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HARDWARE SIMULATIE VAN 

EEN VERKEERSNETWERK. 

H • DOLLEKAMP. 

Verslag van het afstudeerwerk uitgevoerd onder leiding van 

Prof. Ir. A. Heetman en Ir. M.P.J. Stevens, in de periode 

1 april 1972 tot 4 januari 1973. 

Bij dit verslag hoort een bijlage, die de 

soft-ware simulatie bevat van het "Wegvak". 



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
TELEC011MIJNICt\T!E B 

AFSTUDEERVERSLAG 

Dollekamp, H. 

Titel: Hardware simulatie van een verkeersnetwerk. 

Trefwoorden: Actietijdstip, Correlatie funktie, Hardware simulatie, 
Opsteleenheid, Random pulsgenerator, Verkeerslicht, Verkeersnetwerk. 
Wegvak. 

Samenvatting: In dit verslag wordt de opbouw beschreven van een hardware 
model, om verkeersstromen in een verkeersnetwerk te simuleren. 
De benodigde models, om het netwerk op te bouwen, worden 
uitvoerig behandeld. 
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Lijst van de gebruikte symbolen 

Ak1 Buffer in de "Opsteleenheid',' als de opstelstrook voor 

rechtsafslaand verkeer vol is. 

Ak2 Buffer als Ak1 vol is. 

Ak3 Buffer in de "Opsteleenheid", als de opstelstrook voor 

linksafslaand verkeer vol is. 

Ak11 

Ak33 

Bi 

cd 

c 
u 

h i 
a 

hbi 

hi1 

hi2 

Geheugen, of een volgend voertuig uit Ak1 rechtsaf wil. 

Geheugen, of een volgend voertuig uit Ak3 linksa.f wil. 

Buffer voor het linksafslaand verkeer uit "Opst~leenheid" i. 

count down 

count up 

hinder, als het verkeer op een voorrangskruising zit. 

hinder, als het verkeer een voorrangskruising nadert. 

hinder voor het rechtsafslaand verkeer uit de "Opsteleenheid" i. 

hinder voor het overstekend verkeer uit de "Opsteleenheid" i 

om in de buffer te komen. 

hi3 hinder voor het overstekend verkeer uit de "Opsteleenheid" i 

om uit de buffer te komen. 

hi4 hinder voor het linksafslaand verkeer uit de "Opsteleenheid" i 

om in de buffer te komen. 

hi5 hinder voor het linksafslaand verkeer uit de "Opsteleenheid 11 i 

om uit de buffer te komen. 

iL Linksafslaand verkeer uit "Opsteleenheid" i. 

iO Overstekend verkeer uit "Opsteleenheid" i. 

iR Rechtsafslaand verkeer uit "Opsteleenheid" i. 

iWi input van het wegvak dat behoort bij "Opsteleenheid" i. 

iwv verkeer uit het wegvak, behorende bij "Opsteleenheid" i. 

1 lengte van een wegvak. 

L percentage linksafslaande voertuigen. 

(L/R) verhouding die aangeeft, welk gedeelte van de voertuigen 

de linker rijbaan neemt, tijdens het opstellen voor de 

stopstreep. 
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m lengte van een eenheidsstap in een "Wegvak". 

n aantal malen, dat in een 11 Wegvak11 gekozen wordt. 

p kans op succes. 

p(r) correlatie-funktie 

R percentage rechtsafslaand verkeer, dat ingevoerd dient 

te worden, als de weg enkelbaans is. 

R 

Ri 

er 

a-r 

-co 
t 

r 
t 

rgem 

fov 
V 

percentage rechtsafslaand verkeer. 

Random puls uit generator i. 

spreiding. 

relatieve spreiding. 

spreiding op de snelheid. 

vaste vertragingstijd. 

rijtijd. 

gemiddelde rijtijd. 

gemiddelde snelheid. 

snelheid. 

V2 Vorm is 2, d.w.z. het is een weg met twee rijstroken in 

1V2 

2V2 

, . 
een 

bij 

bij 

richting. 

een kruising zijn 

een kruising zijn 

weg 

weg 

(1) en (3) van ~e vorm V2. 

(2) en (4) van de vorm V2. 

Vak1 Opstelvak in "Opsteleenheid" voor rechtsafslaand verkeer. 

Vak21 Opstelvak in "Opsteleenheid" voor rechtdoorgaand verkeer. 

Vak23 Opstelvak in "Opsteleenheid" voor rechtdoorgaand verkeer. 

Vak3 Opstel vak in "Opsteleenheid" voor linksafslaand verkeer. 

Vol Er kulmen geen voertuigen meer verwerkt worden. 

V Het kruispunt is een voorrangskruising, met weg (1)-(3) 

als voorrangsweg. 
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D- AND 

~NOR 

IN VERTER 

D D-flip-flop 

J-K flip-flop 

~-~ differentiaal versterker 
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1. OPDRACHT 

De afstudeeropdracht houdt in het bouwen van een model vqn een 

willekeurig verkeersnetwerk. 

Het model dient aan de volgende eisen te voldoen: 

1. Er moeten verkeersstromen in een netwerk mee gesimuleerd 

kunnen worden. 

2. Het moet uit digitale schakelingen worden opgebouwd. 

3. Wegvakken, kruispunten, enz., moeten standaard eenheden zijn, 

die eenvoudig te koppelen zijn. 

4. Op kruispunten moeten verkeerslichten gesimuleerd kunnen 

worden, waarvan de instelling eenvoudig te veranderen is. 

5. Voertuigstromen moeten voorgesteld worden door pulstreinen. 

6. Het model moet met een centrale,regelbare klok gestuurd worden. 

7. Er moet een duidelijke uitlezings mogelijkheid zijn. 
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2. INLEIDING 

In veel gevallen is het nodig om aan de hand van veranderingen, 

die in een verkeersnetwerk worden aangebracht (b.v. een andere 

verkeersintensiteit,die bepaald wordt m.b.v. metingen in het 

werkelijke netwerk, of een andere verkeerslichten instelling.), 

te weten, hoe in deze nieuwe situatie de verkeersarwikkeling 

verloopt. Voor dit doel zijn verschillende simulatie methoden 

ontwikkelt,die hoofdzakelijk in soft-ware gerealiseerd zijn. 

Omdat ze in soft-ware zijn, duurt het vrij lang ( minimaal enkele 

minuten voor een redelijk groot netwerk), voordat het resultaat 

bekend is. Tevens kost het vrij veel tijd, om nieuwe gegevens 

aan de computer toe te voeren. 

Met een hard-ware model echter kunnen we gemakkelijk 30 minuten 

real-time in 1 msec. simuleren. 

De intensiteiten en de instellingen van de verkeerslichten zijn 

gemakkelijk te veranderen, waardoor binnen zeer korte tijd een 

aantal situaties nagebootst kunnen worden, waaruit de beste 

oplossing gekozen kan worden. 

De uitkomsten, zoals file lengtes,van dit hard-ware model kunnen 

als input voor andere simuiatoren ( b.v. soft-ware) worden gebruikt. 

Bovendien kan het model gebruikt worden als controle voor de 

signalering van een netwerk. 
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3. EIGENSCHAPPEN VAN HET MODEL 

- In het model worden alleen personen auto's gesimuleerd. 

- Voetgangers en fietsers dienen als vermindering van de effec-

tieve groentijd in rekening gebracht te worden. 

- Vrachtauto's, bussen, enz., worden ingevoerd in personen auto 

equivalentie (p.a.e.). 

- In het model worden voertuigen voorgesteld door niveau's, is 

er een voertuig aanwezig, dan is het niveau hoog en is er 

geen voertuig, dan is het niveau laag. 

- Op discrete tijdstippen, welke een vaste tijd uit elkaar liggen 

( z.g. actie tijdstippen), wordt de netwerkstatus aangepast 

aan de veranderingen, welke zich sinds het vorige actietijd

stip hebben voorgedaan. 

- Als input is nodig de verkeersintensiteit op de randkrommes 

en de geometrie van het netwerk. 

- Er kunnen wegen met maximaal twee rijstroken in een richting 

gesimuleerd worden. 

- Alle verkeerslichten zijn te koppelen of onafhankelijk van 

elkaar in te stellen, met een maximale cyclusduur van 96 sec •• 

- Bij een kruising van wegen kan gekozen worden tussen wel/ geen 

verkeerslicht en wel/geen voorrangskruising. 

