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Samenvatting
Deze thesis onderzoekt wat de mogelijkheden zijn van het detecteren van voetgangers
in regelstrategieën voor de verkeerslichtenregeling op kruispunten. Zo probeert het
een oplossing te geven voor de groeiende trend van aantal voertuig kilometers. Kruispunten krijgen steeds meer voertuigen te verwerken, waardoor ze vaker gesatureerd
zijn. Hoe meer een kruispunt richting saturatie gaat, hoe groter de verliestijden
van de voertuigen wordt. De invloed van voetgangers laat die verliestijd nog meer
stijgen. Hoe meer gesatureerd het kruispunt is, hoe groter de verliestijd wordt door
aanwezigheid van voetgangers. Ook de verliestijd van de voetgangers mag niet te
veel stijgen, omdat de kans dat ze oversteken nog rood is anders stijgt. Dit is niet
bevorderlijk voor de veiligheid van de voetgangers.
Zo wordt de doelstelling bekomen om aan de hand van verschillende regelstrategieën waar detecties van voetgangers in rekening worden gebracht, de verliestijd
van voetgangers en voertuigen en de veiligheid in termen van aantal conflicten op een
kruispunt te beperken. Dit wordt gedaan aan de hand van microsimulaties in VISSIM
om zo de verliestijden te bekomen gevolgd door aan analyse in SSAM om het aantal
conflicten te bekomen. In vergelijkende studies werd geen enkele studie gevonden
die én voetganger detecties gebruikte én testte aan de hand van microsimulaties én
zowel aantal conflicten als verliestijden van voertuigen en voetgangers trachtte te
minimaliseren.
Er wordt beslist om een kruispunt met 2 fases te testen, om het zo eenvoudig
mogelijk te houden en geen andere effecten van het gebruik van een exclusieve
linksafslaande fase te zien bijvoorbeeld. Ook wordt er beslist om te simuleren aan de
hand van 9 scenario’s voor de verschillende regelstrategieën. Er wordt gesimuleerd in
ongesatureerde, bijna gesatureerde en gesatureerde toestand en dit voor 3 verschillende hoeveelheden van voetgangers.
De objectieffuncties die geoptimaliseerd moeten worden, zijn een objectieffunctie met
verliestijden van voertuigen en voetgangers en een objectieffunctie die ook nog eens
het totaal aantal conflicten mee in rekening neemt. Door een scan van het volledige
oplossingsgebied te bekijken, wordt een convex gebied ontdekt. Hierdoor kan een
specifiek algoritme gebruikt worden die iteratief werkt. Het zal telkens eerst een
optimale groentijdverdeling trachten te vinden, gevolgd door een zoektocht naar
een optimale cycluslengte. Als geen beter punt kan gevonden worden, wordt de
iv
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stapgrootte gedeeld door 2. Als de stapgrootte uiteindelijk 1 seconde is en er geen
beter punt kan gevonden worden, is het optimale punt gevonden.
Er zijn 5 verschillende regelstrategieën die uitgeprobeerd worden. Daarvan zijn
er 2 bestaande, de vaste tijden en de voertuig afhankelijke strategie, afgekort door
VT en VA. De andere 3 zijn voetganger afhankelijke strategieën en noemen Licht
Variabel, Compleet Variabel en Enkel Pedestrian, respectievelijk afgekort door LV,
CV en EP. Het hoofdprincipe van de 3 is dat de groentijd van voetgangers vroeger
kan afgebroken worden gedurende een fase. CV en LV werken daarnaast met detecties
van voertuigen om te bepalen of de groentijd verlengd wordt, met als beperking een
maximale groentijd. EP werkt met vaste groentijden voor de fases. Wat EP en CV
dan weer gelijk hebben is het feit dat ze een volledig variabele interfase hebben om
van de ene fase naar de andere fase over te gaan. De normale interfase gebruikt
voor het testkruispunt bestaat uit de ontruimingstijd van de voetgangers, waarbij de
eerste 3 seconden de voertuigen nog groen hebben. Bij CV en EP kan dit groen van
de voertuigen vroeger worden afgebroken indien er geen voetgangers meer oversteken.
Omgekeerd kan de interfase ook verlengd worden indien op het eind van de interfase
nog steeds voetgangers oversteken, wat verzekert dat trage voetgangers tijdig aan
de overkant geraken voor de start van de volgende fase. Verder gebruiken alle 3
de voetganger afhankelijke strategieën detectie van wachtende voetgangers om te
bepalen of een oversteekplaats al dan niet groen moet gegeven worden in een volgende
fase. LV beslist dit aan het begin van de interfase, CV en EP beslissen dit op het
eind van de interfase.
Beide objectieffuncties worden dan geoptimaliseerd voor alle verschillende strategieën
en scenario’s. Het aantal seeds wordt beperkt gehouden voor de simulatie met SSAM,
aangezien het veel tijd kost om te simuleren in SSAM. Uit de resultaten blijkt wel
dat dit aantal seeds te laag is om tot het meest optimale punt te komen. Dit omdat
het optimale punt herrekend wordt met 20 in plaats van 5 seeds, om zo de variatie
uit de bekomen resultaten te halen. Toch kunnen de resultaten een goed globaal
beeld geven. Uit de resultaten wordt gemerkt dat de verliestijd voor voetgangers
telkens lager is voor VA en VT ten opzichte van de 3 voetganger afhankelijke strategieën. Dit komt omdat die laatste 3 het groen van de voetgangers vroeger kunnen
afbreken. Dit verschil in verliestijd van voetgangers in ongesatureerde toestand valt
mee, omdat VA daar gebruik maakt van een grotere cyclus. Hierdoor heeft VA daar
echter ook een betere verliestijd voor voertuigen dan de 3 voetganger afhankelijke
strategieën. Uit t-testen blijkt dat VA vaak significant beter is in ongesatureerde
toestand dan die 3. Dit komt omdat de doorstroming vrij vlot gaat. Daardoor
wordt er geen groot voordeel gehaald uit het afbreken van het groen om de doorstroming van rechtsafslaand verkeer te verbeteren. Dit gaat in ongesatureerde toestand
immers vrij vlot. In bijna gesatureerde toestand wordt echter gemerkt dat de 3
voetganger afhankelijke strategieën het wél goed doen. Vooral bij de 2 scenario’s
met hoogste aantal voetgangers kan een significante verbetering gevonden worden.
Dit omdat het afbreken van groen nu zorgt dat het rechtsafslaand verkeer vlot door
kan gaan en geen file begint te vormen. Bij VA moeten die voertuigen immers
v
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voortdurend wachten op overstekende voetgangers. Ook in gesatureerde toestand
scoren CV, EP en LV beter dan VT en VA, maar is het deze keer maar in 1 scenario
significant beter. Dit omdat het verkeer al in file zit, het verkeer kan dus sowieso
moeilijk doorstromen. Enkel bij de hoogste hoeveelheid voetgangers kan die betere
doorstroming van rechtsafslaand verkeer toch zorgen voor een significante verbetering.
Als laatste stap wordt een oplossing gezocht voor de slechte werking van de voetganger afhankelijke strategieën in ongesatureerde toestand. Omwille daarvan wordt een
strategie gemaakt gebaseerd op CV. De belangrijkste aanpassing is het toevoegen van
een techniek gelijkaardig aan de bus prioriteitstechniek re-taken green. Daarnaast
wordt ook de mogelijkheid tot verlenging van de interfase weggedaan. Nu kan de
groentijd van de voetgangers wanneer die reeds is afgebroken, hervat worden indien
er voetgangers staan te wachten en er een hiaat wordt gedetecteerd in rechtsafslaand
verkeer. Dit duidt immers aan dat er geen grote nood meer is aan een goede doorstroming van rechtsafslaand verkeer, waardoor de voetgangers terug groen krijgen.
Zo wordt de lage voertuig verliestijd van de voetganger afhankelijke strategieën gecombineerd met een iets lagere voetganger verliestijd. Wegens het lange simuleren in
SSAM kon het aantal conflicten hiervan niet meer bekeken worden. Voor de gewogen
verliestijd objectieffunctie is deze regelstrategie echter een dominante strategie. Het
is immers geen enkele keer significant slechter dan een andere strategie, maar is zelf
wel minstens 3 maal significant beter dan alle strategieën. Aan de hand van deze
resultaten kan uiteindelijk een beslissingsboom gemaakt worden. Afhankelijk van
de objectieffunctie en het scenario waarin gewerkt wordt, worden zo de mogelijke
regelstrategieën bekomen, die in dat geval goed werken.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1
1.1.1

Context en achtergrondschets
Evolutie autoverkeer

Kruispunten zo efficiënt mogelijk regelen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten
doorstromen, wordt steeds belangrijker de dag van vandaag. Er ontstaat immers
steeds vaker congestie op de wegen waardoor de vertragingen heel wat kunnen
oplopen. Daaromtrent kunnen heel wat gegevens en figuren teruggevonden worden
bij het Federal Highway Administration. Zo stijgt de hoeveelheid uren dat verkeer
reistijd
in congestie is met de jaren. Ook de travel time index ( reistijd
) neemt elk
f reef low
jaar met zo’n 5 à 10 % toe. Figuur 1.1 toont een sterke toename van verliestijd per
persoon doorheen de jaren. Die trend wordt teruggevonden in veel landen.[33] [32]

Figuur 1.1: De trend van de hoeveelheid vertraging per reiziger per jaar[32]
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er steeds meer voertuigen in het verkeer zijn.
1
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Een andere verklaring is dat er gewoonweg meer gereden wordt per persoon. Zo is
het aantal gereden kilometers in de Verenigde Staten op 40 jaar tijd verviervoudigd.
In verschillende Europese landen kon een stijging van 30% teruggevonden worden op
15 jaar tijd. [19] [12]

1.1.2

Invloed voetgangers op kruispunten

Bij kruispunten spelen voetgangers een belangrijke rol op de verliestijd van voertuigen.
Enerzijds beperken ze de doorstroming van afslaand verkeer. Anderzijds verplaatsen
zij zich het traagste, waardoor ze vaak de minimum groen duur van een fase bepalen
en de ontruimingstijd. Ook het feit dat de veiligheid van overstekende voetgangers
gewaarborgd moet worden, speelt een belangrijke rol hierin. Voornamelijk de mate
van interactie tussen voertuigen en voetgangers zal de veiligheid van de voetgangers
bepalen. Bonneson et al. (2012) heeft onderzoek gedaan naar die interactie en de
gevolgen voor de veiligheid van de voetgangers en de invloed van de voetgangers op
de vertraging van de voertuigen. Figuur 1.2 toont enkele resultaten van dat onderzoek.
Figuren 1.2a en 1.2b tonen de positieve correlatie aan tussen de verkeersvraag
en het aantal conflicten en ongevallen van voetgangers. Bij een 4-wegenkruispunt
stijgt het aantal ongevallen duidelijk meer met een stijging in verkeer dan bij een
3-wegenkruispunt. Bij meer voetgangers stijgt het aantal conflicten ook sterker in
functie van het afslaand verkeer. Figuur 1.2c toont het verband tussen het aantal
ongevallen van voetganger en conflicten tussen voetgangers en voertuigen. Het aantal
ongevallen stijgt minder dan lineair in functie van het aantal conflicten. Als laatste
toont figuur 1.2d de invloed van voetgangers op de verliestijd van het autoverkeer.
Als het verkeersvolume beperkt blijft en het kruispunt dus ongesatureerd is, zal de
invloed van het aantal voetgangers minimaal blijven. Indien het kruispunt bijna
gesatureerd is tot zelfs in saturatie zit, heeft het aantal voetgangers een zeer grote
rol. Hoe dichter of hoe meer het kruispunt in saturatie zit, hoe groter de invloed.
Voor 800 voertuigen op de hoofdrichting van het kruispunt bijvoorbeeld zorgt de
aanwezigheid van voetgangers voor stijging van 50% in verliestijd voor voertuigen.
[4]
Niet enkel de verliestijd voor voertuigen is belangrijk, de verliestijd van de voetgangers mag zeker niet vergeten worden. Aangezien voetgangers voorrang krijgen op
verkeer als ze groen hebben, is hun wachttijd enkel afhankelijk van de cycluslengte
en de groentijd die ze krijgen. Zo kan de volgende vergelijking bekomen worden:
dp =

0.5(C − g)2
[29]
C

Waarbij:
dp : De gemiddelde wachttijd voetgangers in seconden;
g: De effectieve groentijd voor de voetgangers;
C: De cyclus lengte.
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(a) Het aantal ongelukken van voetgangers (b) Het aantal voertuig-voetganger conflicten
per jaar per stad in functie van het verkeers- per jaar per oversteekplaats in functie van
volume voor 3- en 4- wegen kruispunten [4] het links afslaand verkeersvolume [4]

