoeken een vrije plaats aanwijzen. In

VRYKET (101) staat immers het nummer van een vrije plaats. Door

na de toewijzing van het nummer uit VRYKET (101) aan het nieuwe

voertuig in VRYKET (101) het nummer te plaatsen van de volgende

vrije schakel, is het een volgende keer weer mogelijk op dezelfde

wijze aan een nieuw voertuig een vrije plaats toe te kennen. In

het voorbeeld van fig. II-9 zou dus een nieuw voertuig het nummer

4 toegewezen krijgen en wordt VRYKET (101) = 10. VRYKET (4) komt

daarbij op 0 te staan daar plaats 4 nu bezet is.

Een analoog proces voltrekt zich wanneer een voertuig uit het

model verdwijnt. De plaats die dan vrijkomt verbinden we aan het

eind van de vrijketen door in VRYKET (10) te kijken welke plaats

de laatste was in de keten, en de VRYKET hiervan naar de nieuw

vrijgekomen schakel te laten verwijzen. De nieuwe vrije schakel

verwijst naar 10) en VRYKET (10) verwijst naar de nieuwe schakel.

Indien in fig. II-9 by. plaats 6 vrijkomt doordat voertuig 6

uit het model verdwijnt, dan vinden de volgende wijzigingen plaats:

VRYKET (6) wordt 10);

VRYKET (10) wordt 6;

VRYKET (99) wordt 6.

Zowel bij plaatsing van een nieuw voertuig in het model als bij

de verwijdering van een bestaand voertuig eruit zal nagegaan

moeten worden welke veranderingen dit in het systeem veroorzaakt.

Dit is echter alleen nodig voor de voertuigen welke zich in de

naaste omgeving van het betreffende voertuig bevinden. ZO zullen

bV., als uit fig. II-8 voertuig 2 verdwijnt, in fig. II-9 alleen

voor de nummers ), 6, 101 en 102 veranderingen optreden.

Veranderingen treden ook op als een voertuig door merging van

rijstrook 1 naar rijstrook 2 wordt verplaatst.
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Door bij elk nummer de in het model afgelegde afstand, de snelheid

en de versne1ling van het met dat nummer corresponderende voertuig

aan te geven. kan op elk gewenst ogenblik van elk voertuig in de

omgeving van een gegeven voertuig, bepaald worden wat de correspon

derende fysische grootheden ervan zijn. Op dezelfde wijze kan ook

aangegeven worden of het betreffende voertuig uit zal voegen of

niet en of de lengte van dat voertuig is.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het beschreven systeem van

groot nut is bij de bepa1ing van het gedrag van de voertuigen.

Daarvoor is het nl. noodzakelijk om te weten wat de plaats, de

snelheid, de lengte, enz. van de voertuigen in de direkte omgeving

van het betreffende voertuig zijn. Het systeem heeft echter nog

een ander voordeel. In het in par. II-l. genoemde punt 1, het

berekenen van de snelheden en de afgelegde afstanden van de

voertuigen, kunnen we eenvoudig a1le voertuigen bereiken door uit

te gaan van eindschake1 101. In BACK (1,101) en BACK (2,101) staan

nl. de voertuigen welke zich vooraan in het model bevinden. Door

van deze twee de voorste te nemen en daarna te bepalen welke twee

dit voertuig volgen, enz. kunnen we eenvoudig naar het begin van

de rijstrook terugwerken. Door de plaatsing van de eindschakels

101 en 102, zoa1s die in fig. II-8 is aangegeven, is het altijd

moge1ijk om uitgaande van 101, de voorste twee voertuigen in het

model te vinden. De plaatsing van 103 en 104 t.o.v. elkaar garan

deert ons dat we altijd bij 103 uitkomen; 103 kan daarom als detector

voor het bereiken van het einde van de uitvoegstrook dienen.