Snelheid in een wegvak ïs . variabel met een normale snelheids

verdeling. 

- De simulatiesnelheid is in te stellen van 1 actietijdstip 

per 0,2 sec. tot een actietijdstip per 2~sec •• 

- Kruispunten met maximaal vier inkomende wegen kunnen gesimuleerd 

worden. 

- Als output staat ter beschikking de indikatie of een wegvak 

vol is, de mogelijkheid om de tellerstanden van een willekeurig 

module uit te lezen en een meter die aangeeft, hoeveel 

voertuigen er globaal in het netwerk aanwezig zijn. 
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4 OPBOUW VAN HET MODEL 

4-1 NETWERK 

Een netwerk wordt afgesloten van de buitenwereld door één of 

meer randkrommes. Verkeer ontstaat in bronnen (b) en verdwijnt 

in putten {p), welke op de randkrommes liggen, zodat er in het 

netwerk alleen sprake is van doorgaand verkeer (fig. 4-1). 

fig. 4-1 

Het doorgaande verkeer kan in het algemeen niet zonder hinder 

te ondervinden van ander doorgaand verkeer van een bron naar 

een put rijden. Meestal bevinden zich hiertussen enkele 

kruispunten, waarop interactie optreedt tussen vier verkeers

stromen. Om voor de rijtijd te zorgen en om de interactie 

tussen de verkeersstromen te bewerkstelligen zijn modules 

nodig, die zo universeel mogelijk zijn, waardoor dan ieder ge

wenst netwerk opgebouwd kan worden. 

Om in te zien welke standaard-modules nodig zijn, kijken we 

eerst hoe de normale verkeersarwikkeling verloopt. 

In figuur 4-2 is een gedeelte van een weg getekend met 

een gedeelte van een kruispunt, dat beveiligd is met een 

verkeerslicht. 
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' 

® 
fig. 4-2 

De afwikkeling verloopt nu als volgt: 

Bij (Î) komen de voertuigen binnen. zij rijden @ met een be

paalde snelheid naar het kruispunt. Voor de stopstreep dient 

gekozen te worden, welk opstelvak het voertuig neemt (V en 

daarna gaat het in het desbetreffende opstelvak staan~ , 

totdat het stoplicht @ op groen komt, waarna het de gekozen 

richting inslaat GD , als dat mag in verband met de andere 

eventueel aanwezige voertuigen op het kruispunt. 

In navolging van bovenstaande komen we tot de volgende modules: 

G) Bron Dit is een unit, waar random pulsen worden 

gegenereerd, met een instelbare kans op 

@ Wegvak 

,,, 
een een. 

De voertuigen rijden door het netwerk en 

lopen daardoor een vertraging op afhankelijk 

van de snelheid en de af te leggen afstand. 

Ook de vertraging, die een voertuig oploopt 

ten gevolge van het oversteken van een 

kruispunt dient met behulp van dit module 

verrekent te worden. 

(V Keuzeschakelaar Dit is een unit waar random pulsen uit komen 

met een instelbare kans op een één. Afhan

kelijk hiervan gaat een voertuig rechtdoor, 

rechtsaf of linksaf. Voor dit unit wordt 

dezelfde gebruikt als (2) . 
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Hier worden de voertuigen op de stopstreep 

opgesteld in het desbetreffende opstelvak 

( afhankelijk van ~ ) • In deze unit krijgen 

de voertuigen een vaste vertraging van twee 

actietijdstippene 

Hierin worden de groene signalen gemaakt voor 

de verschillende rijrichtingen op een kruis

punt. In elk "Licht" bestaat de mogelijkheid 

het te synchroniseren met een ander "Licht", 

tevens kan de cyclustijd ingesteld worden van 

0 tot 96 sec. in stappen van 2 sec •• 

De voertuigen worden, onder inachtneming van 

de geldende voorrangsregels vanuit een opstel

vak in een volgend wegvak geplaatst. Ook bestaat 

de mogelijkheid om een voorrangskruising te 

simuleren. Het linksafslaand verkeer loopt in 

dit unit een extra vertraging van één actietijd

stip op. 

Naast bovenstaande units is tevens een Besturingseenheid nodig, dat 

dat bijhoudt, hoeveel actietijdstippen er gesimuleerd zijn 

en een Controle-eenheid, waarmee de inhouden van alle tellers 

naar keuze zichtbaar zijn te maken. In de "Controle-eenheid" 

is ook de mogelijkheid aanwezig, om de som van alle teller

inhouden te bepalen. 

De bovenstaande eenheden zullen in het volgende hoofdstuk 

uitvoerig besproken worden. 

4-2 ACTIETIJDSTIPPEN 

Op discrete tijdstippen, welke een vaste tijd uit elkaar liggen 

wordt de netwerkstatus aangepast aan de veranderingen, welke 

zich sinds het vorige actietijdstip hebben voorgedaan m.b.v. 

een centrale klok. Dit gebeurt in het gehele netwerk tegelijk• 

waardoor een grotere simulatie snelheid te halen is en de 

storingsgevoeligheid kleiner te houden is. 



-7-

Essentieel voor een betrouwbare simulatie is de grootte van 

de tijd tussen twee opeenvolgende actietijdstippen. Doordat de 

simulatie discreet is en de status van het netwerk dus staps

gewijs verandert kan er per aetietijdstip sleehts een voertuig 

per rijbaan behandeld worden. 

Greenhields heeft een tabel gegeven (litt. 1) voor de tijdsver

schillen tussen het passeren van de stopstreep van opvolgead 

vertrekkende voertuigen, nadat het verkeerslicht groen is ge

worden. (Tabel 4-1) 

Volgnr. van totaal verstreken verstreken tijd 
voertuig tijd sinds tuseen opvolgende 

groen begin passages 

1 3,8 sec. 3,8 sec. 
2 6,9 II 3, 1 '' 
3 9,6 II 2,7 " 
4 12 II 2,4 ft 

.5 14,2 ft 2,2 ti 

6 16,3 II 2, 1 n 

• • • 
• • • 

• • 

'l'abel 4-1 

De totaal verstreken tijd sinds het groen worden van het 
e desbetreffende verkeerslicht is due voor het n voertuig, 

wanneer n >5 

t = 2,1n + 3,7 sec. n 
In dit verslag zal steeds aangenomen worden, dat 

t = 2n + 4 sec., als er een omrekening plaatsvindt 
n 

van de werkelijke groentijd aaar het aantal actietijdstippen 

of omgekeerd. 

Ook zijn metingen gedaan voor de afstand tuasen twee voertuigen 

als funktie van de snelheid (litt. 2). De resultaten van deze 

.metingen zijn aangegeven in figuur 4-3. 
110..rt<u',.,.rfs""" 

1 
o,s- -,- - - -

0 .... , 71. 

fig. 4-3 
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Hieruit zien we ook, dat één voertuig per twee seconden een 

heel goede benadering'is over een groot snelheidsgebied. 

Op deze manier vinden we bijvoorbeeld voor een werkelijke groen

tijd van 40 seconden een effectieve groentijd van 36 seconden, 

d.w.z. 18 actietijdstippen. 

Bovenstaande twee metingen kunnen in het gemaakte model naar 

believen onafhankelijk van elkaar geÏnterpreteerd worden. 
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5 DE EENHEDEN 

5-1 BESTURINGSEENHEID 

Op de besturingseenheid wordt een klok, met een frequentie van 

1 Mc/s en een breedte van ~100 nsec. toegevoerd. De besturings

eenheid geeft dan de volgende pulsen af (zie ook figuur 5-1-1): 

a) Een puls met een frequentie van 1 Mc/s (Clr), die één klok-

puls vertraagd is en een breedte heeft van ~300 nsec •• 

b) Twee pulsen, die 1~sec. uit elkaar liggen, met een instel

bare frequentie (Cl1 en Cl2). 

c) Een positieve puls, waarmee_de simulatie begint. (clear). 

ad. b) De herhalingsfrequentie is met behulp van een deler 

in te stellen op tMc/s, 500 Hz en 5 Hz. De simulatie 

kan met een schakelaar (aut/hand) op handbediening 

omgeschakeld worden, waarbij er uitwendig pulsen 

toegevoerd dienen te worden met behulp van de schakelaar 

single-shot. 