(c) De crash frequentie van een voetganger
ten opzichte van het aantal conflicten tussen
voetgangers en voertuigen [4]

(d) De opgelopen vertraging voor de voertuigen afhankelijk van de volumes van de
voetgangers en voertuigen [4]

Figuur 1.2: Invloed van interactie tussen voetgangers en voertuigen op een kruispunt

De wachttijd heeft een belangrijke invloed op de veiligheid van de voetgangers.
Figuur 1.3 toont aan dat de kans dat voetgangers rood licht negeren en oversteken
als ze daar een kans toe zien, stijgt bij hogere wachttijden. Dit verhoogt uiteraard
de kans op een conflict en ongeval voor een voetganger. .[29] [11]

Figuur 1.3: De kans dat voetgangers toch oversteken bij rood licht in functie van de
wachttijd [29]
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1.2

Probleemstelling

Hoeveelheid verkeer en aanwezigheid van voetgangers hebben de belangrijkste invloed op de verkeerslichtenregeling. Bij een verkeerslichtenregeling kunnen er echter
verschillende problemen voorkomen, die hier worden besproken:
Geen detectie: Een eerste probleem stelt zich bij kruispunten die werken zonder enige detectie van voetgangers. Hierdoor wordt soms groen gegeven voor een
voetgangersfase, terwijl geen voetgangers staan te wachten. Dit leidt dus tot verlies
van efficiëntie van het kruispunt. Vaak wordt er ook een vaste hoeveelheid tijd
voor voetgangers voorzien binnen de cyclus, onafhankelijk of er al dan niet veel
voetgangers oversteken.
Wél detectie: Om te vermijden dat er groen gegeven wordt aan voetgangers
als er geen staan te wachten, worden er vaak al push buttons gebruikt. Het is
echter onduidelijk dat bepaalde kruispunten mét en andere zonder werken, waardoor
voetgangers niet altijd weten dat er een push button is en zo dus tijd verliezen.
Voetgangers verwachten ook dat het rap groen wordt voor hen eenmaal ze actief
op zo’n knop moeten duwen, wat ertoe kan leiden dat kans op noncompliance uit
figuur 1.3 verhoogt bij lagere wachttijden. Dit betekent dat voetgangers het rood
licht negeren. Het laatste probleem heeft hier ook mee te maken. Zo kan er een
situatie zijn dat iemand op een push button duwt, maar toch oversteekt als het nog
rood is. Hierdoor komt er toch een voetgangersfase, terwijl er dan niemand meer
staat te wachten. [18] [22]
Vaste ontruimingstijd: Tussen 2 fases wordt steeds de volledige ontruimingstijd voor voetgangers gebruikt, ook al wandelen er geen voetgangers meer op het
voetpad bij verandering van het licht naar rood. Hier zou dus tijd kunnen gewonnen
worden. Voor die ontruimingstijd wordt vaak een vaste wandelsnelheid gekozen die
standaard 1,2 m/s bedraagt, maar waarbij lagere waarden zoals 1m/s of zelfs 0,8
m/s aangeraden worden voor specifieke kruispunten waar veel jongeren/ouderen
komen zoals bij scholen en ziekenhuizen. Aangezien niet iedereen even snel wandelt
zorgt dit echter voor een mogelijks slechtere veiligheid als trage voetgangers niet
aan de overkant geraken binnen de ontruimingstijd en/of slechtere efficiëntie van
het kruispunt. Figuur 1.4 toont de gemiddelde snelheid en de snelheid van de 15%

Figuur 1.4: De wandelsnelheden voor 2 leeftijdsgroepen, man/vrouw in gemiddelde
snelheid en snelheid van de 15% traagsten [8]
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traagste voor 4 groepen: mannen en vrouwen apart bekeken boven en onder de 65
jaar. Enkel voor de groep vrouwen onder 65 jaar ligt de gemiddelde snelheid net
onder de standaard ontruimingssnelheid van 1,2 m/s. Gemiddeld gezien zal er dus
rapper gestapt worden op een zebrapad dan de standaard snelheid. Er is dus meer
kans dat de ontruimingstijd groter is dan nodig, aangezien de fase voor voetgangers
vroeger had kunnen stoppen, wat dus efficiëntieverlies is. De snelheid van de 15%
traagste ouderen ligt echter een stuk onder die 1,2 m/s. De ontruimingstijd -berekend
met die 1,2 m/s- zal hier dus tekortschieten als het licht van de oversteekplaats
rood wordt, net nadat zo’n trage voetganger begonnen is met oversteken. Zij zullen
immers nog op het zebrapad aan het wandelen zijn als er al conflicterende voertuigen
toekomen, wat dus tot een onveilige situatie kan leiden. [29] [35] [8]
Meer voertuigen: Zoals eerder vermeld is er de trend van stijging van aantal
kilometers per persoon. De wegen zijn dus drukker dan vroeger. Figuur 1.2d kan
naast de invloed van voetgangers op de vertraging ook de vertraging van voertuigen
zonder dat er voetgangers aanwezig zijn aantonen. De verliestijd stijgt vanzelf al
heel sterk als een kruispunt in het gebied van saturatie zit. De trend in stijging van
voertuig kilometers zal de verliestijd dus alleen maar toenemen. Als de verkeersvraag
stijgt, zal de optimale cycluslengte dus ook stijgen. [34] Echter, uit formule (1.1)
bleek dat de wachttijd van voetgangers steeg bij grotere cycluslengtes. Dit zorgde er
tevens voor dat de kans dat voetgangers oversteken als het rood is vergroot (figuur
1.3), wat dus ook nefast is voor de veiligheid van voetgangers. Er zal met andere
woorden een evenwicht moeten gevonden worden zodat zowel de verliestijd1 van
voetgangers als de verliestijd van voertuigen beperkt wordt gehouden.

1.3
1.3.1

Doelstellingen en Scope
Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze thesis is om te onderzoeken wat de invloed is van
de integratie van slimme voetganger detectie strategieën in de verkeerslichtenregeling op de performantie van de verkeerslichtenregeling. Dit leidt tot de volgende
hoofdonderzoeksvraag:
• Wat is het effect van slimme detectie van voetgangers op de vertraging en
veiligheid van voetgangers en voertuigen op een kruispunt?
Hiervoor is het de bedoeling om verschillende toepassingen uit te proberen aan
de hand van de voetgangerdetecties en elk hun effecten te onderzoeken. Er zal
met andere woorden onderzocht worden wat het effect is van verschillende soorten
regelstrategieën. Die verschillende strategieën zijn de volgende:
1
Aangezien voetgangers niet echt worden belemmerd door bewegingen van andere voetgangers
bij het naderen van een verkeerslicht, is de verliestijd zo goed als dezelfde als de wachttijd. Om die
reden zal in het verloop van deze thesis gesproken worden over de verliestijd van voetgangers in
plaats van de wachttijd. Zo kan eenzelfde term gebruikt worden voor voertuigen en voetgangers.
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• Vaste tijden regeling
• Voertuig afhankelijke regeling
• Een voetganger en voertuig afhankelijke regeling met variabele ontruimingstijd
• Een voetganger en voertuig afhankelijke regeling met vaste ontruimingstijd
• Vaste tijden fase - voetganger afhankelijke regeling met variabele ontruimingstijd
Om dit effect uit te kunnen drukken in een of andere maat zal er gekeken worden naar
de effecten in verliestijd uitgedrukt in seconden en veiligheid uitgedrukt in aantal
conflicten. De verschillende regelstrategieën zullen aan de hand van deze maten
vergeleken worden met elkaar. Aangezien de omgeving een belangrijke invloed kan
zijn voor de werking van een regelstrategie zullen regelstrategieën vergeleken worden
voor verschillende hoeveelheden voertuigen en voetgangers. Zo kan ook het effect van
de verkeersvraag op een regelstrategie onderzocht worden. Uit de vergelijkingen kan
dan afhankelijk van de hoeveelheid voetgangers en voertuigen een beslissingsboom
opgesteld worden waar welke regelstrategie het beste werkt.
• Wat is het effect van een bepaalde regelstrategie op de verliestijd van voetgangers
en voertuigen bij verschillende aantallen voetgangers en voertuigen?
• Wat is het effect van een bepaalde regelstrategie op het aantal conflicten tussen
voertuigen en voetgangers enerzijds en totaal aantal conflicten anderzijds bij
verschillende aantallen voetgangers en voertuigen ?
• Conflicteert het optimaliseren van verliestijd met die van het aantal conflicten
of zijn ze combineerbaar?
• Zijn bepaalde regelstrategieën altijd beter dan andere regelstrategieën?
• Heeft elke regelstrategie zijn specifiek gebied van hoeveelheid verkeer waar het
beter werkt dan andere?
• Kan er een beslissingsboom opgesteld worden welke regelstrategie best gebruikt
wordt in functie van de hoeveelheid voertuigen en voetgangers?

1.3.2

Scope

De bedoeling is om puur het effect van detecties van voetgangers te kunnen evalueren,
om die reden wordt er gekozen om te werken met één geïsoleerd kruispunt zodat
de effecten van gecoördineerd te werken geen invloed hebben. Om het eenvoudig
te houden zal hier dus geen rekening mee gehouden worden. Dit zou wel mogelijk
zijn in verder onderzoek, om te testen of detecties van voetgangers ook hun voordeel
kunnen hebben in een gecoördineerd netwerk.
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Om dezelfde reden, om enkel het effect te zien van het puur detecteren van de
voetgangers, zal er voor gekozen worden om zowel te vergelijken ten opzichte van een
vaste tijden kruispunt als een voertuig afhankelijk kruispunt. Dit wordt gedaan
zodat zowel de effecten van detectie van voertuigen als detectie van voetgangers
apart kunnen gezien worden.
Als laatste wordt er gekozen om fietsers buiten beschouwing te laten en dus
enkel te focussen op voetgangers en voertuigen. Dit wordt opnieuw gedaan om
enkel de invloed van de voetgangers te kunnen zien. Ofwel mogen fietsers op de
straat fietsen en zullen ze dus een invloed uitoefenen op de voertuigen (voertuigen
moeten meer rekening houden met de fietsers en zijn meer beperkt) ofwel moeten
ze op een apart fietspad, waar ze dezelfde fase krijgen als de voetgangers om over
te steken bijvoorbeeld, waardoor ze dus een beetje als voetgangers bewegen, maar
met een hogere snelheid. Om het probleem eenvoudiger te houden wordt er dus
voor gekozen om fietsers weg te laten om zo puur de invloed van de voetgangers
op de voertuigen te kunnen zien. Later onderzoek zou kunnen gedaan worden om
dergelijke toegepaste technieken op de voetgangers ook op de fietsers toe te passen
en deze mee te integreren in het systeem.

7

Hoofdstuk 2

State of the art
2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk toont aan wat er in de literatuur reeds beschreven is om de verliestijd
op een kruispunt te beperken, het kruispunt zo veilig mogelijk te maken of om een bepaalde modus meer prioriteit te geven. Als eerste stap worden enkele regelstrategieën
uitgelegd voor voertuigen, voetgangers en openbaar vervoer. Dit wordt gevolgd door
een uitleg hoe bestaande kruispunten kunnen geoptimaliseerd worden voor zowel
verliestijd als veiligheid. Als laatste stap, het grootste deel van dit hoofdstuk, wordt
een vergelijkend onderzoek gedaan naar veiligheid en verliestijd met wat gevonden is
in de literatuur.

2.2
2.2.1

Regelstrategieën
Strategieën voor voertuigen

Vaste tijden
In deze regelstrategie staat alles van te voren al vast. Voor een bepaalde tijdsduur
is er een vast patroon dat geen enkele keer verandert. Het is de eenvoudigste
lichtenregeling die er bestaat en wordt gebruikt wegens zijn eenvoud en lage kost.
Voertuigafhankelijk
Het verschil met een vaste tijden regelstrategie is dat de groentijd van een fase nu
niet meer vooraf vaststaat. Afhankelijk van lokale detecties van voertuigen zal de
groentijd korter of langer zijn. Zo kan een detector gebruikt worden om de tijd te
meten tussen 2 voertuigen die over de detector te rijden. Afhankelijk van die tijd
kan er bijvoorbeeld gekozen worden om een fase vroeger af te breken of die uit te
breiden. Ook is het mogelijk een detector te gebruiken om een fase uit te sluiten als
er geen vraag voor is. Als er bijvoorbeeld geen vraag is voor een exclusieve fase om
links af te slaan kan deze dan overgeslagen worden.
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Verkeersafhankelijk/adaptief
Regelstrategieën die verkeersafhankelijk zijn kijken niet naar voertuigen apart, maar
eerder naar het niveau daarboven. Dat niveau bestaat uit de verkeersstromen over
een beperkte tijdsduur. Voorbeelden hiervan zijn SCOOT, SCATS en Utopia. Vaak
worden die gebruikt in een netwerk van kruispunten om zo een gecoördineerd systeem
te verkrijgen. SCATS zal bijvoorbeeld elke cyclus afhankelijk van de verkeerscondities
kiezen uit verschillende tijdsplannen voor de groentijden , de green split. Figuur 2.1
toont een voorbeeld van zo’n verkeersstromen. Afhankelijk van die verkeersstromen
wordt in deze regelstrategieën dan bepaald welke actie moet ondernomen worden.