Er rest ons nog een probleem. Het volgen van de eindschakels 101

en 102 door andere voertuigen is niet moge1ijk. Deze "voertuigen"

staan nl. stile Volgen ervan zou tot consequentie hebben dat de

snelheden van de voertuigen in het model degenereren. Als oplossing

hiervoor voeren we voor elke rijstrook een extra eindschake1 in welke

we1 beweegt. Door aan deze eindschake1s de afstand, snelheid en

en versne1ling toe te kennen van de laatst uit het model verwijderde

voertuigen wordt het degeneratieverschijnsel voorkomen. Van elke

schakel wordt per cyc1us de sne1heid en afstand berekend, doch

de versnel1ing constant gehouden.
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III. Het Programma.

1. In1eiding.

In dit hootdatuk zullen we een bescbrijving IIYln van het simu

1atieprogramma SOMACS (Simulation Ot Merging And Carto11owing

Systems). Het programma is geschreven in PL / I en is onderver-·

dee1d in een hoofdprogramma en een aantal subroutines. Van a11e

onderde1en wordt een korte taakomschrijving en een f10wdiagram

gegeven. Voor de betekenis van de gebruikte symbo1en verwijzen

we naar par. 2 van dit hoofdstuk.
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2. De programmavariabelen.

In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de in het

hoofdprogramma voorkomende variabelen. Eventuele variab~lcn

welke in subroutines voorkomen en hier niet genoemdworden,

spreken voor zichzelf. De variabelen worden in dezelfde volgorde

gegeven als ze voorkomen in de SYMBOL TABLE LISTING. van het

programma.

~ Omschrijving

LO Lengtemaat van de uitvoegstrook (zie fig. III-I).

Ll Lengtemaat van de uitvoegstrook (zie fig. III-I) •

L2 Lengtemaat van de uitvoegstrook (zie fig. III-I) •

L3 Lengtemaat van de uitvoegstrook (zie fig. III-I).

B Breedte van een rijstrook (zie fig. III-I).

RYSmROOK 1 B

- - -
RYSTROOK 2 B

- -I I I I
I I UIWOEGSTROOK I I
I I I I
I I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I I

0 ID L1 12 L3

fig. III-l

CAPI Aantal voertuigen dat tijdens de simulatie het model

is binnengekornen op rijstrook 1.

CAP2 Aantal voertuigen dat tijdens de simulatie het model

is binnengekomen op rijstrook 2.

NR Administratienummer van een voertuig waarvan op een

gegeven tijdstip het gedrag bepaald wordt.

LOADNR

VOOR

Volgordenummer van een voertuig.

Array waarin verwezen wordt naar de voorgangers van

de in het model aanwezige voertuigen (zie 'par. II.5.).
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MERGER

VRYKET

RYSTR

VOLG

VOLGER

SAVE

DUM

FIE

WLV·

WLP

WL

AFST

SNELH

VERSN

DUST

DWARS

LAM

LAMGEM

AFSTl

AFST2

SNELHl
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Array waarin verwezen wordt naar de volgers van de in

het model aanwezige voertuigen (zie par. II.5.).

Aanduiding voor het al dan niet rechtsafslaan van een

voertuig.

MERGER = 0 voor niet-mergers;

~mRGER = 1 voor mergers welke nog niet tot merging

zijn overgegaan;

MERGER = 2 voor mergers welke aan het mergingproces

begonnen zijn.

Verwijsketen naar vrije schakels in het administratie

systeem (zie par. II.5.).

Aanduiding van het nummer van de rijstrook waarop een

voertuig zich bevindt.

Nummer van het voertuig dat gevolgd wordt door een

ander voertuig.

Nummer van het voertuig dat een ander voertuig volgt.

"Save area" voor NR; Nr wordt toegewezen aan SAVE

als het tijdens een uit te voeren bewrking niet

verloren mag gaan.

Dummy-variabele voor het inlezen van niet gebruikte

kolommen van de datakaarten.

Hoek waaronder merging plaatsvindt.

Lengte van vrachtvoertuigen.

Lengte van personenvoertuigen.

Array waarin de lengte van de in het model aanwezige

voertuigen aangegeven wordt.

Array met de afgelegde afstanden van de voertuigen.

Array met de snelheden van de voertuigen.

Array met de versnellingen van de voertuigen.

Array met de dwangafstanden van eventuele mergers.

Array met de plaats van mergers, loodrecht op de as

van de weg.

Array met de evenredigheidsfactor van het carfollo

wingmodel.