In de besturingseenheid is een actietijdstip-teller aanwezig 

met een alpha-numeric display. 

Het blokschema is gegeven in figuur 5-1-2. 

Het princip~ schema is getekedd·:.in figuur 5-1-3 en figuur 5-1-4. 

Hierin zijn de schakelaars voorzien van ont-bounce cicuits 

bestaande uit R-S-flip-flops, die opgebouwd zijn uit twee 

nand-gates. 

In figuur 5-1-5 is de lay-out gegeven van de gemaakte printen 

en in figuur 5-1-6 de lay-out van het front-paneel. 
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5-2. CONTROLE EENHEID 

De controle eenheid bevat 7 alpha-numerieke displays en een 

mogelijkheid om de totale inhoud van het netwerk globaal uit 

te lezen en tevens de tendens van de inhoud van het netwerk 

te bekijken (loopt het vol?). 

Er zijn zeven alpha-numerieke displays gekozen, omdat dit het 

maximum aantal tellers is, dat in een unit voorkomt en wel in 

de opstel-eenheid. De opstelling op het front-paneel is dan ook 

overeenkomstig de situatie bij het opstellen gekozen (fig. 5-2-1). 

CD ® @ ® 

r ( 

I r -- - - -
® 

I 

--- L ---- ·-
® (j) 

Plaats van de tellers in een opstelvak. 

fig. 5-2-1 

De displays @ en (i) kunnen ook gebruikt worden, om tellers 

uit andere eenheden uit te lezen. De displays Q) , @ , Q) 
en ® worden tevens gebruikt voor het uitlezen van de buffers 

in de verwerkingseenheid. 

Het principe-schema is precies hetzelfde als bij de diplays 

van de besturingseenheid. 
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De globale uitlezing van het totaal aantal voertuigen, dat in 

het netwerk aanwe&ig·is geschiedt, door vanaf de uitg~ng van 

elke teller een stroom te sturen in een stroommeter (fig. 5-2-2). 

fiA 

c1e 

e~ 

~D 

IM.Jt 

!ifo k 

J. ~0 k 

12o k 

D-A converter 
fig. 5-2-2 

Y10.Cl r 
__.., 
/ .s trool'llme her 

Deze stroom wordt omgezet in een spanning en wordt gemeten met 

een voltmeter. De lage ingangs-impedantie,die nodig is voor de 

stroommeter en de omzetting in een spanning wordt gerealiseerd 

met behulp van een tegengekoppelde versterker (fig. 5-2-3). 

In verband met de beschikbare voedingsspanning wordt een 

tweede versterker (2) toegevoegd, die drie maal versterkt 

en de spanning inverteert. 

Stroommeter. 

fig. 5-2-3 
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De versterking van (2) kan iets gevarieerd worden, waardoor 

de schakeling met de gegeven weerstanden op maximaal 1000 

voertuigen ingesteld kan worden (Dit komt overeen met 10 volt). 

De versterkers zijn met een condesator van 47 kpf extra 

smalbandig gemaakt. 

De nul instelling geschiedt door alle tellers op nul te zetten 

(clear) en dan de meter op nul te draaien. De stroommeter wordt 

gecalibreerd, door een weerstand van 1 k ..n. ( immers 1 

voertuig:. 1MSl, dus 1000 voertuigen;. 1 k.n.) naar de +5 volt 

te schakelen. 

Opmerking. De niveau's van de uitgangen van de tellers zijn 

afhankelijk van de belasting, waardoor er fouten 

optreden, die echter altijd < 5% blijven en dat is 

niet erg, zolang we ons realiseren, dat het om een 

globale uitlezing gaat. 

Tevens dienen we ons te realiseren, dat de voertuigen, 

die in het variabele gedeelte van het wegvak zitten 

er op deze manier niet bijgeteld worden. 

Willen we meerdere voertuigen kunnen tellen, dan kan dit vrij 

eenvoudig, door de versterking te veranderen van versterker (1) 

m.b.v. R (= 68ost). Tevens dient dan de calibratie weerstand 

te veranderen. 

De lay-out van de gemaakte print en het front-paneel zijn 

gegeven in resp. figuur 5-2-4 en figuur 5-2-5. 
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5-3. BRON 

5-3-1. Inleiding 

Op verschillende plaatsen (b.v.in de wegvakken, de invoer van 

voertuigen en de afslag percentages) zijn random verdeelde 

signalen nodig. Als signaalbronnen zouden we hiervoor graag 

pseudo-random generatoren gebruiken, omdat dan de simulatie 

runs met dezelfde kans-factoren te herhalen is. Echter deze 

signalen dienen allemaal onafhankelijk van elkaar te zijn 

en bedenken we ons, dat voor een eenvoudig netwerk al gauw 

tientallen ruisbronnen nodig zijn (b.v. voor twee kruispunten 

met een verbindingsweg al minstens 20), dan is het niet verwon

derlijk, dat deze oplossing erg uitgebreid wordt en zeer 

veel componenten zal Tragen. Daarom is het zinvoller bronnen 

te nemen, die echte random-pulsen afgeven. Dit is eenvoudig 

te maken, door een brede band ruis te nemen en deze precies 

in het midden te knippen. Dan krijgen we pulsen, waarvan de 

kans op een één 50% is. 

5-3-2. Realisatie I 

Het blokschema van een ruisbron ia hieronder gegeven. 

ru.:.s comrQ.- D- u. 

bro~ r11!:-o r tl•r-tlor 

l 
fig. 5-3-1. Blokschema. 

Als ruisbron is een zener-diode genomen met een doorslagspanning 

groter dan 6 Volt, want dan treedt er doorslag op t.g.v. het 

Avalanch effect. Dit effect veroorzaakt vrij veel ruis (~ 40 dB 

meer dan thermische ruis) en het is uit de literatuur bekend, 
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dat deze ruis nagenoeg "wit" is. (litt. 3). Het ruisspectrum 

is namelijk vlak vanaf enkele kc/s tot ongeveer 500 Mc/s. 

Dit houdt tevens in, dat de correlatie-funktie p(T) nagenoeg 

een 6 -funktie is, zodat er geen correlatie is tussen de twee 

spanningen f(t) en f(t+t), als -r:~o. Echter de camparator heeft 

een beperkte bandbreedte, waardoor er toch correlatie ontstaat. 

Als de doorlaat van de oomparator F(w) is, dan wordt de 

correlatie-funktie de Fourrier getransformeerde van het energie

spectrum van F(w ). (figuur 5-3-2) 

- 'Yr 
0 

F( w) = 

F(w) 

i 

0 

rt: 
1 , voor lwl ~ "i;-

o, voorrwl> '!!.. 
"to 

fig. 5-3-2 

pCz:) 

i 

0>------oO p ( "[) : 

Als we als eis stellen, dat de correlatie kleiner moet zijn 

dan 1% voor twee opeenvolgende pulsen, dan kunnen we de minimaal 

benodigde bandbreedte (B i ) van de comparator berekenen. m n 

De klokfrequentie is 1 Mc/s 

p(-c)~0,01 

----7 r = -ytsec. 

1.-n:: 1 6 I dus B . = - - = - ~ 1 Me a. m1n 2·1t 1:0 2 ~ 

De bandbreedte van de gebruikte camparator (~A 710) is ongeveer 

12 Me/a, zodat we een correlatie kunnen verwachten tussen twee 

opeenvolgende pulsen, kleiner of gelijk aan 1,3%. ( Voor de 

relatie tussen de correlatie-funktie en de autocorrelatie-funktie 

zie de Appendix.) 

Om er voor te zorgen, dat bij variatie van de temperatuur de 

comparator zodanig blijft knippen, dat er evenveel nullen als 

énen gemaakt worden, wordt er een tegenkoppeling aangebracht 

vanaf de uitgang van de D-flip-flop naar de ingang van de 
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comparator. Het complete schema wordt dan zoals aanger;even in 

figuur 5-3-3. 

~----------------~----~lookr---------------------~ 

~ 1---'---7'---

Cl 

--1--.-- look 

fig. 5-3-3 

Tengevolge van deze tegenkoppeling treedt er opnieuw een correlatie 

op tussen twee opeenvolgende pulsen, immers als Q = 1, wordt 

C zodanig opgeladen, dat A Vi kleiner wordt, waardoor de voorkeur 

ontstaat om bij de volgende klokpuls een nul te maken. 