Figuur 2.1: Voorbeeld van verkeersstromen om te gebruiken in een verkeersafhankelijke regelstrategie [44]

2.2.2

Strategieën voor voetgangers

Voor voetgangers bestaan er reeds enkele strategieën die gebruikt worden op bestaande kruispunten en hier zullen uitgelegd worden. Figuur 2.2 toont 2 van deze
strategieën.
Voorstart groen: De fase van de voetgangers start enkele seconden vroeger dan
de bijhorende fase van de auto’s. Hierdoor zien de voertuigen dat er voetgangers
10
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(a) Exclusieve fase voetgangers op stap 1)

(b) Voorstart groen

Figuur 2.2: Bestaande voetganger prioriteit strategieën [38] [31]

oversteken waardoor die laatsten veiliger kunnen oversteken.[38] [17]
Exclusieve fase voetgangers: Voetgangers krijgen gedurende de cyclus één fase
voor hen alleen, waarbij ze in elke richting van het kuispunt -ook schuin- kunnen
oversteken zonder dat hierbij conflicten ontstaan met voertuigen. Dit wordt vaak
gebruikt op compacte kruispunten met hoge voetgangersstromen.[31] [5] [51]
Variabele voetganger ontruimingsinterval: De tijd die voetgangers krijgen
om het zebrapad te ontruimen hangt af van de wandelsnelheid van de voetgangers
en niet van een vooraf ingestelde tijd. Zo stopt de interfase vroeger als er geen
voetgangers meer op het zebrapad stappen. Ook gaat ze langer door als er zich
nog steeds voetgangers op het zebrapad bevinden, terwijl het ontruimingsinterval
normaal al afgelopen zou zijn.
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2.2.3

Strategieën voor openbaar vervoer prioriteit

Verschillende principes die gebruikt worden om de bus prioriteit te geven aan kruispunten, zouden ook mogelijke strategieën kunnen zijn voor voetgangers. Figuur 2.3
toont verschillende strategieën voor de bus, die hier worden besproken.
Extension: Het groene interval wordt verlengd indien er een detectie van een
bus is en deze niet meer door het oorspronkelijke groen licht zou geraken. Het
interval wordt verlengt zodat het verkeerslicht rood wordt als de bus gepasseerd is.
Re-taken start: Het verkeerslicht is net naar oranje gesprongen als een bus gedetecteerd wordt. Doordat de volgende fase dan nog niet begonnen is zal de fase die
eigenlijk aan het eindigen was, hernomen worden en wordt het licht dus terug op
groen gezet totdat de bus gepasseerd is.
Early green(red truncation): De volgende fase start vroeger. Een verkeerslicht dat op rood stond wordt met andere woorden vroeger op groen gezet dan dat
het oorspronkelijk de bedoeling was en wordt de eerdere fase dus vroeger beëindigd.
Insertion of an extra phase: De fase die nodig is om een aankomende bus
door te laten wordt extra aangemaakt in de cyclus en deze fase duurt zo lang tot de
bus groen heeft als hij toekomt en zijn weg verder kan zetten.
Phase skipping: Één of meerdere fases worden overgeslagen, zodat de fase van de
bus met prioriteit weer vroeger aan bod komt.
Phase rotation: Fases worden van plaats gewisseld als het mogelijk is om zo
een gedetecteerde bus prioriteit te geven.
Green truncation: Als een bus op een verre afstand van het kruispunt gedetecteerd wordt, wordt het groene interval dat aan de gang was ingekort. Dit verhoogt
de kans dat het opnieuw groen is als de bus toekomt aan het kruispunt in een
volgende cyclus. Van deze situatie is er geen figuur.
[50] [2] [9] [10]

2.3
2.3.1

Doelfunctie optimalisatie
Doorstroming/verliestijd

Om een zo optimaal mogelijke doorstroming te bekomen of de verliestijd zoveel
mogelijk te beperken, moet er een optimale cyclus en bijhorende groentijden gekozen
worden voor een kruispunt. Een mogelijkheid om die cyclus te optimaliseren is aan
de hand van formule (2.3) van Webster. Ook Akcelic heeft verschillende formules om
de cyclustijd te bepalen afhankelijk van de te minimaliseren doelstelling:
[48] [34]
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Figuur 2.3: Enkele verschillende bus prioriteit technieken [50] [2]
Om de vertraging zoveel mogelijk te minimaliseren, heeft Webster een formule
opgesteld:
yj =

Y =

λi
si

NP
X

(2.1)

yj

(2.2)

i=1

Copt,W ebster =

1, 5L + 5
[34]
1−Y

V erliestijd : Copt,Akcelic =

1, 6 · L + 4
1−Y

W achtrijlengte : Copt,Akcelic =

1, 1 · L + 6
1−Y

Brandstof verbruik : Copt,Akcelic =

1, 8 · L + 6
1−Y

(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)

Waarbij:
NP: het aantal fases die voorkomen binnen 1 cyclus,
yj : kritische rijstrookbelasting van fase j,
λi : intensiteit voor rijstrook i,
si : afrijcapaciteit voor rijstrook i,
Y: conflictbelasting,
L: verliestijd van de kritische rijstroken van de gehele cyclus.
De formules van Akcelic en Webster verschillen enkel in enkele factoren van de
teller, ze hebben eenzelfde noemer. Bij grote waarden voor Y stijgt de cyclus zeer
hard. Dit werd onderzocht door Wolput (2016). Hij ondervond echter dat kruispunten
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vooral in saturatie of dicht bij saturatie niet perfect werkten met een optimale cyclus
berekend met de Webster formule. Om die reden ontwikkelde hij 2 nieuwe formules
voor de berekening van de optimale cyclustijd:
1.7 · L
[49]
·L
1 − Y + Y180

(2.7)

100
5, 146 − 4, 625 · Y − 0, 1045 · L + 0, 09483 · Y · L

(2.8)

CW olput,opt1 =
CW olput,opt2 =

Gj =

yj
· (CW olput,opt − L)
Y

(2.9)

Waarbij:
Gj : groentijd voor fase j.
Figuur 2.4 toont aan dat de berekende Wolput optimale cycli, op de figuur zichtbaar
als Eq.(7) en Eq.(8), in bijna saturatie en saturatie veel beter doet dan de Webster
cyclus voor een verliestijd van 20 seconden. Het zit immers veel dichter bij de
via simulaties optimaal berekende cyclus. Verder is (2.7) robuuster dan (2.8) voor
verschillende verliestijden.

2.3.2

Veiligheid

Veiligheidsmodellen CMF
Het Highway safety model behandelt veiligheid aan de hand van CMF factoren, dit
staat voor Crash Modification Factor. Een CMF factor is een index die aantoont
wat de impact is van een bepaalde aanpassing. Het toont de verhouding van het
verwachte aantal ongelukken na de verandering ten opzichte van vóór de verandering
en is dus een maat voor de veiligheid van bepaalde aanpassingen. Als een CMF
factor een waarde groter dan 1 heeft dan gebeuren er meer ongelukken en bij een
CMF factor kleiner dan 1 gebeuren er minder ongelukken na invoering van de aanpassing. Wanneer een bepaalde verandering gedaan wordt op een kruispunt, kunnen
CMF tabellen dus aantonen welke impact die aanpassing zou hebben. Ze kunnen
immers aantonen hoeveel accidenten er meer of minder zouden voorkomen. Ook als
er meerdere aanpassingen tegelijk worden ingevoerd kunnen hiervoor gecorreleerde
CMF factoren teruggevonden worden. Die factoren tonen dan het effect van beide
aanpassingen als ze samen worden uitgevoerd. De CMF factoren leveren zo dus een
indicatie van de mogelijke verbetering in veiligheid op.
Een eenvoudige manier om de CMF waarde te berekenen is aan de hand van een
voor/nadien studie, waarbij gekeken wordt naar het aantal ongelukken die gebeuren
voor en na de aanpassing. Dit kan eventueel ook aan de hand van een vergelijkingsgroep van gelijkaardige kruispunten ter referentie die al dan niet in hetzelfde
tijdskader vergeleken worden. Aangezien ongelukken soms eerder toevallige gebeurtenissen zijn, kan het zijn dat er wat variatie zit op de CMF factor. Om die reden is
14
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Eq.(7) stelt vergelijking (2.7) voor, Eq.(8) stelt vergelijking (2.8) voor

Figuur 2.4: Vergelijking Wolput cycli en Webster t.o.v. de optimale cyclus bekomen
uit simulaties [48]
het belangrijk om zoveel mogelijk data te kunnen verzamelen. CMF factoren worden
vaak omwille van die variatie in besproken in termen van betrouwbaarheidsintervallen.
Zo’n betrouwbaarheidsinterval toont met welke zekerheid een waarde binnen dat
interval ligt. [13] [7] [15]
SSAM
Het programma SSAM wordt gebruikt om de veiligheid van wegen te evalueren.
SSAM staat voor het Surrogate Safety Assesment Model. Hierbij staan surrogate
metingen voor metingen zoals minimum time to collision, maximum speed, initial
15
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deceleration rate, etc. Het kan aan de hand van de uit een simulatiemodel bekomen
trajectories verschillende soorten conflicten aantonen. Die trajectories bevatten alle
info van de voertuigen van de simulatie per tijdsstap zoals de snelheid en positie van
het voertuig.. Er zijn 3 soorten conflicten die beschouwd worden. Indien de hoek
tussen de gevolgde trajectories groter dan 80 graden is dan wordt dit beschouwd als
een crossing conflict, 2 voertuigen die uit een andere richting komen dus. Indien de
hoek kleiner is dan 30 graden dan is dit een rear-end conflict, voertuigen die dus
achter elkaar rijden. In alle andere gevallen is dit een lane change conflict, waar
voertuigen aan het veranderen waren van rijstrook.

Validiteit resultaten SSAM: De vraag is natuurlijk of de behaalde resultaten
uit SSAM ook overeenkomen met wat er in de realiteit gebeurt. In Vasconcelos et al.
(2013) werd hiervoor het aantal conflicten op een kruispunt in realiteit geëvalueerd.
Om een situatie als conflict te beschouwen werd gekeken of een auto zijn gedrag
moest veranderen door bijvoorbeeld te remmen of gas los te laten wegens de invloed
van een andere auto. Als resultaat werd bekomen dat voor 3 verschillende tijdstippen
op een 4-wegen kruispunt het aantal gesimuleerde conflicten ongeveer de helft was
van het aantal geobserveerde conflicten. Er werd met andere woorden ondervonden
dat SSAM het aantal conflicten onderschatte. [46]
Natuurlijk is het belangrijk dat als het aantal conflicten bekeken wordt, die ook een
goede maat zijn voor de kansen op een ongeval en dat er een verband tussen beide
is. In Sacchi en Sayed (2016) werd er gewerkt met safety performance functions. Ze
berekenden eerst het aantal conflicten aan de hand van enkele geschatte co
ëfficiënten en de volumes op de grootste en kleinste weg van het kruispunt. Die
geschatte conflicten werden dan gebruikt in de frequentie van aantal ongevallen op
dat kruispunt. Aan de hand van een grote dataset werden de coëfficiënten ingevuld.
Zo werd bekomen dat voor elke 1% stijging in voorspelde conflicten, er 0,8% stijging
is in voorspelde ongevallen. [37]
Alexander Ariza (2011) onderzocht verder de validiteit van zo’n conflictgebaseerde
voorspellingsmodellen voor ongevallen gebaseerd op de gesimuleerde conflicten uit
SSAM. Hiervoor gebruikte hij PARAMICS als microsimulatiemodel. Hij onderzocht
zowel snelwegen als kruispunten en stelde telkens een voorspellingsmodel op. Er werd
gevonden dat de validiteit voldaan was voor kruispunten, maar niet voor snelwegen.
Voor kruispunten kon een correlatie tussen de frequentie van aantal conflicten en de
crash frequentie teruggevonden worden. [3] [14]