Gemiddelde van LAM.

Plaats van de bewegende eindschakel op rijstrook 1.

Plaats van de be~egende eindschakel op rijstrook 2.

Snelheid van de bewegende eindschakel op rijstrook 1.



SNELH2

VERSNl

VERSN2

IX

LIMIT

Pl

P2

Gl

G2

GATl

GAT2

MU

GAP

CAFST

MUST

DVERSN

SPACE

GAPF

CSNELH

MSNELH

SNELHO

SNMAX

SWITCH
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Snelheid van de bewegende eindschakel op rijstrook 2.

Versnelling van de bewegende eindschakel op rijstrook 1.

Versnelling van de bewegende eindschakel op rijstrook 2.

Startgetal en gegenereerde randumgetal van de randum-

generator.

Grootste waarde van de door de randumgenerator af

geleverde getallen.

Te loten percentage mergers op rijstrook 1.

Te loten percentage mergers op rijstrook 2.

Te loten percentage open ruimten op rijstrook 1.

Te loten percentage open ruimten op rijstrook 2.

GATl dUidt aan of in een voorgaande cyclus vooraan in

het model een open ruimte is ontstaan op rijstrook 1.

GAT2 duidt aan of in een voorgaande cyclus vooraan in

het model een open ruimte is ontstaan op rijstrook 2.

Constante voor loting van de dwangafstand van mergers

(zie par. II.4. 2.).

Ruimte welke tussen twee voertuigen aanwezig moet

zijn om een ander voertuig in te laten voegen d.m.v.

vrije merging.

Ruimte welke volgens het carfollowingmodel tussen twee

voertuigen aanwezig moet zijn bij gegeven snelheid

van het volgende voertuig.

Maximale waarde van DAFST.

Absolute waarde van de maximaal mogelijke remvertraging.

Ruimte tussen twee voertuigen.

Constante waarmee CUST vermenigvuldigd wordt om GAP

te verkrijgen.

Snelheid welke een voertuig volgens het carfollowin

model moet hebben als het een ander voertuig op een

gegeven afstand volgt.

De maximale snelheid welke op een gegeven tijdstip

in hat model voorkomt.

Snelheid van de eerste twee gelnitialiseerde voertuigen.

Maximaal toelaatbare snelheid.

Testschakelaar voor het voor het aanroepen van de

prooedure PRINT.

SWITCH • 0 : PRINT wordt niet aangeroepen;



INTER

NO

PRTNR

.PRT

PRTNRS

TYD

DT

TMAX

TEL

TELMAX

TALI

TAL2

VRACHT

- )2 -

SWITCH = 1 PRINT wordt aangeroepen als het programma

in een hlok van het hoofdprogramma binnenkomt;

SWITCH = 2 l PRINT wordt. aan het eind van elke cyclus

aangeroepenf

SWITCH =) PRINT wordt aangeroepen als een voertuig

stilstaat of als in de procedure DIST het

argument van de daarin voorkomende e-rnacht

groter dan 174 is.

De procedure PRINT wordt aangeroepen nadat het aantal

gelote mergers op rijstrook 1 een veelvoud is van INTER.

Volgnummer van de afbeeldingen welke door de procedure

PRINT afgedrukt worden.

Serienumrner voor de afbeeldingen welke door de procedure

PRINT afgedrukt worden.

Schakelaar voor het aanroepen van PRINT; PRT wordt op 1

gezet als TALI een veelvoud is van INTER.

Maximale aantal afbeeldingen dat in ~en serie door

PRINT afgedrukt wordt.

Tijdklok.

Tijdsinterval waarmee TYD opgehoogd wordt.

De tijd waarover de uitvoegstrook gesimuleerd wordt.

Aantal malen dat de procedure OUTPUT aangeroepen is.

Aantal malen dat OUTPUT aangeroepen mag worden gedurende

de tijd TMAX.

Aantal mergers dat op rijstrook 1 geloot is tot op. een

tijdst1p TYD.

Aantal mergers dat op rijstrook 2 geloot is tot op een

tijdst1p TYD.

Aantal vrachtvoertuigen dat geloot is op een tijdstip

TYD.