5-3-3. Meten van de correlatie 

Oa de correlatie tussen twee opeenvolgende pulsen te bepalen, 

is deze gemeten voor "C = t;, , 2 t en 3 z;, met 'lo = 1~ sec en voor 

~= 10~sec. Deze meting is gedaan door te meten, hoeveel pulsen 

er opvolgend hetzelfde zijn. Daartoe wordt gebruik gemaakt 

van het schema in figuur 5-3-4. 
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Cl~ ~ ~ d 1-- 11 sir/_ 
t-- D f-- 1) f-- D 

~--
Cl Cl Cl Cl sk.J --

fig. 5-3-4. Meting voor de correlatie. 

Door in bovenstaande figuur de Ski's al of niet te sluiten 

kunnen we meten hoe vaak een bepaald patroon voorkomt. 

Stellen we de kans op een één P(1) = p dan wordt (zie Appendix) 

de kans, dat de tweede een één is P(.1)= p(1-p(ro )) + p ( ro) , 

de kans, dat de derde een één is P( •• 1)= p(1-f(2l"0 )) +P(2Z::o), 

enz •• 

Zo vinden we voor 2 P ( 11 ) = p. p ( 1 + P ( "C0 ) ) = p ( 1- P( !'0 ) ) 

voor 2 P(1.1)= p (1-p(2r0 )) + p.p(2 7;,) 
2 P(1 •• 1)= p (1-f(3l"c,)) + p.p(3~). en voor 

De gemeten waardes voor p (~) zijn getabelleerd in tabel 5-3-1. 

0 Lo f1 f<Lo) f2 f (.tt' ) 
0 f3 f< 3 z-0) 

(kHz) Ç.Usec) (kHz) (%) (kHz) (%) (kHz) (%) 

1004,8 1 252,4 0,48 249,8 -0,56 250,1 -0,44 

100,2 10 25,03 0,08 24,9 -0,6 24,96 -0,36 

Tabel 5-3-1 

De conclusie hieruit moet zijn, dat we een ruisbron hebben ver

kregen, die nagenoeg onafhankelijke pulsen afgeeft, immers 

jp<r~ ~ 0,6%. Bovenstaande meting is voor twee frequenties 

uitgevoerd, om de invloed van de afvlak-condensator zien. 

YlO 

telt er 
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Deze bron kan ook gebruikt worden voor de afslag-percentages 

en de invoer van voertuigen, door op dezelfde manier als bij 

de meting van de correlatie gedaan is enkele vertraagde signalen 

op een and te zetten. De verhoudingen die dan gemaakt kunnen 

worden zijn p, p2 ,p3 ~en p4
, als de maximale vertraging 4 ~0 is. 

Als nu de p instelbaar gemaakt wordt van 0,4 tot 0,6, wat gedaan 

kan worden door in figuur 5-3-3 het gedeelte binnen de stippel

lijnen toe te voegen kunnen alle percentages gemaakt worden 

tussen (0,4) 4 .100= 2,56% en (0,6) 4 .100= 36%. 

Op deze manier is het mogelijk continue in te stellen: 

van 36% tot 16% met twee ingangen aangesloten, 

van 21,6% tot 6,4% met drie ingangen aangesloten 

en van 12,9% tot 2,56% met vier ingangen aangesloten. 

5-3-4. Realisatie II 

Het schema, zoals dat in figuur 5-3-3 gegeven is, komt nagenoeg 

overeen met dat van een delta-modulator met enkele intergrator 

(figuur 5-3-5). 

R 

c 

Cof11 pq-

r'Cll::or 

~------t.f. 

figuur 5-3-5. Delta-modulator. 

beslissinjS

Sc~<\kelc..c:..r 

klok 
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Voor deze delta-modulator zijn op het Natuurkundig Laboratorium 

van de N.V. PHILIPS Gloeilampenfabrieken te Eindhoven IC's 

gemaakt, waarbij de verschilversterker en de beslissi:ngsschakelaar 

op een chip zitten (IC 517). Een gedeelte van deze chip (fig 5-3-6) 

kunnen we zonder meer toepassen, echter de bandbreedte van de 

versterker is iets kleiner dan bij de_ftA 710, waardoor de p ( f 0 ) 

groter wordt, n.l.~ 3%. Verder is gemeten, dat p(2-t0 ) en p(}"'[
0

) 

kleiner zijn dan 1%. 

Aan de klokpuls moet de eis gesteld worden, dat hij een minimale 

breedte moet hebben van 200 nsec, anders werkt de pulsversterker, 

die op de chip zit, niet meer. Het toegepaste schema is in figuur 

5-3-7 gegeven. 

+11 
~rl 5"bo lH 

'"' ~-, 

-- I ook 

l 
~ 

... Jk3~ .... 
:r -

Jl 1 13 J 
11 

11 7 

c ~tyu L-

- .. ~ Je 5"17 
11 •t J 11 J ''I 

"'-
..l< ... 
.:r ..1C 

-

1 -- I ook-

11fo :I~ -

fig. 5-3-7. Schema ruisbron. 

Het module "Bron" bestaat uit 10 ruisbronnen, zoals hierboven 

beschreven, waarbij de kans op een één gevarieerd kan worden 

tussen 0,4 en 0,6. Verder zitten er schuifregisters in, met 

daarachter and-poorten. 

-

~ 
..., -
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De kansen op een één kunnen op deze manier instelbaar gemaakt 

worden van 

0,4 - 0,6 (blauwe stekerbussen) 

0,16 - 0,36 (gele stekerbussen) 

0,064 - 0,216 (rode stekerbussen) 

0,0256- 0,1296 (zwarte stekerbussen). 

De print Broni spreekt nu voor zich en de lay-out voor één 

ruisbron is in figuur 5-3-8 gegeven. 

Het schema van de print Bron II is getekend in figuur 5-3-9, 

en de lay-out in figuur 5-3-10. 

In. figuur 5-3-11 is het front-paneel van "Bron" gegeven. 
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5-4. WEGVAK 

5-4-1. Inleiding 

Er zijn verschillende soorten wegvakken, n.l.: 

a) met alleen het begin binnen het netwerk.( uitgaande wegen) 

b) met alleen het eindpunt binnen het netwerk. (inkomende wegen) 

c) met zowel het begin, als het eind binnen het netwerk. 

(doorgaande wegen) 

De soorten a) en b) geven geen moeilijkheden. Als een voertuig 

in a) komt, behoeft het niet meer verwerkt te worden, dus we 

kunnen hem vergeten (het verdwijnt in een put). Bij b) dienen 

voertuigen gegenereerd te worden (bron). Hierbij zal in het alge

meen aangenomen worden, dat de stroom inkomende voertuigen 

random verdeeld is, waardoor, als de intensiteit gegeven is, 

van het unit "Bron" gebruikt gemaakt kan worden. 

Nu blijft c) over om te maken. Daartoe dienen we ons te realiseren, 

dat meestal aangenomen wordt (litt.4 en 5), dat de snelheidaver

deling van de voertuigen in een wegvak nagenoeg overeenkomt met 

de z.g. normale verdeling. 
2 

( ) 1 ( (v-v )) 
f v = ,r:- exp - o 

(jr.trc 2 q-!l 
( 1 ) 

waarin v= snelheid 

v0= gemiddelde snelheid 

er= standaard afwijking of spreiding 

5-4-2. Theoretische benadering van het wegvak 

Als we n experimenten met twee uitkomstruimten A en B uitvoeren, 

met de kans op ruimte A gelijk aan p, dan vinden we voor de 

verdelinga funktie 

(2) 

Indien np :;,?! 5 en n ( 1-p) ?- 5, kunnen we deze verdeling benaderen 
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door een normale ·verdeling 

f(x)= __}_ exp {-~7 
ITI'Trt 2 CT 1 j 

met~=np 

en cr 2 = np ( 1-p) • 

(3) 

(4) 

(5) 

Bovenstaande is vrij eenvoudig te verwezelijken, door een hoog 

niveau door een stel geheugeneenheden (b.v. flip-flops) te laten 

lopen, waarbij met een kans p gekozen wordt, of er wel of niet 

doorgeschoven zal worden (figuur 5-4-1). 