2.3.3

Enkelvoudig criterium of meervoudige criteria benadering

Een probleem ontstaat wanneer er geoptimaliseerd moet worden naar verschillende
objectieven. Hier zijn dit de verliestijd van voetgangers en voertuigen uitgedrukt in
seconden en de veiligheid uitgedrukt in aantal conflicten.
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Voor objectieven van dezelfde eenheid ontstaat er geen al te groot probleem en
kan er gewerkt worden met een gewogen functie. Daar zal afhankelijk van het
gewicht/belang van elk objectief geoptimaliseerd worden naar beide. Het objectief
met het grootste gewicht zal het grootste belang hebben om geoptimaliseerd te
worden.[47]
Meervoudige criteria optimalisatie
In het geval van veiligheid en verliestijd zijn er echter 2 verschillende eenheden:
seconden en aantal conflicten. Om die toch in éé en dezelfde functie te kunnen
steken werkten Xiugang Li et al. (2004) met relatieve waarden. Ze deelden de
respectievelijke waarden van verliestijd, emissie en aantal conflicten van een bepaalde
verkeerslichtenregeling door hun waarden in de oorspronkelijke verkeerslichtenregeling. Zo werd elk objectief in feite genormaliseerd en kon elk objectief toch gebruikt
worden in dezelfde te minimaliseren functie. [23]
Stevanovic et al. (2015) en Stevanovic et al. (2011) losten dit probleem op door te
werken aan de hand van een paretofront analyse. Deze analyse kan goed werken om
een zo optimaal mogelijke oplossing te bekomen van verschillende objectieven die
tegenstrijdig kunnen zijn. Zij gebruiken dit bijvoorbeeld om het aantal conflicten en
de doorstroming van voertuigen te optimaliseren. Deze methode zoekt niet naar het
optimum van de objectieven apart, maar zal ze trachten te combineren. Een pareto
optimale oplossing is een oplossing die niet gedomineerd wordt door een andere
oplossing. Dit wil zeggen dat de oplossing in minstens één van zijn objectieven beter
scoort dan een andere oplossing. Al deze oplossingen worden behouden en vormen
het pareto-front, de set van alle mogelijke pareto optimale oplossingen. [42] [41]

2.4

Vergelijkend onderzoek veiligheid en verliestijd

Lee et al. (2013) onderzochten de invloed van een drukknop in een semi-geactueerd
kruispunt ten opzichte van een vaste tijden kruispunt en een semi-geactueerd kruispunt zonder drukknoppen. Ze gebruikten detecties voor de richtingen waar het
minste auto’s reden, om zo vooral die fases over te slaan of ze zo in te korten om de
verliestijd van voertuigen te verkleinen. [21]
Leong & Ng (2010) bekeken het effect van het gebruik van een extra sensor bij
drukknoppen. Die sensor vermeed dat een voetgangersfase geactiveerd werd als er
een voetganger was die op de drukknop gedrukt had maar ondertussen al overgestoken was als het nog rood was. Aangezien dit op een 2-richtingsbaan getest werd
betekende dit immers pure verliestijd als een onnodige voetgangersfase aangevraagd
werd. [22]
Een andere mogelijkheid is om de drukknop volledig te vervangen door sensoren
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(infrarood/ultrasoon bijvoorbeeld) om zo de aanwezigheid van wachtende voetgangers
te detecteren. Aan de hand van die detecties zullen de fases van de voetgangers dan
geregeld worden. Problemen hierbij zijn bijvoorbeeld de gemiste en valse detecties.
Dit zijn respectievelijk mensen die niet gedetecteerd werden en detecties die gebeurden waar geen mensen aanwezig waren. Hughes et al. (2000) onderzochten zowel
de invloed op valse en gemiste detecties van zo’n sensoren als het verschil tussen
infraroodsensor en ultrasone sensor.[18] Carsten et al. (1998) bekeken de invloed
van een ultrasone sensor op de verliestijd van voertuigen en voetgangers, het aantal
voertuig-voetganger conflicten en het aantal voetgangers die door het rood stappen.[6]
Op plaatsen waar de installatie van sensoren te duur is of het niet echt aangewezen is om je verkeerssignalen af te stellen door middel van detectoren kan een
aftelsysteem gebruikt worden. Dit kan als oplossing dienen voor kruispunten waar
de hoeveelheid mensen die door het rood wandelen of het aantal ouderen aanzienlijk
is. Zo’n aftelsysteem kan tonen hoeveel tijd er nog is om over te steken. Daarnaast
kan het ook tonen als het rood licht is, hoe lang het nog zal duren tot het groen
wordt. Het eerste helpt de ouderen zodat ze kunnen inschatten of ze de overkant
tijdig halen. Het tweede zou het aantal overtredingen moeten trachten tegen te gaan.
In Schmitz & Jacob (2011) en Markowitz et al. (2006) testten ze dit op bestaande
kruispunten en bekeken ze de effecten ervan in realiteit. [39] [30] Tabel 2.1 bevat de
resultaten van deze 5 verschillende soorten onderzoeken die nogal op de voetgangers
focussen.
Een ander probleem die gevonden wordt in de literatuur, is dat bij de huidige adaptive
signal controllers zoals SCOOT en SCATS de focus op de voertuigen ligt. De verliestijd van de voertuigen is de prioriteit en vandaar wordt in die controllers ook gefocust
op voertuigen. Om die reden legden bepaalde studies zoals Liu et al. (2000) meer
focus op de voetgangers. Dit deden ze door bepaalde strategieën te implementeren
waardoor voetgangers belangrijker beschouwd werden. Dit kan bijvoorbeeld als de
doelstelling de veiligheid van de voetganger is. Dit kan door de intervallen van de
voetganger vaker vroeger te laten starten zoals gezien in de voorstart groen strategie
(2.2.2). In dat onderzoek werden 3 strategieën uitgeprobeerd. Één die focuste op
voetgangers, één die focuste op voertuigen en één focuste op beide. [24] Hu (2014)
bekeek de invloed van de voetgangers op zo’n adaptive signal control technology
enerzijds en anderzijds de winst van zo’n controller t.o.v. een vast tijdsschema.
Hierbij hield hij geen rekening met de verliestijd van voetgangers, maar stelde hij dit
voor als toekomstig onderzoek. [16]
De focus kan meer op voetgangers gelegd worden door bijvoorbeeld een objectieffunctie te nemen waar de verliestijd van de voetgangers in zit of door aanpassingen
te doen in de geactueerde systemen zoals SCATS. Vallyon & Turner (2011) stelden
om die reden voor om buiten de piekuren SCATS los te koppelen. Dit omdat SCATS
zelfs buiten piekuren met vrij grote cycluslengtes werkt. Uit (1.1) bleek dat dit nefast
is voor de wachttijd van de voetgangers. [45]
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Type toepassing

S-VA-DK

US-DK

Eigenschappen
• t.o.v. VT en VA
• 3 verschillende Ivtg
• amper voetgangers
• 3 naburige kruispunten
• VISSIM + SSAM
• t.o.v. DK
• 2-richtingsbaan
• in realiteit

IR/US

• t.o.v. DK
• fasevtgnr extensie
• in realiteit

US

•
•
•
•

ATS

• in realiteit

Ivtg en Ivtgnr bepalen intervallen
fasevtgnr extensie
fasevtgnr vlugger oproepen
in realiteit

Resultaten
• VLTvtg ↓ 0-2%
• VLTvtg ↓ 8,5-14% hoofdrichting
• Confltot ↑ 2-11%
• Fase aanvragen ↓ 8,6%
• VLTvtg ↓ 6,33 u
• overstekenrood ↓ 3-13%
• valse detecties: US 1%, IR 4%
• gemiste detecties: US 7%, IR 1,5%
• Confltot ↓ 12%
• overstekenrood ↓=
• VLTvtg ↑=
• VLTvtgnr ↓ 40%
• Conflvtg−vtgnr ↓=
1) • wandelsnelheid ↑
• overstekenrood ↓ 5%
• Conflvtg−vtgnr ↓=
2) • ongevallen ↓ 50%

S-: semi-; VA: voertuig afhankelijk; VT: vaste tijden; US: ultrasoon sensor; IR: infrarood sensor; DK: drukknop;
ATS: aftelsysteem; I: Intensiteit; vtg: voertuigen; vtgnr: voetgangers; VLT: verliestijd; Confl: Conflicten; tot:
totaal; ↓: daalt; ↑: stijgt; =: blijft gelijk/niet significant

Tabel 2.1: Invloed drukknop [21], combinatie drukknop met extra ultrasone sensor
[22], enkel gebruik IR/US,[18] US [6] en gebruik aftelsysteem 1): [39] 2): [30]

Een andere mogelijkheid om meer rekening te houden met de voetgangers is door
gebruik te maken van fuzzy logic controllers. Hierbij worden variabelen zoals de
aankomststroom van auto’s als fuzzy variabelen gemaakt (bijvoorbeeld met waarden
weinig-matig-veel) en wordt er aan de hand van de waarden van al die verschillende
variabelen een bepaalde keuze gemaakt om je systeem te regelen. Fuzzy logic controllers worden gebruikt om conflicterende objectieven te optimaliseren. In bepaalde
studies van de fuzzy logic controller werd gebruik gemaakt van een dynamisch ontruimingsinterval voor de voetgangers. [27] [26] [25] [43] Tabel 2.2 toont de resultaten
van deze onderzoeken waar voertuigafhankelijke en verkeersafhankelijke strategieën
besproken werden.
Als laatste wordt er gekeken naar onderzoeken waar er gebruik wordt gemaakt
van prioriteit van bepaalde modi om zo de verliestijd van hen en andere modi te
verbeteren. Mahmud (2014), Ioannou (2015) en Ahmed (2014) hebben onderzoek
gedaan naar zo’n prioriteit voor bussen en trucks op kruispunten. Hierbij kwamen
enkele prioriteitstechnieken uit hoofdstuk 2.2.3 aan bod. Zowel bussen als trucks
hebben lagere mogelijkheden dan gewone voertuigen om te remmen en te accelereren.
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Type
toepassing

VA-vtgnrA

ASCT

Loskoppelen
SCATS

FLC-VOI

Eigenschappen
•
•
•
•
•

t.o.v. VT
Fasevtgnr extensie
Fasevtgnr vlugger oproepen
3 types kansnoncompliance
simulatie in DRACULA

• t.o.v. VT
• verschillende Ivtg en Ivtgnr
• verschillende kruispunten
• simulatie in Synchro
• buiten piekperiodes
• verschillende kruispunten
• Aimsun + S-Paramics
1) • t.o.v. NEMA controller
• verschillende Ivtg en Ivtgnr
• VLTgem. : αVLTvtg + (1-α)VLTvtgnr
• verschillende α
• VISSIM
2) • t.o.v. PUFFIN
• verschillende Ivtg en Ivtgnr
• met en zonder middenbermvtgnr
• VISSIM

Resultaten
1) Strategie comfort-veiligheidvtgnr
• VLTvtg ↑ 9%
• VLTvtgnr ↓ 23%
2) Strategie VLTvtg optimalisatie:
• VLTvtg ↓=
• VLTvtgnr ↑=
3) Strategie globale optimalisatie:
• VLTvtg ↓ 5%
• VLTvtgnr ↓ 13%
• VLTvtg t.o.v. zichzelf met Ivtgnr = 0:
ASCT ↑ 5-11%; VT ↑ 4-6%
• ASCT t.o.v. VT: VLTvtg ↓ 13-29 %
• VLTvtgnr niet behandeld
• VLTperpersoon ↓ 10-40%

• Ivtgnr laag: VLTgem. ↓ 2-20%
• Ivtgnr hoog: VLTgem. ↓ 40%
• verkeersat : VLTvtg ↑, VLTvtgnr ↓
1) Vehicle friendly strategie
• Ivtgnr laag:
VLTvtg =, VLTvtgnr ↑ 40-90%
• Ivtgnr hoog:
VLTvtg ↓ 10%, VLTvtgnr ↓=
2) pedestrian friendly strategie
• Ivtgnr laag:
VLTvtg =, VLTvtgnr ↑ 10-50%
• Ivtgnr hoog:
VLTvtg ↑ 0-5%, VLTvtgnr ↓ 15-20%

VA: voertuig afhankelijk; vtgnrA: voetganger afhankelijk; ASCT: adaptive signal control technology; FLC: fuzzy
logic controller; VOI: variabel ontruimingsinterval; I: Intensiteit; vtg: voertuigen; vtgnr: voetgangers; VLT:
verliestijd; sat: gesatureerd; gem: gemiddeld; ↓: daalt; ↑: stijgt; =: blijft gelijk/niet significant