- 33 -

3. Hoofdprogramma.

3. 1. Beschrijving van SOMACS.

Het hoofdprogramrna beataat uit een vijftal afzonderlijke blokken

en een initialiseringsgedeelte. Elk blok heeft een eigen functie.

H!eronder volgt de beschrijving van deze functies.

INITIALISERING.

Het merendeel van de initialisaties in dit gedeelte van het

programma spreekt voor zichzelf. Essentieel zijn echter de

volgende onderdelen:

- De plaatsing van de eindschakels t.o.v. elkaar (zie par. II.5.).

De plaatsen van deze schakels worden gegeven door:

AFST (101) = L3 + 20 m.,

AFST (102) = L3 + 30 m.,

AFST (103) = - 10 m.,

AFST (104) = - 20 m.

- De bewegende eindschakels worden geplaatst op een zodanige

afstand van de eerate twee voertuigen dat de ruimte tussen de

voertuigen 1 en 2 en hun resp. eindschakel overeenkomt met

de afstand welke door het carfollowingmodel gegevenwordt.

- Het opstellen van de vrijketen. De volgorde waarin de vrije

achakels naar elkaar verwijzen is niet essentieel mits een

gesloten keten ontstaat zoals in par. II.5. beschreven is.

BLOK1.

In BLOKl wordt elke cyclus, van alle in het model aanwezige

voertuigen en van de bewegende eindschakels, de plaats en de

snelheid berekend. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat

vrachtwagens niet harder rijden dan 16,7 m/s.

Indien een voertuig tot merging overgaat wordt tevens de afgelegde

weg in de richting loodrecht op de as van de weg berekend.

Een voertuig dat tot stilstand komt wordt niet meer door het

carfollowingmodel op ~e juiste snelheid gebracht als de situatie
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die het tot stoppen dwong is opgeheven. Daartoe beslissen we of

er voldoende ruimte is om weer op te trekken en kennen daarna het

betreffende voertuig een snelheid van I m./s toe. In een volgende

cyclus kan het carfollowingmodel beslissen of de snelheid ~pnieuw

nul moet worden of toe kan nemen.

Als een voertuig, zonder tot merging te zijn overgegaan, het model

verlaat wordt procedure ADMINI aangeroepen om het betreffende

voertuig op dejuiste wijze uit het model te verwijderen. Vervolgens

worden de plaats, snelheid en versnelling van dit voertuig toege

kend aan de, bij de betreffende rijstrook behorende, eindschakel.

Na.dat van aIle voertuigen de gevraagde gegevens bijgewerkt zijn

wordt door procedure ADMIN2 het administratiesysteem bijgewerkt.

BLOK2.

Elke cyclus wordt van elk voertuig het gedrag bepaald. BLOK2

bepaald het gedrag van de niet-mergers. Daarbij wordt rekening

gehouden met de voertuigen in de direkte omgeving van het be

schouwde voertuig. M.b.v. de mergingregels wordt bepaald welk

voertuig het zal volgen; het carfollowingmodel bepaald de ver

snelling ervan~ Indien v66r e~n voertuig een grote ruimte ontstaat

is de invloed van hetcarfollowingmodel gering. Om toch de

werkelijkheid te kunnen benaderen wordt aan het betreffende voertuig

een maximale versnelling toegekend totdat het carfollowingmodel

weer actief wordt. Als criterium hiervoor is gesteld dat de invloed

van het carfollowingmodel te verwaarlozen is op een·afstand welke

groter is dan driemaal de afstand welke volgens dat model bij de

snelheid van het betreffende voertuig behoort.

De maximale versnelling wordt voor personenvoertuigen gesteld op

1/3 maal de maximale remvertraging; voor vrachtwagens op 1/4 maal

deze vertraging.

BLOK3.

BLOK3 bepaalt het gedrag van de in het model aanwezige mergers. Aan

de hand van het carfollowingmodel wordt nagegaan of er' voldoende

ruimte is voor vrije merging, of dat een voertuig tot gedwongen
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merging zal overgaan. De mergingregels bepalen het moment waarop

tot merging zal worden overgegaan. Het carfollowingmodel bepaalt

weer de grootte van de versnelling van het betreffende voertuig.