'P 

j 
'P 

j 
ffi fh /lt - -- - - -------------5 kt s Ie~ 

figuur 5-4-1 

Elke ff vertegenwoordigt een gedeelte van het echte wegvak 

n.l. m meter. Doen we n keuzes, dan is de verdelinga funktie 

van de plaats x, waar het begin van het hoge niveau zich 

bevindt: 

f(x)= 1 exp{- (-u_-_M-tl 
CT JfTit: 1. (J .t j (6) 

en de afgelegde weg wordt dan mx meter. 

Elk actietijdstip duurt 2 seconden, dus de tijd die over deze 

mx meter gedaan wordt is 2n seconden en de snelheid wordt dan 

mx 
V=2n (m/sec). 
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Dus de snelheide verdeling wordt 

f(v)= _J_ exp a;rvr 
met ~r = np~n= ~~ P 

en ( m )2 m
2 

<T/ = np(1-p) 2n = ~(1-p) 

(?) 

(8) 

(9) 

In een wegvak moet echter een bepaalde afstand afgelegd worden, 

voordat een voertuig er weer uit kan komen. Daartoe dienen we 

m.b.v. s=vt de snelheids verdeling om te zetten in een rijtijd 

verdeling (litt. 6).We vinden dan een "scheve" normale verdeling 

(figuur 5-4-2). 

/rs1+d 
..---, s ,11.,lhe<d 
' 
' ' ' 

fig. 5-4-2 

Als de lengte van het wegvak 1 meter is en de gemiddelde rijtijd 

t ,dan blijft (ondanks de scheve verdeling) gelden, dat 
rgem 

l=/lYt rgem 
( 10) 

We zullen nu nagaan, welke keuze mogelijkheden we over hebben, 

als van een wegvak de lengte 1 gegeven wordt en tevens de 

snelheid en de spreiding op de snelheid gegeven zijn. 

De gemiddelde rijtijd is bekend, deze is namelijk 2n seconden. 

Dan volgt uit (10), dat n= 
2

1 (11) 
~y 

Uit (9) volgt, met (8) ingevuld: 

rr/ = ~/. r;p = ~ :;L(;P) 

€Y1 ~~ 
Yl.p 

( 12) 
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Dus met (12) is ~ in principe in te stellen door de keuze van p 

en daarna is m.b.v. (8) m te bepalen. 

In de figuren 5-4-3, 5-4-4 en 5-4-5 zijn voor p=f ~~ m en n 

uitgezet, als 1 en~v gegeven zijn. 

Op bovenstaande manier is aangenomen, dat een voertuig ongehinderd 

zijn eigen snelheid kan bepalen. Voeren we echter in figuur 

5-4-1 meerdere énen (hoog niveau) achter elkaar in hetzelfde 

schuifregister, dan kunnen in één ff meerdere énen zitten. Dit 

is niet eenvoudig te maken, daarom moeten we er voor zorgen, 

dat er in één ff niet meer dan één één kan zitten. Dit kunnen 

we bereiken, door voorschriften op te stellen, als er meerdere 

énen in één ff zouden willen. Een drietal voorschriften zouden 

kunnen zijn: 

A: Zijn n opeenvolgende ff 's hoog (met n ~ 2), dan worden de 

eerste (n-1) niveau's één plaats naar rechts geschoven en 

het laatste niveau wordt geloot. 

B: Zijn nopeenvolgende ff's hoog (met n~2), dan wordt de 

eerste geloot, blijft het staan, dan blijft de rest staan, 

zoniet, dan wordt de tweede geloot, enz •• 

C: Een combinatie van A en B, d.w.z. met een geheugen bijhouden, 

wat het laatst gebeurt is (b.v. voorschrift A) en daarna, 

als er weer n achter elkaar zitten, voorschrift B toepassen. 

Het is vrij gemakkelijk in te zien, dat deze voorschriften 

de snelheidsverdelimg verandert. Zo zal bij: 

A: de gemiddelde snelheid_,uv toenemen, terwijl óv afneemt 

(immers n wordt kleiner) en dus a-,.. ook. 

B: de gemiddelde snelheid ~". afnemen, terwijl a; hetzelfde 

blij ft en dus <~""r toeneemt. 

C: de gemiddelde snelheidhetzelfde blijven, terwijl de spreiding 

afneemt, immers als het erg druk is (d.w.z. een grote inten

siteit) wordt de beweging van de voertuigen geheel bepaald 

door dit voorschrift, waardoor de spreiding sterk afneemt. 

Bovendien is het gemiddeld zo, dat met B, bij een konotant hoog 

aanbod van voertuigen en p=f er meer voertuigen aangeboden worden, 

dan er verwerkt kunnen worden. Bij A en C zijn aanbod en verwerkinga

aantal gelijk. 
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Om de invloed van deze voorschriften te bekijken op de verdelinga 

funktie, is bovenstaande in soft-ware gesimuleerd op de IBM 360/30 

in de groep ECB.(zie bijlage) 

5-4-3. Soft-ware simulatie 

Het blokdiagram voor de simulatie ziet er hetzelfde uit, als 

in figuur 5-4-1, alleen voor de eerste schakelaar zit nog een 

buffer. In het programma wordt bijgehouden, hoe lang een voertuig 

zich in de buffer bevindt, hoe lang de rijtijd is (van ff1 t/m 

ffk) en daarna hoe lang de totale verblijftijd in het wegvak 

is geweest. Hierbij bleek al direct, dat de afwijkingen t.o.v. 

de berekende waardes vrij groot werden (>50%) t.g.v. de grotè · 

bezettingsgraad en daarom zijn we overgegaan naar twee paralelle 

schuifregisters, die om en om een voertuig aangeboden krijgen. 

We zijn met voorschrift A begonnen en dit leverde zulke aardige 

resultaten op, dat dit voorschrift in de hard-ware simulatie 

is toegepast, zonder n~naar de andere twee voorschriften te 

kijken. 

Uit formule (12) is te zien, dat door de keuze van p de relatieve 

spreiding is in te stellen, echter we willen in de registers 

geen al te grote bezettingsgraad, dus mogen we p niet te klein 

maken (zonder met nog meer registers paralel te moeten werken). 

Tevens moet np~5 én n(1-p)~5, om een redelijke benadering te 

krijgen. Daarom is p niet instelbaar gemaakt, maar vast ingesteld 

op p=f en daarbij is het nadeel, dat~ niet meer in is te stellen 

op de koop toe genomen. 

In figuur 5-4-6 en figuur 5-4-7 zijn enkele resultaten van de 

simulatie getekend voor de totale verblijftijd. Hierin is tevens 

de geschatte relatieve spreiding aangegeven, waarbij aangenomen 

is, dat de verdeling ongeveer normaal is. 

De conclusie uit de simulatie is: 

1) Bij grote intensiteiten wordt de gemiddelde snelheid ~20% 

groter. Hiermee kunnen we bij de instelling van de lengte 

van het wegvak en de gemiddelde snelheid rekening houden, 

omdat de situatie, waarin we geinteresseerd zijn toch altijd 

bij een vrij grote intensiteit zal liggen. 
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2) De relatieve spreiding daalt gemiddeld 1 á 2 procent als 

funktie van de intensiteit (zie Tabel 5-4-1). 

3) De rijtijd verdeling gaat voor grote intensiteiten meer 

op een exponentiële verdeling lijken, hetgeen door sommige 

auteurs als een betere benadering wordt gezien. 

~ 

benaderd 

n ~ input input input 

berekend 1 voert. 10 voert. 30 voert. 

40 15,8% 16% 13,5% 11 % 

60 12,9% 15% 12 % 10 % 

100 10 % 12% 13 % 9 % 
200 7,1% - 9 % 9 % 

Tabel 5-4-1 

Tenslotte is het invoer patroon, zoals dat door Robertson (litt. 7) 

is aangegeven gesimuleerd op bovenstaande manier. De resultaten 

zijn getekend in figuur 5-4-8. Daaruit blijkt, dat we een zeer 

redelijke benadering hebben verkregen, indien de afgelegde weg 

niet te klein is (d.w.z. n mag niet te klein zijn). 

5-4-4. Realisatie van het wegvak 

Zoals hiervoor reeds opgemerkt (Hoofdstuk 5-4-3) wordt een compleet 

wegvak opgebouwd uit twee paralelie schuifregisters. Hierbij 

moet er doorgeschoven worden, indien een random geloot binair 

getal één is (R.). Dit kan alleen, indien de volgende ff vrij 
1 

is, dus dienen we de volgende vrij te maken (voorschrift A). 