Tabel 2.2: Invloed van voertuig-voetganger afhankelijk systeem met verschillende
strategieën [24], gebruik van Adaptive signal control technology[16], het loskoppelen
van SCATS binnen de piekuren[45] en gebruik van Fuzzy logic controllers[27] [25]

Dit duurt allemaal wat langer bij hen. Zo houden ze bij het starten vanuit stilstand
andere voertuigen langer op. Ook hebben ze meer moeite om tot stilstand te komen
bij een rood licht, wat dus makkelijker tot een conflict kan leiden. Bij de bussen kan
dan nog het argument gelden dat als deze voor een rood licht staat, de verliestijd
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per persoon erg oploopt. Immers, in een bus zitten meestal een pak meer mensen
dan in een gewoon voertuig. Zo kan er dus geredeneerd worden dat als de verliestijd
per persoon geoptimaliseerd moet worden, de bus een groter gewicht zal krijgen.[28]
[20] [1] Tabel 2.3 toont de resultaten van deze prioriteitsonderzoeken.
Type toepassing

Prioriteit truck

Prioriteit bus

Eigenschappen
• t.o.v. geen prioriteit
• detector stoplijn + stroomopwaarts
• geïsoleerd kruispunt
• verschillende Ivtg en Itrucks
• VISSIM
• T- en 4-wegen kruispunt
• verschillende afstanden detectiebus
• VISSM

Resultaten
• VLTtruck ↓ 10%
• VLTvtg ↓ =
• VLTbus ↓ 4-14 s
• VLTvtg ↓ 1 s tot ↑ 1,3 s
• afstand detectie ↑ ⇒ VLTbus ↓

I: Intensiteit; vtg: voertuigen; VLT: verliestijd; s: seconden; ↓: daalt; ↑: stijgt; =: blijft gelijk/niet significant

Tabel 2.3: Prioriteit geven bij verkeerslichten aan bussen[1] en aan trucks[28]

2.5

Conclusie

Zeer veel bekijken studies de invloed van voetgangers. Ze evalueren echter de
regelstrategieën vaak in realiteit. Ze gebruiken geen microsimulaties. Lee et al.
(2013) deden dit bijvoorbeeld wel, maar gebruikten geen echte objectieffunctie die ze
moesten optimaliseren. Ze gebruikten daarentegen vaste waarden voor de mogelijke
uitbreiding van het minimum groentijd interval, bekomen uit een eerdere studie.
Hierdoor zou het dus mogelijk zijn dat een andere uitbreidingsinterval voor een
bepaalde intensiteit van voertuigen en voetgangers beter zou werken. Ook betrokken
zij de verliestijd van de voetgangers er niet bij, voornamelijk omdat er amper
voetgangers waren. Geen enkele studie bekeek verliestijd voetgangers en voertuigen
in een gewogen verliestijd functie en daarbij het totale aantal conflicten. Ofwel
ontbraken de voetgangers, ofwel ontbrak het bekijken van het aantal conflicten of
zoals bij Lee et al. (2013) ontbrak de verliestijd van de voetgangers of werd de test
in realiteit gedaan. Deze thesis brengt dus iets nieuws door zowel de verliestijd van
voetgangers en voertuigen te optimaliseren samen met het totaal aantal conflicten.
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Hoofdstuk 3

Uitwerking
3.1
3.1.1

Materialen en methodes
VISSIM

In gelijkaardige studies (hoofdstuk 2) worden vergelijkende studies vaak gedaan
aan de hand van VISSIM. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld PARAMICS,
AIMSUN, SimTraffic, CORSIM en TransModeller. VISSIM is een microsimulator.
Daarin gaat een simulator aan de hand van car-following logic en lane change logic de
bewegingen van voertuigen, voetgangers, fietsers, etc. simuleren op het microniveau,
het niveau van de individuele actoren dus. Het laat de gebruiker toe om volledig
zelf een netwerk op te bouwen. De info van de simulator wordt doorgestuurd naar
de tweede belangrijke component, namelijk de signal state generator. De signal
state generator regelt de verkeerslichten. Deze stuurt dan informatie terug naar de
simulator. Uit de informatie van de simulator kan er tevens ook allerlei data gehaald
worden die gebruikt kan worden voor analyse. Deze informatie bestaat bijvoorbeeld
uit de hoeveelheid verliestijd van de voertuigen.
Het voordeel van VISSIM is dat het gebruikt kan worden voor operationele optimalisatie van wegen en kruispunten. Het wordt ook gebruikt voor zowel het
ontwikkelen als evalueren van prioriteitstechnieken. PARAMICS is bijvoorbeeld
een ander vrij gelijkaardig microsimulatie model als VISSIM, met het verschil dat
PARAMICS meer ontworpen is voor grotere netwerken en de autostrades, waar
VISSIM meer wordt aangeraden voor stadswegen. Aangezien er multimodaal gewerkt
zal moeten worden, er detectie van voetgangers nodig zullen zijn en er gewerkt zal
worden voor 1 kruispunt, zal dit onderzoek gedaan worden aan de hand van VISSIM.
[1] [21] [36]

3.1.2

SSAM

Het voordeel van SSAM is dat er makkelijk aan de hand van de uit VISSIM bekomen
trajectories, een inschatting van de veiligheid kan gemaakt worden in termen van
aantal conflicten door een analyse van die trajectories. Aan de hand van de verschil23
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lende surrogate metingen wordt gekeken welke conflicten er allemaal gebeurd zijn.
Een in deze analyse gebruikte meting is de maximum Time-To-Collision (TTC).
TTC staat voor de tijd die nodig is zodat 2 objecten tegen elkaar botsen als ze zich
aan eenzelfde snelheid zouden voortbewegen. De grens hiervan is op 1,5 seconde
gezet. Elke keer als er dus 2 objecten worden gevonden waarvan de TTC 1,5 seconde
is of lager, wordt dit als een conflict aanzien.

3.2

Netwerk

Als eerste stap wordt een testkruispunt gemaakt aan de hand van VISSIM die gebruikt zal worden voor de uitvoering van de verschillende scenario’s van deze thesis.
Voor elke oorsprong-bestemming wordt een aparte baan aangemaakt bij het naderen
van het kruispunt. Het verkeer komt dus vanuit 1 baan en verdeelt zich over 3
banen afhankelijk van de route die ze volgen. Voor elk van die banen wordt een
verkeerslicht aangemaakt, die net voor de oversteekplaatsen van de voetgangers liggen.
Daarnaast wordt op al die banen bij het kruispunt een detector geplaatst op zo’n 25
meter stroomopwaarts van de verkeerslichten om voertuigen te kunnen detecteren.
Ook op de oversteekplaatsen worden detectoren geplaatst. Er wordt telkens 1 detector
net voor het verkeerslicht van de voetgangers geplaatst om te zien of er voetgangers
staan te wachten en 1 detector over het volledige zebrapad om te zien of er nog
voetgangers oversteken. Dit wordt gedaan aan beide kanten van het zebrapad, zodat
voetgangers in beide wandelrichtingen gedetecteerd worden.
Verder worden de conflictzones van de verschillende overlappende banen ingevuld.
Dit wil zeggen dat er aangeduid wordt welke van de 2 banen voorrang heeft op
de ander. Zo wordt er onder meer voor gezorgd dat de voetgangers die oversteken voorrang hebben op aankomend verkeer. Rechtdoorgaand verkeer heeft verder
voorrang op linksafslaand en rechtsafslaand verkeer. Ook wordt er met de hulp van
gebieden met een snelheidsbeperking van 25 km/u een afrijcapaciteit bekomen van
1800 voertuigen/u. Figuur 3.1 toont een detailbeeld van dit kruispunt.

3.3

Verkeerslichtenregeling

Er wordt gekozen om het kruispunt met 2 fases te regelen om de regelstrategieën zo
eenvoudig mogelijk te testen.

3.3.1

VAP en PUA

Om met een variabele verkeerslichtenregeling te werken, moet er een VAP en PUA
bestand aangemaakt worden. VAP staat voor vehicle actuated programming en zorgt
dat de fases met een dynamische duur kunnen geregeld worden. In de VAP wordt
dan ook gedefinieerd hoe de lichtenregeling exact gaat werken. Het bevat welke
acties ondernomen worden afhankelijk van bepaalde detecties. PUA staat voorPhase
24
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Gele rechthoek stelt het gebied met snelheidsbeperking voor, de groene/rode zones de conflictzones, blauwe
rechthoeken detectoren

Figuur 3.1: Het VISSIM netwerk in detail

Übergang en toont wat er gebeurt in de interfase. Het bevat alle mogelijke fase
overgangen. Het bevat ook voor elke fase overgang op welk tijdstip de verschillende
signaalgroepen op rood en op groen worden gezet binnen die interfase. Voor elke
specifieke regelstrategie hoort een bijhorende VAP en PUA. In de figuren van
hoofdstuk 4.2.1 komt de uitwerking van elke VAP van de verschillende regelstrategieën
aan bod.
25
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3.3.2

Ontruimingstijden

Voor de berekening hoe lang het rood moet zijn na een bepaalde fase, is er nood aan
berekening van de ontruimingstijden. Voor voetgangers wordt er gewerkt met de vaak
gebruikte wandelsnelheid van 1,2 m/s voor de berekening van de ontruimingstijden.
Aangezien de zebrapaden zo’n kleine 15 meter lang zijn, geeft dit een ontruimingstijd
van 12,5 seconden. Aangezien er ook wat oprijtijd is voor aankomend verkeer wordt
dit afgerond naar 12 seconden.
Voor de ontruimingstijden van de voertuigen wordt de lengte die gereden moet
worden gedeeld door de toegelaten snelheid. Die berekende afrijtijd is echter te klein
om het verkeer veilig te ontruimen, omdat er ook rekening moet gehouden worden
dat linksafslaanden bijvoorbeeld eerst nog moeten wachten tot de rechtdoorgaanden
en rechtsafslaanden ontruimd zijn. Om die reden wordt er besloten om dit meer
empirisch te testen. Door het empirisch te testen, wordt gezien dat 9 seconden een
goede ontruimingstijd is voor de voertuigen waarvan de eerste 3 seconden oranje
wordt gegeven.
De ontruimingstijd voor de voetgangers is dus de meest beperkende, waardoor
voertuigen nog 3 seconden langer groen krijgen als het licht op rood springt voor de
voetgangers als er gewerkt wordt met een vaste interfase. Die interfase zou dan 12
seconden duren alvorens aan de volgende fase kan begonnen worden.

3.4
3.4.1

Karakteristieken verkeer
Snelheidsdistributie

Voor de keuze van de snelheidsdistributies wordt er gebruik gemaakt van de reeds
geïmplementeerde distributies van VISSIM zelf. Voor de auto’s wordt gekozen voor 50
km/u aangezien de beperking op de wegen op 50 km/u ligt. Deze snelheidsdistributie
heeft een ondergrens van 48 km/u en een bovengrens van 58 km/u.
Voor de voetgangers wordt gekozen om voor gemiddelde waarden te kiezen. Er
is dus geen specifieke keuze gemaakt voor een snelheid voor enkel tragere voetgangers
of omgekeerd enkel een snelheid voor snelle voetgangers. Om aan een gemiddelde
waarde te komen wordt gekeken naar figuur 1.4 uit hoofdstuk 1.2. Op die figuur zijn
de verschillende snelheden zichtbaar voor mannen en vrouwen onder de 65 jaar en
boven de 65 jaar. Het gemiddelde van alle gemiddelde waarden uit de tabel wordt
genomen als snelheid. Die gemiddelde waarde bedraagt 1,38 m/s. Aangezien het
dichtste getal met een bestaande snelheidsdistributie in VISSIM 1,37 m/s bedraagt,
wordt deze waarde dan ook gekozen. De ondergrens hiervoor is 3,48 km/u (0,97 m/s)
en de bovengrens van 6,38 km/u (1,77m/s).
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3.4.2

Voertuig samenstelling

Zoals reeds vermeld, wordt er gekozen om geen fietsers mee in rekening te brengen.
Voor de voertuigen wordt er gekozen om auto’s te gebruiken en geen vrachtverkeer
of bussen in rekening te brengen.