Indien een voertuig van rijstrook verwisselt of het model verlaat

naar de uitvoegstrook dan worden resp. procedure ADMIN] en ADMIN4

aangeroepen om het administratiesysteem bij te werken.

BLOK4.

Aan het eind van elke cyclus wordt in BLOK4 het nieuwe tijdsinter

val berekend en de tijdklok opgehoogd. Bovendien wordt bepaald

of de procedure OUTPUT aangeroepen moet worden om gegevens uit

te printen. In BLOK4 wordt verder beslist of de simulatie gestopt

kan worden.

BLOK5.

In BLOK5 wordt elke cyclus nagegaan of nieuwe voertuigen in het

model opgenomen kunnen worden. Zoja, dan wordt de procedure

LOAD aangeroepen.

3. 2. Flowdiagram van SOMACS.

In deze paragraaf is het flowdiagram van de 5 hoofdblokken van

SOMACS gegeven. De deelaraties en het initialiseringsgedeelte

ontbreken; deze"spreken voor zichzelf.

De letters en cijfers van de labels corresponderen met de labels

in het programma. Voor een verklaring van de variabelen wordt

verwezen naar par. III.2.
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APwc.ab ANTe••,.
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CALL3zST
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CALL~z"r
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vervolgl BLOKJ b

t:A/./. AJJMZN 4

VIIIINrNII). -Wnw

'F1l~NrNItJ'
:b V'I~,/f/

SNILNfltJ4) =0

V(JJ.f6R. Nil
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J>T= Id(MSM_"'" If

S%N~(prl))

CALL ?~"tNT

NO. NO+I

"'..

I
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qAT1 = I
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4. Subroutines.

4. 1. Beschrijving van de subroutines.

Procedure: LEES.

In procedure LEES verzorgt de input van het programma. De dataset

daarvoor moet als volgt worden samengesteld:

Kaart no. Variabelen.

1. :LO, Ll, L2, L3, B'

2. WLV, WLP

3. PV, Pl, P2, Gl, G2

4. FIE

5. TMAX

6. SNELHO ~ SNMAX, LAMGEM, MU,

GAPF, DVERSN

7. IX

8. SWITCH

9. INTER, PRTNRS, TELMAX

Format.

5(X(1), F(4»

2(X(5), F(5,1»

5(X(1), F(4»

X(l), F(4)

X(2), F(8,1)

2(X(4),F(6,1», X(3), F(7,2),

X(2), F(8,3), 2(X(4),F(6,2»

X(4),F(6)

X(3),F(2)

3(X(1),F(4»

Voor debetekenis van de variabelen wordt verwezen naar par. 2.

Opmerking: INTER moet ~ 0 zijn.

Procedure: LOAD.

De procedure LOAD bepaalt d.m.v. loting of er op een vrijgekomen plaats,

vooraan in het model, een nieuw voertuig geplaatst wordt of niet.

Zoja, dan wordt aan dat voertuig een vrije plaats toegewezen in het

administrati~systeem. Indien bij een voorgaande aanroep van LOAD

geen voertuig op de rijstrook, waarop het nieuwe voertuig geplaatst

moet worden, is geplaatst dan wordt de afgelegde afstand van het

nieuwe voertuig op nul gezet. Was er wel een voertuig geplaatst

dan bepaalt het carfollowingmodel de plaats van het nieuwe voertuig.

De snelheid van het nieuwe voertuig wordt steeds gelijk aan de

snelheid van zijn voorganger genomen. Vervolgens wordt het voertuig

ingepast in het administratiesysyeem.

M.b.v. een randumgenerator wordt geloot of het nieuwe,voertuig

tot merging over zal gaan. Zoja, dan wordt ook b~paald of de
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procedure PRINT aangeroepen moet worden en wat de dwangafstand

van het voertuig is. De lengte van het voertuig wordt bepaald

m.b.v. de procedure LENGTE en de evenredigheidsfactor Auit het

carfollowingmodel m.b.v. de procedure L~WA.

Procedure: DIST.