Er moet niet doorgeschoven worden, indien er niet ingeloot wordt 

(d.w.z. R.=O). Als we er verder voor zorgen, dat als van achteren 
1 

het signaal Vol komt (d.w.z. dat er geen voertuigen meer uit 

het schuifregister kunnen), het schuifregister langzaam volloopt, 
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'Q,: 'Ri 

r r Ut Ui 
~ r----- _____ : __ r (J. ~------ - --~-+ 

1)' l 

l '1?! 

fig. 5-4-9 

vinden we voor het ingangssignaal D.(figuur 5-4-9): 
~ 

D.= Q. 1R. + Q. 
1

Q. 2 + Q.~1 + Vol • 
1 1- ~ 1- ~- ~ ~+ 

fit 
~ 

Aangezien we twee schuifregisters paralel hebben staan en de 

uJ 

logische funktie, die gemaakt moet worden tweemaal hetzelfde 

is, worden de twee ff 1 s samen met een derde signaal c, dat 

gemaakt wordt m.b.v. een 2-deler, die gesynchroniseerd wordt 

met de klok Cl1, op een exclusive-or gezet, zodat we dan D. ook 
~ 

aan beide ff's toe kunnen voeren, als we er voor zorgen, dat de 

ff's na elkaar ingelezen worden. Dit laatste kunnen we vrij ge

makkelijk, omdat we twee klokken hebben, n.l. Cl1 en Cl2. 

Het logische schema vooretn blokje ziet er nu uit, zoals 

in figuur 5-4-10 gegeven is. 

Voor elk wegvak hebben we een buffer nodig, omdat het aantal 

voertuigen, dat niet direct ingeloot wordt, opgeslagen dienen 

te worden. Dit buffer bestaat uit een op en neer teller 

(figuur 5-4-11). Hierbij zit tevens een indicatie, dat de teller 

vol zit (Vol), en een protectie om te voorkomen, dat de teller 

overloopt. De maximale inhoud van dit buffer is 9 voe~'tuigen. 

Op deze rnanier is voor elk voertuig ongeveer 14 meter gereser

veerd. Immers bij een snelheid van 50 km/uur vertegenwoordigt 

het complete wegvak 8x44= 352 meter(figuur 5-4-4). Dan bevinden 

zich in het wegvak 2x8 + 9 * 25 voertuigen. Dus per voertuig 
352 staat 

25
= 14 meter beschikbaar. 

In figuur 5-4-12 is uitgezet, hoeveel modules we nodig hebben 

voor de simulatie van een bepaald wegvak, met de snelheid als 

parameter. Dit is figuur 5-4-5 gecorrigeerd met 20% snelheida

vermeerdering t.g.v. het toegepaste voorschrift (Hoofdstuk 5-4-3). 
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Het complete wegvak is opgebouwd uit 2X8 ff's. Het complete schema 

wordt nu zoals aangegeven in figuur 5-4-13. Hierin zijn schakelaars 

aangebracht, om ook de aftakkingen als uitgang te kunnen gebruiken 

voor de instelling van de lengte van het wegvak en de snelheid 

van de voertuigen in het wegvak. De flip-flop ff1 dient als buffer, 

om er voor te zorgen,dat beide helften van het we~vak leeglopen, 

als V2= 1 (d.w.z. het is een tweebaans weg). 

De lay-out van de logica, behorende bij het wegvak is gegeven 

in figuur 5-4-14.THierop is tevens een testplug aanwezig, waarop 

alle D. 's aangesloten zijn. 
~ 

Het front-paneel is gegeven in figuur 5-4-15. 
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5-5. OPSTELEENHEID 

5-5-1. Algemeen 

Als standaard eenbeid voor het opstelvak is de configuratie 

gekozen, zoals deze in figuur 5-5-1 is aangegeven. 

De opstelling van de voertuigen zal nu beschreven worden 

aan de hand van deze figuur. 

De voertuigen uit de aangesloten wegvakken (I1 eni2) worden 

om en om verwerkt door middel van Sk1. Sk1 wordt gestuurd door 

een signaal, dat de helft van een actietijdstip één is en gedurende 

de andere helft nul is. 

Daarna wordt er gekozen, of een voertuig de linker of de rechter 

rijbaan neemt. Het signaal (L/R), dat hiervoor nodi~ is, wordt 

uit een 11 Bron 11 verkregen en de grootte van (L/R) kan dus 

ingesteld worden, aan de hand van metingen, die in het werkelijke 

opstelvak gedaan zijn voor deze verhouding. 

Als het opstelvak nog leeg is, wordt het voertuig eerst in de 

buffer Ak1 of Ak3 geplaatst. Tegelijkertijd wordt gekozen, 

of het voertuig links-of rechtsaf wil. De loting volgens 

gegeven percentage L en R wordt weer door een "Bron" gerealiseerd. 

Hierbij wordt, als er besloten is af te slaan, een &In bit_ 

geheugen in stand één gezet. Deze geheugens heten Ak33 voor het 

links afslaand verkeer en Ak11 voor het rechts afslaand verkeer. 

Het volgende actietijdstip wordt het voertuig, afhankelijk van 

de gekozen richting, in één van de buffers Vak3, Vak23, Vak21 

of Vak1 geplaatst. (Een signaal c zorgt er voor, dat uit elke 

rijbaan per actietijdstip slechts één voertuig verwerkt kan 

worden.) Het daarop volgende actietijdstip kan het voertuig pas 

uit de Opsteleenheid verdwijnen. De vertraging, die een voertuig 

in deze eenheid oploopt, is dus~2 actietijdstippen. Hiermee 

dient bij de instelling van de lengte van een "Wegvak" rekening 

te worden gehouden. 

In de "Verwerkings-eenheid" moet bekend zijn, of er verkeer uit 

een bepaalde weg komt. Hiervoor kijken we of één van de buffers 

Ak1, Ak2 of Ak3 bezet zijn en dan weten we dus, dat er over minimaal 

twee actietijdstippen een voertuig uit het opstelvak komt. 
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Met de tot nu toe besproken configuratie kunnen we nog niet alle 

twee-baanswegvakken simuleren, n.l. niet als Vak1>Vak3. In dit 

geval worden de signalen L en R omgedraaid en tevens de invoer 

en uitvoer van Vak1 en Vak3. Bovenstaande gebeurt resp. met de 

wisselschakelaars Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6 en Sk7 (figuur 5-5-5 

en figuur 5-5-6). 

Als het opstelvak slechts enkelbaans is (V2), wordt er voor ge

zorgd, dat (L/R)=O en verder worden alle handelingen die op Ak2 

uitgevoerd worden nu ook op Ak3 uitgevoerd, dus Ak3=Ak2. Dit 

geschiedt m.b.v. Sk8 en Sk9. Verder wordt een commando voor de 

vermindering van Ak3 nu uitgevoerd op Ak2 (m.b.v. Sk10). 

In dit geval kunnen per actietijdstip twee voertuigen verwerkt 

worden, n.l. als het eerste voertuig linksaf slaat, want dan 

wordt dit voertuig het volgende actietijdstip in Vak3 gezet en 

hetzelfde actietijdstip (als c=1) kan nu nog een voertuig in 

Ak1 gezet worden, waardoor er twee voertuigen in één actietijd

stip uit Ak2 gaan. 

Een andere moeilijkheid in dit geval (als V2) is, dat het 

percentage voertuigen, dat van het totaal, rechts afslaat 

niet meer gelijk is aan R. Immers als een gedeelte L links 

afslaat, blijft er nog (1-L) over. Is het ingevoerde deel, dat 

rechts afslaat R, dan betekent dit, dat er t.o.v. de totale invoer 

slechts een deel R(1-L) rechts afslaat. Als de opgegeven waarde 

van het rechts afslaand verkeer R is, dan geldt dus R = R(1-L), 
R zodat de ingevoerde waarde dient te zijn R= 1-L Hierin 

is altijd R61-L, want er kan nooit meer verkeer afslaan, dan 

er aangeboden wordt. 

De bovenstaande omrekenin~ is in figuur 5-5-2 gegeven. 