3.4.3

Vehicle input

Relatieve hoeveelheid voertuigen voor de verschillende rijrichtingen
Zoals eerder vermeld, is de keuze gemaakt om het kruispunt te regelen met 2 fases.
In functie hiervan en van hoe het kruispunt er uit ziet worden de vehicle inputs
gekozen. Er wordt gekozen om het aantal linksafslaanden beperkt te houden. Dit
aangezien in het geval dat het aantal linksafslaanden een aanzienlijk deel vormt van
het kruispunt, er vaak gekozen wordt voor een exclusieve fase voor linksafslaanden.
Het aantal linksafslaanden wordt om die reden gezet op 1% van de totale hoeveelheid
verkeer dat uit 1 van de 4 richtingen van het kruispunt komt.
Om te vermijden dat er spillback zou zijn als het aantal rechtsafslaanden te groot
wordt, wordt het aantal rechtdoorgaanden als grootste aantal genomen. Die spillback zou kunnen ontstaan aangezien rechtsafslaanden voorrang moeten verlenen
aan overstekende voetgangers. Zo wordt vermeden dat voertuigen die rechts willen
afslaan op de centrale rijstrook blijven stilstaan en het verkeer blokkeren. Het aantal
rechtdoorgaanden en rechtsafslaanden wordt respectievelijk op 70% en 29% gezet van
de totale hoeveelheid verkeer uit 1 ader van het kruispunt. Dit wordt zo ingesteld
voor het gehele kruispunt. Voor elke richting worden dus dezelfde waarden gebruikt.
Er wordt verder ook gekozen om overal op het kruispunt eenzelfde hoeveelheid verkeer
te gebruiken. Het is met andere woorden een homogeen, symmetrisch netwerk.
Voor voetgangers wordt er gekozen om deze de straat te laten oversteken. Ze
volgen dus enkel een route die rechtdoor loopt. Er wordt met andere woorden niet
gekozen om andere routes aan te maken dan de rechtdoor- route omdat dit dan weer
andere invloeden zou hebben en een meer random-invloed. Dit wordt ook gedaan
aangezien er geen regelstrategie wordt aangemaakt met als prioriteitstechniek waar
voetgangers schuin de straat kunnen oversteken. Er wordt tevens opnieuw gekozen
om uit alle voetgangerspaden evenveel voetgangers te laten stromen. Het volledige
netwerk is dus symmetrisch en homogeen.
Hoeveelheid voertuigen en voetgangers in de verschillende scenario’s
Voor de scenario’s wordt er gekozen om 9 scenario’s te maken qua verkeershoeveelheid
om zo te zien in welke situatie een bepaalde regelstrategie al dan niet de bovenhand
neemt. Zo zal er getest worden voor de voertuigen waar het netwerk niet gesatureerd
is, waar het bijna gesatureerd is en waar het effectief gesatureerd is en er files gevormd
worden. Aangezien onder andere het aantal voetgangers ook een invloed hebben
voor de specifieke hoeveelheid voertuigen waar het netwerk gesatureerd is, wordt
er in VISSIM zelf gekeken wanneer het netwerk bijna gesatureerd is en wanneer
27

3. Uitwerking
het effectief gesatureerd is. Zo worden respectievelijk de hoeveelheden 910 en 1000
voertuigen bekomen voor bijna en effectieve saturatie, die uit elke richting van het
kruispunt komen per uur. Voor de situatie van geen saturatie wordt er gekozen
voor 700 voertuigen. In conflictbelasting komen deze waarden overeen met 0,544
voor ongesatureerd, 0,708 voor bijna gesatureerd en 0,778 voor gesatureerd. De
conflictbelasting kwam reeds aan bod in formule (2.2). Voor de voetgangers wordt
er gekozen om uit alle 8 richtingen respectievelijk 125, 225 en 325 voetgangers te
laten stromen per uur. Dit voor ongesatureerde, bijna gesatureerde en gesatureerde
toestand van het kruispunt.
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Hoofdstuk 4

Resultaten
4.1

Opzet

De verschillende regelstrategieën zullen op 2 wijzen vergeleken worden met elkaar.
Enerzijds zal er een te minimaliseren objectieffunctie gemaakt worden die de vertraging van voetgangers en voertuigen in rekening brengt. Anderzijds zal er een
objectieffunctie gemaakt worden die daarbovenop de veiligheid op het kruispunt mee
in rekening neemt. Belangrijk hierbij is hoe deze regelstrategieën vergeleken zullen
worden ten opzichte van elkaar. Elke regelstrategie heeft immers een eigen specifiek
karakter. Om die reden kan het zijn dat een bepaalde regelstrategie dat de beste
objectieffunctie heeft voor een bepaald scenario van aantal voertuigen en voetgangers,
dat niet is voor een ander scenario. Zo zal er dus met andere woorden nood zijn aan
een optimalisatie-algoritme, die voor elke regelstrategie apart en elk scenario apart
de beste groentijd combinatie bekomt.
De bedoeling is om zo voor 9 verschillende scenario’s alle regelstrategieën te testen
voor 2 objectieffuncties. De doelstelling is om uiteindelijk aan te kunnen tonen
in welke scenario’s bepaalde regelstrategieën significant beter doen dan andere en
waarom dit in die bepaalde gevallen is. Die significantie zal getest worden aan de hand
van een statistische analyse met een t-test. Zo zal uiteindelijk een beslissingsboom
kunnen gemaakt worden, waarbij volgens de keuze van aantal voetgangers, aantal
voertuigen en de gekozen objectieffunctie bepaalde regelstrategieën zullen worden
voorgesteld die in dat geval het beste kunnen werken voor het kruispunt.

4.2
4.2.1

Werkwijze
Regelstrategieën

Er worden verschillende regelstrategieën aangemaakt van hoe de verkeerslichten geregeld worden. Eerst wordt er een overzicht gegeven van de verschillende variabelen die
zullen gebruikt worden in de regeling van de verkeerslichten, in de VAP dus. Nadien
worden de verschillende strategieën één voor één besproken. Hierbij zal telkens een
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detailbeeld gegeven worden van de exacte stappen binnen zo’n VAP, maar zal er ook
telkens uitgelegd worden wat er precies gebeurt in die strategie.
In de figuren wordt elke tijdstap gestart vanuit de huidige fase/interfase die aan de
gang is. Vanuit de fases en interfases leidt altijd eerst een blauwe pijl naar een eerste
eigenschap, aangezien er voor die weg nog niets moet voldaan zijn. Zo’n eigenschap
kan bijvoorbeeld de tijd zijn die groter moet zijn dan de minimum groentijd. Als
die eigenschap voldaan is, moet de groen pijl gevolgd worden, indien die eigenschap
niet voldaan is, de rode. Dit wordt gedaan totdat er opnieuw bij een fase of interfase
wordt uitgekomen, want vanaf dan start een nieuwe tijdstap. Zo herhaalt het proces
zich voortdurend. Zoals eerder vermeld werkt de verkeerslichtenregeling met 2 fases.
In de nieuwe strategieën worden die 2 fases die er per cyclus zijn de 2 overkoepelende
fases genoemd. Dit omdat er meer dan 2 mogelijke fases bestaan, maar er per cyclus
maar 2 van gebruikt kunnen worden. Bij de start van één van de 2 fases van de
cyclus, wordt de tijd van de VAP op 0 gezet.
De gebruikte variabelen binnen de verkeersregeling
Figuur 4.1 toont het gemaakte kruispunt met de verschillende variabelen die zullen
gebruikt worden binnen de verkeersregeling. Die zullen de eigenschappen bepalen
van de figuren. De uitleg van de verschillende variabelen is de volgende:
• R: voertuigdetector, geeft waarde WAAR als tijd tussen 2 detecties groter dan
1 seconde is;
• DK: aanwezigheid wachtende voetgangers detecteren, geeft waarde WAAR als
tijd tussen 2 detecties groter dan 0,1 seconde is;
• IFR: overstekende voetgangers detecteren, geeft waarde WAAR als tijd tussen
2 detecties groter dan 0,1 seconde is;
• cijfer: Een signaalgroep;
• WAAR: toont aan dat een hiaat is gedetecteerd;
• ONWAAR: indien er voertuigen op R of voetgangers op IFR of DK stilstaan
of als er geen hiaat gedetecteerd wordt.
Verder zijn 2 belangrijke variabelen de minimum groentijd en de maximum groentijd.
De minimum groentijd is de tijd die minstens gegeven wordt aan een bepaalde
fase, ongeacht eventuele detecties. De maximumgroentijd is de maximale tijd dat
een bepaalde fase krijgt alvorens over te gaan naar een interfase. Dat er pas kan
overgeschakeld kan worden naar de interfase nadat de fase de minimum groentijd is
gepasseerd, wordt niet meer elke keer herhaald in de uitleg van elke regelstrategie,
maar wordt dus impliciet verondersteld.
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Blauwe variabelen stellen de verschillende detectoren voor, rode de signaalgroepen

Figuur 4.1: De verschillende variabelen van het netwerk
Vaste tijden
Figuur 4.2 bevat de werking van de vaste tijden regelstrategie, de werking ervan kan
samengevat worden als:
• Hoofdprincipe: alles staat van te voren vast, gedurende gehele simulatie wordt
dat vast patroon gevolgd en verandert er niets;
• Start interfase als: de vooraf ingestelde groentijd gepasseerd is.

Voertuig afhankelijk
Figuur 4.3 toont de voertuig afhankelijke regelstrategie, de werking ervan kan
samengevat worden als:
• Hoofdprincipe: groentijd fase staat niet meer vooraf vast, afhankelijk van lokale
detecties zal groentijd korter of langer zijn;
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rood = nee; groen = ja; blauw = de start uit huidige fase/interfase

Figuur 4.2: De verkeerslichtenregeling in de vaste tijden regelstrategie
• Start interfase als: maximum groentijd overschreden of op alle voertuig detectoren van de fase hiaten gedetecteerd worden;
• Gevolg: volgende fase kan vroeger starten wat voordeliger kan zijn, aangezien
hiaten gebrek van aankomend verkeer aantonen.

rood = nee; groen = ja; blauw = de start uit huidige fase/interfase

Figuur 4.3: De verkeerslichtenregeling in de voertuig afhankelijke regelstrategie
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Licht variabel
Figuur 4.4 bevat de licht variabele regelstrategie. Belangrijk hier is dat er meer
mogelijkheden zijn dan 2 fases. Er zijn in totaal 8 mogelijke fases, maar in het regelen
van het verkeer en de bijhorende groentijden worden er nog steeds slechts 2 fases
gebruikt. Die fases worden de 2 overkoepelende fases genoemd. overkoepelende fases
A en B bijvoorbeeld waarbinnen 4 fases voor A mogelijk zijn en 4 voor B. Voor elk
van de 4 fases van A zijn er interfases voorzien in de PUA naar alle fases van B en
omgekeerd. Dit zorgt dat er in totaal 32 mogelijke interfases zijn. Op figuur 4.4 wordt
slechts de verkeerslichtenregeling van 1 van de 2 overkoepelende fases weergegeven,
aangezien de andere volledig gelijkaardig is. De werking kan samengevat worden als:
• Hoofdprincipe: groen voetgangers kan vroeger afgebroken worden: als geen
voetganger in gebied DK of op het zebrapad gedetecteerd wordt: lichten
zebrapad op rood zetten ⇒ dus eigenlijk een overgang naar andere fase binnen
de overkoepelende fase, geen interfase nodig aangezien de rest hetzelfde blijft;
• Start interfase als: maximum groentijd overschreden of overal hiaten voertuigen
en voetgangers;
• Keuze van interfase: voor de start van de interfase, afhankelijk van detectie
wachtende voetgangers beide oversteekplaatsen volgende overkoepelende fase:
bij geen detectie wachtende voetgangers voor een oversteekplaats, geen groen
voor die oversteekplaats en omgekeerd;
• Gevolg: door vroeger afbreken groen voetgangers kan afslaand verkeer kan zich
vlotter voortbewegen;
• Vergelijking: zoals bij de voertuig afhankelijke strategie kan een fase vroeger
beëindigd worden bij detectie van hiaten, met als verschil dat voetgangers hier
ook in rekening worden gehouden.