De procedure DIST bepaalt m.b.v. de in 1-1. ). afgeleide formules

welke afstand een voertuig een voertuig moet bewaren tot zijn

voorganger indien de snelheid van dat voertuig gegeven is. Ook

bepaalt DIST welke snelheid behoort bij een gegeven afstand tussen

twee voertuigen. Indien bij het oarfollowingproces de eindschakels

(zie: II_5.) betrokken zijn moet er rekening mee gehouden worden

dat deze niet bewegen. In het geval dat de eindschakels 101 of

102 gevolgd worden wordt de afstand hiervan vervangen door AFSTl

resp. AFST2. Als de eindschakels 10) of 104 een ander voertuig

moeten volgen dan wo~t hun snelheid vervangen door die van het

voertuig dat ze volgen.

Procedure: CARFOL.

De procedure CARPOL berekent de versnelling welke een gegeven

voertuig ondervindt wanneer het een ander voertuig volgt (zie: IIp).).

Daarbij wordt verondersteld dat de snelheden en de in het model

afgelegde afstanden van de bij het carfollowingproces betrokken

voertuigen gegeven zijn. Evenals in de procedure DIST moet,

indien de eindschakels (zie: II.5.) bij het proces betrokken zijn,

rekening gehouden worden met het feit dat deze eindschakels

stilstaan.

Procedure: ADMIN1.

De procedure ADMINl wordt aangeroepen als een voertuig het te

simuleren weggedeelte verlaat zonder tot merging te zijn overge

gaan. De routine verwijdert het betreffende voertuig uit het model

en brengt het administratiesysteem weer in orde. Bij terugkeer

naar het hoofdprogramma heeft ADMINl ook de plaats, welke het

betreffende voertuig in het systeem innam, weer opgenomen in

de vrijketen.
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Procedure ADMIN2.

Nadat in het hoofdprogramma (BLOKI) van aIle voertuigen de ver

plaatsing berekend is kunnen in het administratiesysteem fouten

ontstaan zijn doordat de voertuigen op de verschillende rijstroken

t.o.v. elkaar verplaatst zijn. De procedure ADMIN2 controleert

het systeem op deze fouten en corrigeert eventuele gevonden

fouten.

Procedure ADMIN3.

Indien een voertuig door merging van rijstrook verwisselt zal het

administratiesysteem daarbij aangepast moeten worden. Dit wordt

verzorgd door de procedure ADMIN3.

Procedure: ADMIN4.

Een voertuig dat naar de uitvoegstrook uitwijkt kan uit het model

verwijderd worden. Daartoe wordt de procedure ADMIN4 aangeroepen

om de betreffende plaats in het administratiesysteem weer vrij

te maken en eventuele fouten hierin te herstellen.

Procedure: LENGTE.

De procedure LENGTEbepaalt m.b.v. een randumgenerator door loting

de lengte van een voertuig. De procedure kent slechts twee lengten,

nl. die van een personenwagen en die van een vrachtwagen. Indien

gewenst kan echter eenvoudig een andere verdeling aangebracht

worden.

Procedure: LAMDA.

De procedure LAMDA kent aan elk voertuig een constante toe,

welke fungeert als de evenredigheidsfactor in het carfollowing

model. Indien gewenst kan ook hier nog een andere verdeling

aangebracht worden.

Procedure: RANDUJ (IX, LIMIT).

De procedure RANDUJ is een randomgenerator. Door een oneven

getal in te lezen voor IX kan het startgetal van de generator

geInitialiseerd worden. LIMIT geeft de bovengrens van,de gegene

reerde getallen aan (LIMIT • 99 in het programma). De ondergrens

I '
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van de getallen is O. Bij elke aanroep van RANDUJ staat in IX

een randpgetal, zoadanig dat: O~ IX ~ 99.

Procedure: PRINT.

De procedure PRINT is in hoofdzaak een testprogramma. Een

aanroep van PRINT heeft tot gevolg dat aIle gegevens van de

in het model aanwezige voertuigen uitgeprint worden. Bovendien

wordt een afbeelding gegeven van de bezetting van het beschouwde

weggedeelte op het tijdstip dat de procedure aangeroepen word~.