5-5-2. Realisatie 

Na bovenstaand betoog spreken de flow-diagrammen van figuur 5-5-3 

en figuur 5-5-4 voor zich. Figuur 5-5-3 geldt voor he~ invoeren 

van voertuigen in het opstelvak en figuur 4-5-4 geldt voor de 

opstelling in het opstelvak. 
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De hard-ware realisatie is gegeven in figuur 5-5-5 en figuur 5-5-6. 

Hierin zijn binnen de stippellijnen de schakelaars aangegeven, 

die in 5-5-1 besproken zijn. De buffers zijn apart aangegeven 

in figuur 5-5-7. De maximale inhoud van alle buffers is negen 

voertuigen, behalve van Ak1, deze is maximaal zeven voertuigen. 

Als vaste invoer dient gegeven te worden: 

a) grootte van Vak3 

b) grootte van Vak1 

c) Vak1 > Vak3 of Vak1 .L Vak3 

d) V2=1 of V2=0 

De lay-out van de gemaakte printen zijn aangegeven in figuur 

5-5-8 en figuur 5-5-9. 

In figuur 5-5-10 zijn de aansluitingen gegeven op de voetjes 

voor de invoer en de uitvoer naar de verwerkings-eenheid en 

tevens de lay-out van het front-paneel. 
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LICHT 

De instellingen van de verkeerslichten worden m.b.v. een ring

teller gegenereerd, waarin één '1' doorschuift, die er bij het 

begin van de simulatie in is gezet. Deze ene '1' kan nu acrtereen

volgens enkele set-reset flip-flops setten resp. resetten. 

De Q-ui t,O'angen van deze flip-flops stellen het groen-signaal 

van de verkeerslichten voor, als ze '1' zijn, zo niet dan is 

het rood. We hebben 12 S-R flip-flops nodig voor één kruispunt 

(n.l. de 12 te regelen verkeersstromen). 

De cyclusduur kan ingesteld worden door de ringteller langer 

of korter te maken, m.b.v. een schakelaar, zoals in het blok

schema (figuur 5-6-1) is aangegeven • 

. 
' ' I 

I 
f 

Blokschema ringteller, met cyclusduur instelling 

fig. 5-6-1 

De maximale cyclusduur, waarop ingesteld moet kunnen worden 

is 90 seconden, wat overeenkomt met 45 actietijdstippen. We 

hebben dus minstens een schuifregister nodig, dat uit 45 

flip-flops bestaat. 

De ingangen van de S-R flip-flops worden op een willekeurige 

Qi aangesloten, waarvoor we eenzelfde schakelaar nodig hebben, 

als voor de cyclusduur instelling. Deze schakelaars worden 
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uitgevoerd als connectors, waarmee, door er een andere plug op 

te zetten de gewenste combinatie tot stand kan worden gebracht. 

Om het verkeerslicht te kunnen synchroniseren(d.i. fase verschil 

instellen bij een vaste cyclusduur) en om bij het begin van de 

simulatie een '1' in het register te zetten, wordt een extra 

D-flip-flop toegevoegd, zoals in figuur 5-6-2 is aangegeven. 

S'fRCftroro< sotle 

utt 

• ..._--t'O 
• 0 0 'D, 

syttcb,..,,.,·.s<\li" 

dee.r 

nc."' r 

}---4- 5 ~ h,..dreJ t'ster 

~f----1 

fig. 5-6-2 

Als D1=1 wordt het signaal vanaf Sk (figuur 5-6-1) normaal door

gegeven en hebben we het niet gesynchroniseerde geval. Als D1=0 

wordt er vanaf een ander "Licht 11 een puls doorgegeven en hebben 

we het gesynchroniseerde geval. (d.w.z., dat in alle ringtellers 

die in de betrokken modules 11 Licht 11 zitten, een '1' wordt door

geschoven, die er elke keer vanuit één "Licht" ingevoerd wordt. 

Het totaal is uitgevoerd, zoals in figuur 5-6-3 is getekend. 

Op de uitgangen van de J-K flip-flops, die de lichten voor het 

rechtdoorgaand verkeer vertegenwoordigen (dit zijn 2,5,8 en 11) 

zijn lampjes aangebracht, waardoor het mogelijk is in een oogopslag 

te zien, of er iets mis is gegaan, met de puls, die rondloopt 

in het schuifregister. 

In de figuren 5-6-4 en 5-6-5 zijn resp. de lay-out en het front

paneel van het module "Licht" gegeven. 
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5-7. VERWERKING 

5-7-1. Inleiding 

Het gekozen standaard kruispunt ziet er uit, zoals in figuur 

5-7-1 is getekend. 
(_3) 

JWll 

J L 31Pi 

3R jo 
10 .c;- 1,WV 

l.f I)/ i_ 

l{~ 
~~ -:-~8J-; 2.L- u.J 7• I 

~ 
I I 

---r----~, 

~-i-~j ___;t 4L 

lt !11)11 -'10 '1 w: 
~~.~~ tL 10 

~ 
.wz Î Î 

1WV 

( tl 

B1= Buffer voor het verkeer uit Opsteleenheid (1), dat linksaf wil. 

B2= ll 11 u 11 lf 11 (2)' " " " . 
enz. 

1L= verkeer uit de Opsteleenheid ( 1 ) ' dat linksaf wil. 

10= 11 11 11 11 ( 1 ) t ,j over wil steken. 

1R::: 
" 11 " 11 ( 1 ) ' 11 rechtsaf wil. 

2Rc 11 11 11 11 (2)' 11 rechtsaf wil. 

enz. 

fig. 5-7-1 

In de opsteleenhied (1) wordt lL Vak3 genoemd, 10 is Vak23 of 

Vak21 en 1R is Vak1. Voor de andere Opsteleenheden geldt hetzelfde. 
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Opmerking. Uit een bepaald opstelvak kan natuurlijk alleen verkeer 

komen, als het desbetreffende verkeerslicht op groen 

staat. 

Bij dit kruispunt wordt er van uitgegaan, dat de binnenkomende 

wegen maximaal vier rijstroken hebben, n.l. één voor rechtsaf, 

twee voor overstekend en één voor linksafslaand verkeer. De uit

gaande wegen mogen maximaal twee rijstroken hebben. We veronder

stellen tevens, dat de doorgaande wegen van dezelfde soort zijn, 

d.w.z. dat als b.v. (1) tweebaans is dit ook geldt voor (3). 

Dit betekent tevens, dat de maximale inhouden van de buffers 

ook twee aan twee gelijk zijn. 

Aangezien de meeste kruispunten, die we willen simuleren beveiligd 

zullen zijn met verkeerslichten, is de ligging van de buffers 

zodanig gekozen, dat tegemoetkomend linksafslaand ve~:eer elkaar 

niet hindert. In het model wordt er ook van uitgegaan, dat op 

kruispunten die niet beveiligd zijn en waar de verkeersintensiteit 

kennelijk niet groot is, het rechtdoorgaand verkeer van dezelfde 

buffers gebruik maakt, als het verkeer van links, dat linksaf 

slaat. Dit betekent, dat b.v. een voertuig uit 10 buffer B4 

gebruikt, als er verkeer van rechts komt. 

Uit elk opstelvak mag slechts één voertuig per actietijdstip 

komen, terwijl er in een wegvak maximaal twee voertuigen binnen 

kunnen rijden. Om dit te bewerkstelligen verdelen we een actie-

tijdstip in twee gedeelten, zodanig dat de eerste helft een hulp-

signaal 
, , 

gedurende de andere helft nul is. Dit signaal a een is en a 

zorgt er voor, dat per actietijdstip er slechts één voertuig 

uit de opstelvakken Vak23 en Vak21 behandeld kunnen worden en 

dat er uit een buffer per actietijdstip slechts één voertuig 

kan vertrekken. 
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5-7-2. De Verwerking 

De verwerking geschiedt in verband met de overzichtelijkheid 

in twee fases voor het rechtdoorgaand en linksafslaand verkeer. 