Compleet variabel
Figuur 4.5 beschrijft de compleet variabele regelstrategie. De werking kan samengevat
worden als:
• Hoofdprincipe 1: groen voetgangers kan vroeger afgebroken worden bij hiaten
op oversteekplaatsen;
• Hoofdprincipe 2: de eerste 3 seconden van de interfase tussen begin rood
voetgangers en begin rood voertuigen kunnen vermeden worden: vanaf geen detectie voetgangers op oversteekplaats wordt het rood voor voertuigen vervroegd
ingezet, anders na die 3 seconden;
• Hoofdprincipe 3: ook omgekeerd als er na de normaal voorziene 12 seconden nog voetgangers op oversteekplaats gedetecteerd worden kan de interfase
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rood = nee; groen = ja; blauw = de start uit huidige fase/interfase; roze = als er 2 paden in een eigenschap
aankomen en 2 mogelijkheden voor ’nee’ aantonen welk pad verder moet gevolgd worden

Figuur 4.4: De verkeerslichtenregeling in de licht variabel regelstrategie
verlengd worden met een maximum van 3 seconden, bekomen door bepaling
ontruimingstijd met de ondergrens van hoofdstuk 3.4.1, tot er geen detectie
meer is;
• Start interfase als: maximum groentijd overschreden of overal hiaten voertuigen
en voetgangers;
• Keuze volgende fase: opnieuw afhankelijk van detectie wachtende voetgangers,
met als verschil dat dit op het einde van de interfase gekozen wordt aangezien
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er geen vaste interfase gekozen/gebruikt wordt;
• Gevolg: er kan met een verkorte interfase sneller naar de volgende fase overgegaan worden en worden trage voetgangers verzekerd binnen het ontruimingsinterval de overkant te bereiken;
• Vergelijking: de werking van de fases is volledig hetzelfde als bij de licht
variabele strategie, de interfases echter niet.

Enkel Pedestrian
Figuur 4.6 toont de Enkel Pedestrian regelstrategie.
• Hoofdprincipe 1: de overkoepelende fases hebben een vooraf ingestelde vaste
hoeveelheid groentijd;
• Hoofdprincipe 2: groen voetgangers kan vroeger afgebroken worden bij hiaten
op oversteekplaatsen;
• Hoofdprincipe 3: een variabele interfase, het ontruimingsinterval kan gedurende
de eerste 3 seconden ingekort worden bij hiaten voetgangers en kan verlengd
worden op het eind als er nog voetgangers gedetecteerd worden tot een maximum
van 15 seconden;
• Start interfase als: de vooraf ingestelde groentijd gepasseerd is;
• Keuze volgende fase: afhankelijk van detectie wachtende voetgangers, dit
wordt op het einde van de interfase gekozen aangezien er geen vaste interfase
gekozen/gebruikt wordt;
• Gevolg: kan afslaand verkeer vlotter door laten gaan door afbreken groentijd
voetgangers en houdt rekening met de voetgangers in bepaling ontruimingsinterval, wat een snellere overgang tot de volgende fase verzekert en ook verzekert
dat er voldoende ontruimingstijd voor trage voetgangers is;
• Vergelijking: gebruikt de vooraf ingestelde tijden voor de fases zoals de vaste
tijden strategie en gebruikt de variabele interfase zoals de compleet variabele
strategie.
35

4. Resultaten

rood = nee; groen = ja; blauw = de start uit huidige fase/interfase; roze = als er 2 paden in een eigenschap
aankomen en 2 mogelijkheden voor ’nee’ aantonen welk pad verder moet gevolgd worden

Figuur 4.5: De verkeerslichtenregeling in de compleet variabel regelstrategie
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rood = nee; groen = ja; blauw = de start uit huidige fase/interfase; roze = als er 2 paden in een
eigenschap aankomen en 2 mogelijkheden voor ’nee’ aantonen welk pad verder moet gevolgd worden

Figuur 4.6: De verkeerslichtenregeling in de enkel pedestrian regelstrategie
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Overzicht verschillende regelstrategieën
Om een overzicht te kunnen geven van hoe alle regelstrategieën werken, wordt er
een gelijkaardig schema gemaakt zoals in Siteur et al. (2001). [40] Daar tonen ze de
signaalgroepafwikkeling in verschillende stappen. Tabel 4.1 toont welke stappen van
de signaalgroepafwikkeling in elke regelstrategie gebruikt worden. Zo kan makkelijk
de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende strategieën teruggevonden
worden.
VG
VT
VA
LV
CV
EP

x
x
x
x
x

Avtgnr Gvtgnr

Avtg G

Avtg G +
Avtgnr G

KVFvtgnrA

Avtgnr G2

VO

Avtgnr R

KVF2vtgnrA

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

VKVF

x
x

x

"x"duidt telkens aan of een bepaalde stap van de signaalgroepafwikkeling gebruikt wordt binnen een regelstrategie

Tabel 4.1: De signaalgroepafwikkeling van de verschillende strategieën
Waarbij:
VG: Vast groen,
de minimum groentijd die een fase heeft;
Avtgnr Gvtgnr : Voetganger afhankelijk groen voor de voetganger,
kan bij gebrek aan detectie van voetgangers op een zebrapad het groen van de
voetgangers afbreken, het is beperkt door de maximale groentijd van een fase;
Avtg G: Voertuig afhankelijk groen,
kan de groentijd van een fase verlengen afhankelijk van de voertuig detecties van die
fase, het is beperkt door de maximale groentijd van een fase;
Avtgnr G: Voetganger afhankelijk groen,
kan de groentijd van een fase verlengen afhankelijk van de voetgangerdetecties van
die fase, het is beperkt door de maximale groentijd van een fase;
VKVF: Vaste keuze van fase,
de fases volgen elkaar in een vaste volgorde op;
KVFvtgnrA /KVF2vtgnrA : Keuze van fase die voetgangerafhankelijk is,
wanneer detecties van wachtende voetgangers van een volgende fase bekeken worden
om een keuze te maken welke fase er zal voorkomen als volgende fase;
Avtgnr G2: Voetganger afhankelijk groen,
de resterende groentijd van een interfase kan ingekort worden afhankelijk van het
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gebrek aan voetgangerdetecties op zebrapaden, het is beperkt door de maximale
groentijd van een interfase;
VO: Vast oranje,
de tijd dat oranje gegeven wordt in de interfase, dit is vooraf vast ingesteld;
Avtgnr R: Voetganger afhankelijk rood,
de interfase kan verlengd worden om een veilige doortocht van voetgangers te verzekeren, is beperkt door een vooraf bepaalde maximale ontruimingstijd.

4.2.2

Experimenten

Objectieffuncties
Een eerste objectieffunctie neemt enkel de verliestijd in rekening. Er wordt aangenomen dat de verliestijd voor personen die te voet zijn als personen die in de auto
zijn even veel belang krijgen. Wel wordt er rekening gehouden met het feit dat er
meer dan 1 persoon in een auto kan zitten. De gemiddelde bezettingsgraad van
een voertuig geeft weer hoeveel personen er gemiddeld in een auto zitten. Een vaak
gebruikt getal in de literatuur hiervoor is 1,2. Dit is dan ook het extra gewicht dat
gegeven wordt aan de verliestijd van een voertuig.
Er wordt gebruik gemaakt worden van een gewogen functie, waarbij het gewicht van
de voertuig verliestijd ingevuld wordt door die factor 1,2 van de bezettingsgraad. Die
van de voetgangers wordt op 1 gezet. Mocht het een doelstelling zijn om voornamelijk
de voetganger verliestijd te verlagen, kan dit gedaan worden door het gewicht van de
voetgangers te verhogen. In dat geval stelt die niet meer de bezettingsgraad voor,
maar eerder de belangrijkheid van de factor. Dit resulteert in functie (4.1).
PN S Wv ·Nv,s ·ADv,s +Wp ·Np,s ·ADp,s

objectief f unctie =

s

Wv ·Nv,s +Wp ·Np,s

NS

(4.1)

Waarbij:
NS: totale aantal is van gebruikte seeds;
s: een bepaalde random seed;
v: de modus van de voertuigen;
p: de modus van de voetgangers;
Wx : het gewicht voor modus x;
ADx,s : de gemiddelde verliestijd voor modus x in random seed s;
Nx,s : De totale hoeveelheid eenheden van modus x in random seed s.
Deze functie zal geminimaliseerd worden binnen een bepaald gebied van mogelijke groentijden. De beperkingen hiervoor zijn de minimale groentijd die zo ook de
minimale cycluslengte bepaalt, de maximale groentijden en de maximale cycluslengte.
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Vergelijkingen (4.2), (4.3) en (4.4) tonen deze beperkingen.
C=

NP
X

M AXx {Lix } + Gi

(4.2)

i

Gi > M inG

(4.3)

C < Cmax

(4.4)

Waarbij:
i: fase uit de verschillende mogelijke fase;,
x: modus x, voetgangers of voertuigen;
NP: het aantal fases die voorkomen binnen 1 cyclus;
C: de lengte van de cyclus;
MAXx (Lix ) : de verliestijd van fase i, bepaald door de grootste ontruimingstijd van
modus x;
Gi : de groentijd van fase i;
MinG: de minimum groentijd voor een fase die gelijkgesteld is aan 10;
Cmax : de maximaal toegelaten cycluslengte.
Voor het tweede geval, waar ook de veiligheid mee in rekening wordt genomen,
is het minder eenvoudig om een objectieffunctie te vinden. Allereerst moet er een
maat voor de veiligheid genomen worden. Hoofdstuk 2.3.2 toonde aan dat met
SSAM de veiligheid in een bepaalde simulatie wordt nagegaan in termen van aantal
conflicten van die bepaalde simulatie in VISSIM. De trajectories van VISSIM worden
hiervoor geanalyseerd. Er is keuze tussen het totaal aantal conflicten op een kruispunt
en het aantal conflicten tussen voertuigen en voetgangers. Of er met andere woorden
specifiek wordt gekeken voor de veiligheid van de voetgangers, de veiligheid van het
gehele kruispunt of allebei.
Aangezien uit resultaten van de simulaties bleek dat het aantal conflicten tussen
voetgangers en voertuigen eerder wat random was doordat er weinig voorkomen
per simulatie, wordt er gekozen om te werken met het totaal aantal conflicten. Dit
wordt voornamelijk gekozen omwille van het zeldzamere karakter van een voertuigvoetganger conflict, waardoor dus een veel grotere variatie mogelijk is als er toevallig
net een paar meer of minder voertuig-voetganger conflicten in een simulatie voorkomen. Figuur 4.7 toont dit aan via het random verloop over heel het oplossingsgebied.
Hier is duidelijk dat het gebied van de voertuig-voetgangers conflicten geen convex
gebied is, het verspringt erg. Dit zou tot een ultieme objectieffunctie met veel lokale
minima leiden. Figuur 4.8 toont aan dat het gebied voor de totaal aantal conflicten
veel convexer is. Dit zal zorgen dat het globaal optimum makkelijker kan gevonden
worden.
De vraag is nu natuurlijk hoe de objectieffunctie van daarnet en het totaal aantal
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Figuur 4.7: De scan van het volledige oplossingsgebied voor conflicten met voetgangers
van de licht variabele strategie met Y= 0,62 en 125 voetgangers uit elke richting met
relatieve grenzen t.o.v. minimum voor de verschillende kleuren 20, 50, 80, 150 en
250% met stapgrootte 4 seconden en 5 seeds

Figuur 4.8: De volledige scan van het oplossingsgebied voor totaal aantal conflicten
van de licht variabele strategie met Y= 0,62 en 125 voetgangers uit elke richting met
relatieve grenzen t.o.v. minimum voor de verschillende kleuren 20, 50, 80, 150 en
250 % met stapgrootte 4 seconden en 5 seeds

conflicten kunnen gecombineerd worden in een objectieffunctie, aangezien beide variabelen een andere eenheid hebben. Om het probleem van de verschillende eenheden te
omzeilen wordt er gewerkt met relatieve waarden zoals gezien in hoofdstuk 2.3.3. De
variabelen van de objectieffunctie worden als het ware genormaliseerd met 1 bepaald
punt. Voor dit normalisatiepunt wordt er gekozen voor de optimale cycluslengte
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en bijhorende (2.7) en (2.9) volgens Wolput, die vooral dicht bij saturatie betere
oplossingen geeft dan de optimale Webster cycluslengte (2.3). Dit punt zal ook het
startpunt worden in het optimalisatieproces.
Voor elke regelstrategie en elk scenario wordt dat punt telkens berekend als referentiepunt voor die strategie en scenario. Als startpunt wordt er als het ware van
uitgegaan dat die regelstrategie de bestaande verkeerslichtenregeling is die werkt met
Wolput-instellingen en die moet geoptimaliseerd worden. De objectieffunctie heeft
met andere woorden enkel belang binnen 1 bepaald regelstrategie en scenario en kan
daarbuiten niet vergeleken worden. Een andere, mogelijks betere, manier was geweest om 1 punt als referentie voor alle regelstrategieën en scenario’s te gebruiken. [49]
De objectieffunctie van een punt is dus zijn gewogen verliestijd (4.1) relatief ten
opzichte van dit ’Wolput-punt’ vermenigvuldigd met het gewicht voor verliestijd
opgeteld met het totaal aantal conflicten dat relatief ten opzichte van het totaal
aantal conflicten van het ’Wolput-punt’ wordt bekeken en vermenigvuldigd met het
gewicht voor conflicten. [23] Dit leidt dan tot formule (4.5):
PN S

objectief f unctie =

s

Wd ·

W Ds
W D0

NS

+ Wc ·

T Cs
T C0

(4.5)