Daarin worden personenwagens voorgesteld door een numrner van

vier charaoters. Dit nummer komt overeen met het administratie

nummer van het betreffende voertuig. Een vrachtwagen wordt voor

gesteld door tweemaal het nummer van vier characters achter

elkaar te plaatsen. In de situatieschets is bovendien een schaal

verdeling aangebracht waarop de plaats van de voertuigen kan

worden afgelezen in meters. Voor een verklaring van de uitge

printe variabelen wordt verwezen naar par. 2.

Procedure: OUTPUT.

Om gedurende de simulatie bij te kunnen houden wat de waarden

van de verschillende grootheden zijn kunnen we de procedure

OUTPUT aanroepen. Door OUTPUT worden ook de gesimuleerde tijd

en de werkelijke tijd uitgeprint. Uit vergelijking van de resul

taten van verschillende aanroepen van OUTPUT kan de verhouding

van de gesimuleerde tijd en de daarvoor benodigde rekentijd

bepaald worden.

Procedure: INPUT.

De gegevens in de dataset kunnen worden uitgeprint door procedure

INPUT. Daarbij wordt dan tevens een situatieschets gegeven.

INPUT is niet verwerkt in het hoofdprogramma maar in een afzon

derlijk programma LEESIN.

Procedure: LEESIN.

De procedure LEESIN roept de routines LEES en INPUT aan om de

dataset te kunnen uitprinten. Het is een programma dat geheel
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los staat van het simulatieprogramma SOMACS.

4. 2. Flowdiagrammen van de subroutines.

In deze paragraaf zijn de flowdiagrammen van de subroutines

gegeven. De letters van de labels corresponderen met labels

in' de programma's. De betekenis-van de variabelen vinden we

'in III.2.

Er is geen flowdiagram gegeven van de Procedures:

LEES

LANDA

LENGTE

ompm

INPm

LEESIN.

Deze subroutines spreken nl. voor zichzelf.

Van de procedure PRINT is aIleen het meest essentiele gedeelte

gegeven. Ter verduidelijking van het programma is bij PRINT

de declaratie, aangegeven van enkele variabelen ervan.
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· procedure: ADMIN2 8 FfzN - 64 -

A

"oo,,"e I, Ha.) =
voo a.c l,vooaCI.Ha))

'AC"'C I,N a.) =
~AC KC I, vooa el, .. Il»

vool\C I., 1'41\) =
vooRC ',vaoaCI,,., It»)

"ACIC,C 1,1\1 a.) =
SACK (Z, vooa.n,III Il))

VoolCflllVlC) =
IIItCIf. (". VtJD.c~'INR»

VDOR{IINR):

B;tCA\: lZl ".DOIU 'INR»

aAclC ('Z.III~)=
aACk~ZI ~OR (~I N,lf»

EN:Jj



prooedure: APMIN3 - 65 -

1I1l. YfJDIt (I, AIICN
(~$A"IJJ

NIl~ t'OO~ ~ aAel(
(~SItY.)

IItJD1l.( IJNA J~
Y()D 1(( I, SIH")

V'tJJttl"NR)c $AV,

NA Z'&4c~r ~ IIlH'R
(I" SAV')

Nil. 8Ac~('l,lIOtJJf
(/, GAYE)



proaedurez ADMIN4

VOOR. (I., .J'C'" t,N "U.
VOO"(l.N~)

SAV•• N R.

W". voo,,( "
.AC~U.N~\)

- 66 -

"00'" t,N1l '),

vooa ca,s",".) W'Il. SA".

NR =lACK C.,
"001. CI., Nil')



vervoJ;g: ADMIN4 - 67 -

~AG'" ('I. H.).

~AC"'(I..$AV.)

E'N.:)



procedure: PRINT

Ryf.~ I. • i'

'tLAATS. I

- 68 -

A"'·

STO P

:[=1

J = I

N=!.



vervolg: PRINT
- 69 -

:r. %+'

PLAArs: I

'RYSTlUC'Pa.A"TS):
NkOkT (~)

'LAA TS -l'LAAT$+'

c

lW~T1UCP&AATS)"
, " I

STOP



'1ervolg: PRINT
- 70 -

X-I

~. I

NK.v~1t.UJHIJ

'I. • 1:+' It,Y.sTR2 (?LA"n) I:

,., R~"'Tt ';3)

'PLAATSs PLAAT$+I

Declaraties van enkele interne variabelen van PRINT:

mRUIT PICTURE t 9999'
NROUT(4) CHARACTER(l) DEFINED NRUIT

RYSTRl(240),RYSTR2(240) CHARACTER(l)
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IV. Meetresultaten.