Voor een rechtsafslaand voertuig wordt er gekeken of er hinder 

is en als er geen hinder is (h1), wordt het in het desbetreffende 

wegvak geplaatst. Voor het linksafslaand en overstekend verkeer 

wordt eerst gekeken, of het voertuig in de desbetreffende buffer 

kan en daarna of het er weer uit kan. Als we h2 en h4 de hinder 

noemen om in de buffer te komen voor resp. het rechtdoorgaand 

en het linksafslaand verkeer en h3 resp h5 de hinder om uit 

de buffer te gaan, vinden we voor de verwerking een flow-dia~ram, 

zoals in figuur 5-7-2 is aangegeven. Hierin worden B1 (voor links

afslaand verkeer) en B4 ( voor overstekend verkeer) op twee 

verschillende manieren geleegd. Dit kan alleen, als bekend is 

welke voertuigen er in de buffer zitten, immers b.v. B1 wordt ook 

gebruikt voor het overstekend verkeer van links. Daarom gaan 

we overstekende voertuigen, die in de buffer komen beJ.andelen 

als voertuigen van links, die linksafslaan. Dit houdt in, dat 

een achteropkomend voertuig eerst verwerkt wordt en daarna pas 

de voertuigen uit de buffer. Dit mag, omdat de identiteit van 

de voertuigen in het model onbekend is. 

Het gedeelte binnen de stippellijn in figuur 5-7-2 kan nu 

weggelaten worden. 

Het linksafslaand verkeer krijgt een extra vertraging van één 

actietijdstip, omdat het voertuig eerst in de buffer moet, 

om er het volgende actietijdstip (eventueel) weer uitgehaald 

te worden. 

De hinder wordt apart gemaakt. De flow-diagrammen hiervoor zijn 

getekend in de figuren 5-7-3a en 5-7-3b, waarbij a geldt, als 

het kruispunt een voorrangskruising is, terwijl het te verwerken 

voertuig op de voorrangsweg zit (dan geldt V=1), of een kruising 

van gelijke wegen (V=O). Voor figuur 5-7-3b nadert het te ver

werken voertuig eventueel (n.l. als V:1) een voorrangsweg. 
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5-7-3. Realisatie 

De realisatie spreekt na de flow-diagrammen voor zich en is voo~ 

één weg gegeven in figuur 5-7-4 en figuur 5-7-5. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat voor het bepalen van 

de hinder het meestal ook interessant is, of er verkeer uit een 

wegvak komt. Dit wordt aangegeven door de symbolen te onderstrepen. 

Er zijn situaties, waarbij het verkeer in de praktijk vastloopt, 

omdat daarvoor geen voorrangsregels gelden. B.v. als bij een 

kruising van gelijksoortige wegen er uit alle vier richtingen 

een voertuig komt, dat over wil steken. Omdat in het model de 

verwerking voor het rechtdoorgaand en linksafslaand verkeer altijd 

in twee fases geschiedt, n.l. eerst in de buffer en daarna in 

het wegvak, treden dit soort moeilijkheden in ons model anders op. 

Er treedt in het model geen verwerking meer op, als er bij gelijk

soortige wegen uit alle wegen een VQertuig komt, dat linksaf wil 

(h 4 in fig. 5-7-3a). Deze situatie wordt apart gedetdcteerd 
a 

en daarna wordt voor één richting het linksafslaande voertuig 

tegengehouden. 

Tevens wordt gedetecteerd, wanneer er geen voertuig meer uit 

één van de buffers kan. Om dit op te heffen detecteren we of 

alle hi5's aanwezig zijn en als dit het geval is, worden h15 en 

h35 opgeheven. Bovendien dienen we er dan voor te zorgen, ~at- er 

g~en voertuig uit 1R en 3R kan komen. 

Bovenstaande uitzonderingen zijn in figuur 5-7-11 binnen de stip

pellijnen aangegeven. 

Opmerkingen. Bij de verwerking op deze manier treden de volgende 

effecten op, die in tegenspraak lijken met de 

werkelijkheid: 

1) Per actietijdstip kunnen twee voertuigen rechts

afslaan. 

2) Per actietijdstip kunnen twee voertuigen in de 

buffer voor het linksafslaand verkeer gaan. 

Bovenstaande kan echter slechts zolang Vak3 en Vak1 

niet leeg zijn. Daarna zorgt "Opstelling"er voor, 

dat per actietijdstip er slechts één voertuig in 

de buffers Vak3 en Vak1 komt en er dus ook slechts 

één uitgehaald kan worden. 
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Als V2=0 treedt voor het rechtdoorgaande verkeer 

hetzelfde effect op. 

De schakeling, nodig om van de twee inkomende opstelvakken Vak21 

en Vak23 één signaal 0 te maken is gegeven in figuur 5-7-6. 

Tevens wordt hier het aftrekken gesplitst in twee gedeelten, 

n.l. Vak21- en Vak23-. De lay-out hiervan is gegeven in 

gegeven in figuur 5-7-7. De J-K flip-flop op deze print zorgt 

er voor, dat in de twee wegvak eenheden, die aangesloten dienen 

te worden elk even veel voertuigen te verwerken krijgen. Als 

V2=0 worden de voertuigen in iWi1 geplaatst. 

Het samenvoegen van de vier wegen is gegeven in figuur 5-7-8. 

Voor de buffers wordt dezelfde schakeling gebruikt, die in Hoofd

stuk 5-5 beschreven is (figuur 5-5-7). 

Het schema voor het maken van a is gegeven in figuur 5-7-9. 

De lay-out van de print met de buffers is aangegeven in 

figuur 5-7-10. 

Het complete schema en de lay-out zijn gegeven in resp. figuur 

5-7-11 en figuur 5-7-12. 

Het front-paneel is getekend in figuur 5-7-13. 
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6. Aanbevelingen. 

Aangezien het bouwen van de eenheden een vrij kostbare en tijd

rovende kwestie is (Dit kan aanzienlijk beperkt worden, door 

multy-layer prints toe te passen.) lijkt het mij raadzaam, om 

aan de hand van een zeer eenvoudig netwerk na te gaan, of de 

beperkingen, die in het model ingevoerd zijn, niet te storend 

werken, om daarna een groter netwerk te simuleren. In eerste 

instantie om het model te controleren. Pas daarna kunnen met een 

redelijke betrouwbaarheid netwerken gesimuleerd worden, met 

het doel een zo vlot mogelijk verloop van de verkeersstromen 

te bewerkstelligen. 

Het Module "Weg-vak" lijkt mij voor verbetering in aanmerking 

te komen, waarbij m.i. de in Hoofdstuk 5-4-2 voorgestelde 

veranderingen in eerste instantie dienen te worden onderzocht. 
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7. Appendix. 

Als er twee stochastische variabelen x en y zijn, dan kan er 

bij een realisatie van de x een schatting voor de y gedaan worden. 

Als we aannemen, dat er een lineaire regressie tussen de x en 

de y, dan wordt de schatting voor y: 

/lp = "':J - L"'" -?!) -;-:' • ... 
waarin +v> 

"'J " E rJJ = _ [ ~ rtt} J 1 I 

~V' 

E(u}"' I -u pt.,.) e/'14. 
-""? 

.Jct:lofc.r::» 

A
11

" covariantie =!I {z<.- Wlx)f r wJ} pf?i, Ï) Ju dj 
-~ -.0 

-#in 

r.t • I "U'p{~)Ju 
vu .: variant1.e "- o-o 

"U =- de realisatie van het experiment. 

In ons geval geldt: y(t)= x(t+t), dus m = m 
y x 

x= 1 
I - "'""-") I ~ = lfl-uft-b) -1 p. 

dus dP .. fl'lu -(11!14-1) ~:' = fll-...(1 cr ... .t T <r .. :r f~. 

•• • Att met p = correlatie coeffic1.ent = ~l = 

= _J~ff ... UJ- ",.,.J(uU:n:) -m'lt.) p{'ll W: u /~rr:)} d uti) d u U.;t) 

_f (71.10- ",,f pl-ul&)} tlkll) 

De autocorrelatie van dit signaal als funktie van T is 
4~ .,tV\ 

~"lt~{t)"' j j u(~}"X/6-.Jl) p(u,t-;~, ~-ll:}.Ju(l)d'U(t-IZ"), d<-l5 _.. .... . 

~ ...... 

(I) ( ) __ /-z/'l:J n(u,t} d·1dt/ 
I "U I( 0 - ~ l ,-

("'1') -- lJ}-u"Jl ( "Z) Nu is gemakkelijk in te zien, dat p ~ () , als m = 0, dus 
~~u 0 X 

de correlatie coëfficient is gelijk aan de genormeerde autocor

relatie. 
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