Om te bepalen wat de invloed van het mergingproces is op de capaciteit

van de rijweg moeten we eeret bepalen wat deze capaciteit is wanneer

aIleen carfollowing optreedt. Daartoe zijn in tabel IV-l de capaciteiten

van de beide rijetroken ale funktie van de snelheid, waarmee gereden

wordt, weergegeven.

,

fig. IV-I

enelheid 01 02 0-

{km/uur} (voert./uur) (voert./uur) (voert./ uur)

10 166 285 451

30 947 899 1847

50 1102 1090 2192

70 1210 1210 2420

Deze meetreeultaten zijn weergegeven in fig. IV-2
( vou.r",~~r"/u\l~ \

-...
~N.l.H'X) '''''''''/14&4.1)

tooo

1600

'1.00

100

~oo

o
10 "'0

Q

p, :0 p", .. 0 r.
PV" s-,"o

60· 80
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De inv10ed van het mergingproces, dwz. het percentage mergers op

resp. rijstrook 1 en 2 en de 1engte van de uitvoegstrook, is

weergegeven in tabe1 IV-2.

PI P2 L 01 02 0

(perc.) (perc.) (m) (voert./uur) (voert./uur) (voert./ uur)

0 40 70 1067 1031 2098

0 40 90 1052 980 2032

0 40 110 1052 980 2032

10 30 50 1071 1029 2090

10 30 70 1059 1003 2062

10 30 90 1043 1004 2047

10 30 110 1043 1004 2047

20 20 70 975 843 1818

tabe1 IV-2

Voor de betekenis van de gebruikte symbo1en wordt verwezen naar

par. III 2. De variabe1en welke in tabe1 IV-2 niet aangegeven

zijn, hebben de

PV ... 5 proc.

Gl· = 5 proc.

G2 = 5 proc.

vo1gende waarden:

10 ... 10 m. WLV = 8 m.

L1 ... 50 m, WLP = 4 m.

B = 4 m.

o
FIE .. 30 '

SNELHO • 14 m/ s

SNMAX = 28 m/ s

LAMBDA ... 40 m.

1JU ...

GAPF ...
DVERSN ...

0,5

1,0
25,2 m/s •
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In fig. IV-3 ,is voor L = 70 m. de totale capaciteit van de

rijstroken uitgezet als funktie van het percentage mergers

op rijstrook 1. Daaruit blijkt dat pas bij hoge (in de praktijk

niet voorkomende) percentages de capaciteit van de weg duidelijk

afneemt.

'1.000

Ifoo

o lQ

P, .,. P2., ~o '>0

L. =7 Q 1'7

fig. IV-3

Uit tabel IV-2 blijkt verder dat de invloed van het merging

proces groter is op de capaciteit van rijstrook 2 dan op die

van rijstrook 1.

In fig. IV-4 is de capaciteit van de weg weergegeven als funktie

van de lengte van de uitvoegstrook. Het percentage mergers is

daarbij constant 10 procent gehouden. Uit deze figuur blijkt

dat de lengte van de uitvoegstrook niet van belang is, dwz.

bij lengten die in' de praktijk voorkomen ( L '> 50 m.)

t.OGO

1&>00

•
•

ltl"PZ.. 4-0 '"
PI = 10 "D

fig. IV-4
•

u()

-.L{/Y)
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Conclusie

De capaciteit van een weg wordt onder normale omstandigheden niet

direkt beperkt door het percentage mergers of de lengte van de

uitvoegstrook. De "constante" capaciteitsbeperking die optreedt

moet gezocht worden in de afname van de snelheden t.o.v. het

mergingproces. Deze snelheidsafname is vrijwel onafhankelijk

van het percentage mergers. De capaciteit van de weg wordt

bepaald door het carfollowingproces ( zie fig. IV-2).
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