Waarbij:
Wd : het gewicht voor verliestijd;
Wc : het gewicht voor conflicten;
WDs : de gewogen verliestijd van een punt met een bepaalde combinatie van groentijden voor random seed s berekend met formule (4.1);
WD0 : de gewogen verliestijd van het optimale Wolput punt berekend met formule
(4.1);
TCs : het totaal aantal conflicten van een punt met een bepaalde combinatie van
groentijden voor random seed s;
TC0 : het totaal aantal conflicten van het optimale Wolput punt;
En waarbij het oplossingsgebied opnieuw beperkt is door vergelijkingen (4.2), (4.3)
en (4.4).
Via de COM interface van VISSIM kunnen verliestijden rechtstreeks uit VISSIM
gehaald worden en in Excel opgeslagen worden. Het is verder zeer belangrijk dat de
simulatie in VISSIM als het ware een inloopperiode nodig heeft en daarom worden
resultaten pas gemeten na 10 minuten in de simulatie voor een uur lang. Deze
inloopperiode zorgt ervoor dat de resultaten overeenkomen alsof het kruispunt al
normaal aan de gang was. De verliestijd op een kruispunt zou anders onderschat
worden, doordat in het begin het verkeer zelfs nog niet tot aan het kruispunt geraakt
is omwille van de lange uitlopers richting het kruispunt.
SSAM analyseert de gegevens van de trajectory file die wordt opgeslagen na elke
simulatie in VISSIM om zo alle verschillende conflicten te berekenen. De resultaten
worden naar Excel voor een na-analyse overgebracht en zijn bijvoorbeeld de volgende:
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wanneer een conflict voorkwam, op welke link ze voorkwam, tussen welke types van
modi en het soort conflict. Door verschillende zaken te selecteren kan zo het aantal
conflicten tussen voertuigen en voetgangers berekend worden. Die na-analyse is
ook nodig voor het totaal aantal conflicten op een kruispunt, omdat er heel wat
rear-end conflicts ontstaan tussen de voetgangers onderling. Die conflicten zijn hier
niet erg interessant, aangezien die in realiteit geen gevaar opleveren en ook niet zo
geïmplementeerd waren in VISSIM om deze ietwat te voorkomen. De resultaten uit
na-analyse kunnen dan nadien als output in Excel opgeslagen worden.
Aangezien SSAM geen COM inteface heeft zoals VISSIM, kon dit niet zomaar
aan de hand van VBA gedaan worden. Er werd gewerkt met een automatisch klikprogramma gemaakt in Microsoft Visual C++ verkregen door Aleksander Stevanovic
die daarmee te werk ging in zijn onderzoek. [42] [41] Dit werd als basis genomen.
Aanpassingen werden gedaan zodat het klikprogramma werkte voor dit onderzoek.
Een code in VBA zorgde dat het proces in SSAM en de na-analyse eerst moesten
afgelopen zijn, vooraleer verder kon gegaan worden in de VBA code.
Optimalisatiealgoritme
Nu er een objectieffunctie gevormd is, is het tijd om deze te minimaliseren voor
de verschillende regelstrategieën en scenario’s aan de hand van een algoritme. Om
echter te weten wat voor een soort algoritme hier bruikbaar is, is er nood aan
een beeld van de oplossingsruimte. Om die reden worden er eerst scans van de
oplossingsgebieden gemaakt van de regelstrategieën voor 1 bepaald scenario van
hoeveelheid voertuigen en voetgangers om zo een beeld te kunnen schetsen. Hier
zullen enkel de oplossingsgebieden van de licht variabele strategie weergegeven worden.
Als eerste toont figuur 4.9 aan dat de objectieffunctie (4.1) met enkel de gewogen verliestijd een mooie convexe ruimte heeft waarbinnen het optimum zich situeert.
Dit wil zeggen dat als er een rechte lijn getrokken wordt dat eenmaal buiten dat
gebied wordt getreden, dat er niet meer teruggekeerd wordt naar dat gebied. De scans
van de oplossingsgebieden van de overige regelstrategieën hebben een gelijkaardig
karakter. Een algoritme kan dus gemaakt worden die het optimum zoekt binnen
een bepaald gebied. Ook voor de objectieffunctie (4.5) waar de conflicten mee in
betrokken worden, geeft de scan van het oplossingsgebied een convex gebied terug.
Figuur 4.10 kan dit aantonen. Hierbij is een stapgrootte gekozen van 4 seconden in
plaats van 2 zoals die van de gewogen functie met enkel de verliestijd. Dit is gekozen
omdat het een tijd langer duurt om dit te berekenen met SSAM, dit komt later
aan bod in hoofdstuk 4.2. Eenzelfde algoritme kan dus voor beide objectieffuncties
gebruikt worden.
Het algoritme wordt grotendeels gebaseerd op de CYOPGSOP optimalisatie-heuristiek
(cycle optimization - green split optimization) van Bart Wolput.[48] Dit algoritme
start in het punt met optimale cyclus en groentijden berekend uit formules (2.7) en
(2.9). Uit dat punt wordt dan gekeken of er een betere groentijd verdeling bestaat.
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Figuur 4.9: De volledige scan van het oplossingsgebied voor de licht variabele
strategie met Y= 0,62 en 125 voetgangers uit elke richting met relatieve grenzen t.o.v.
minimum voor de verschillende kleuren 20, 50, 80, 150 en 250 % met stapgrootte 2
seconden en 5 seeds

Hiervoor wordt vanuit het startpunt met een vaste stap bij de ene fase groentijd
extra fase gegeven en van de andere fase afgetrokken. Indien dit punt beter is, wordt
een volgende stap genomen, indien het slechter is wordt de stap gehalveerd. Indien
de stap 1 seconde is, wordt er niet gehalveerd, maar wordt er in de andere richting
met dezelfde stap gelijkaardig gewerkt. Telkens als er een reeds gekend punt bezocht
wordt, wordt de stap ook gehalveerd.
Daarna is het aan de cycluslengte om aangepast te worden. Vanuit het beste
punt uit de vorige stap waar de optimale groentijd verdeling bepaald werd, wordt de
cyclus eerst 4 maal vermeerderd met een vaste stap om daarna 4 maal verminderd te
worden met dezelfde stap. Dit gebeurt door de extra stap te verdelen (optellen of
aftrekken) over de groentijden van beide fases. Dit gebeurt in een verhouding ten
opzichte van de som van elkaar. Is de stap 8 seconden en de groentijden respectievelijk
30 en 20 dan wordt bij de eerste 5 seconden opgeteld/afgetrokken en bij de tweede 3
seconden.
Vanuit het beste punt dat uit deze stap bekomen wordt, wordt er een nieuwe
optimalisatie gestart van de groentijd verdeling. Dit proces van optimalisatie groentijd verdeling - optimalisatie cycluslengte gaat zo door totdat geen beter punt meer
gevonden kan worden. Als allerlaatste stap wordt nog een extra stap aan dat algoritme toegevoegd. Er wordt dan vanuit het allerbeste punt gekeken naar de nog
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Figuur 4.10: De volledige scan van het oplossingsgebied voor de licht variabele
strategie met Y= 0,62 en 125 voetgangers uit elke richting met relatieve grenzen
t.o.v. minimum voor de verschillende kleuren 20, 50, 80, 150 en 250 % met SSAM
met stapgrootte 4 seconden en 5 seeds
niet bezochte punten vlak rond het allerbeste punt of zich daar nog een beter punt
bevindt. Als dit het geval is, dan wordt in die richting verder gezocht tot daar geen
betere meer is, daarna wordt dat punt zijn dichtste buren onderzocht, enz. In het
algemeen duurt deze laatste stap nooit lang, omdat vaak het optimum reeds bereikt
is. In enkele gevallen kan zo echter nog een betere oplossing bekomen worden.
Tijdskarakteristieken + keuze aantal seeds
Het aantal seeds dat gebruikt wordt en de tijdsduur van de simulaties hangen samen.
Om een zo nauwkeurig beeld te krijgen, opdat de stochastische effecten wat zouden
weggewerkt worden, moet het aantal seeds zo hoog mogelijk genomen worden. Hoe
meer seeds echter, hoe langer alles duurt om te simuleren. De tijd hangt met andere
woorden af van het aantal seeds waarmee gewerkt wordt. Het aantal seeds dat
gekozen wordt hangt enerzijds af van de beoogde nauwkeurigheid en anderzijds van
de tijd die beschikbaar is.
De tijd die nodig is om een punt van 5 seeds te bezoeken met SSAM varieert
van zo’n 5 minuten voor een situatie met laagste hoeveelheid aan voetgangers en voertuigen tot 16 minuten voor de situatie met de hoogste hoeveelheid. De hoeveelheid
punten die moeten bezocht worden met het optimalisatieprogramma kan hier dus
veel verschil maken in tijd, voornamelijk voor de hoogste hoeveelheden voertuigen
en voetgangers. Het grootste deel van de stijging in tijd is te wijten aan het feit dat
de berekening in SSAM heel wat langer duurt. In mindere mate heeft de langere tijd
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die nodig is voor de na-analyse er iets mee te maken en een nog kleiner deel ligt aan
het feit dat de berekening in VISSIM langer duurt.
Het minimaal aantal punten dat bezocht werd in een regelstrategie over alle scenario’s
was 26 terwijl het maximale 66 was. Het gemiddeld aantal punten dat bezocht werd
over alle regelstrategieën en scenario’s ligt daar middenin en bedraagt 45 punten.
Wordt dan nog eens gekeken naar het kortst durende en langst durende optimalisatieproces van een scenario dan was dit respectievelijk 2,3 uur en 14,2 uur. Dit
komt overeen met zo’n 2 tot 3 weken non-stop simuleren om alle scenario’s van de
regelstrategieën te simuleren. Het is om die reden dat het aantal seeds beperkt is
gehouden tot 5 seeds.
De tijd nodig om een punt met 5 seeds te bezoeken in een scenario zonder SSAM
varieert van zo’n 40 seconden in een situatie met laagste hoeveelheid voetgangers en
voertuigen tot zo’n 110 seconden bij de hoogste hoeveelheid. Omdat dit niet extreem
veel is en om meer nauwkeurigheid te bekomen werd om die reden beslist om met
10 seeds te werken, dit leverde dan respectievelijk 1,3 en 3,6 minuten op. Over alle
scenario’s van de regelstrategieën was het minimale aantal punten dat moest bezocht
worden gelijk aan 27 en het maximale 63. Gemiddeld gezien waren dat er 43. Het
kortst durende optimalisatieproces van een scenario bedroeg 35 minuten en het langst
durende 3,8 uur. Dit komt ongeveer overeen met iets meer dan 4 dagen non-stop
simuleren. Dit is heel wat minder dan wanneer SSAM er mee in betrokken wordt,
ondanks het feit dat er dubbel zoveel seeds gebruikt worden.
Tabel 4.2 toont een samenvatting van deze tijdsduur van het optimalisatieproces,
waarbij de bekomen waarden van zonder SSAM 10 seeds, gedeeld zijn door 2, wat zo
goed als overeenkwam bij testen van enkele scenario’s:

1 punt, 5 seeds
Optimalisatie 1 scenario, 5 seeds
Optimalisatie 1 regelstrategie, 5 seeds
Volledige optimalisatieproces , 5 seeds

Met SSAM
5 - 16 min
2,3 - 14,2 u
± 3-4 dagen
± 2-3 weken

Zonder SSAM
0,65 - 1,8 min
0,3 - 1,8 u
± 10u
± 2-3 dagen

Tabel 4.2: De tijdsduur van het optimalisatieproces

Om toch van het ultiem gekozen punt voldoende nauwkeurigheid te hebben, werd
voor dit punt telkens voor zowel SSAM als niet-SSAM gekozen om dat punt met 20
seeds te berekenen. De problemen hierbij en dat dit nogal verschillen kan opleveren
wordt bij de bespreking van de resultaten uiteengezet in hoofdstuk 4.3.3.
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4.3

Experimenten

Om makkelijker naar bepaalde regelstrategieën te verwijzen, zal er gebruik gemaakt
worden van afkortingen. De verschillende afkortingen zijn VT, VA, LV, CV en EP
voor respectievelijk de strategieën van vaste tijden, voertuig afhankelijk, licht variabel,
compleet variabel en enkel pedestrian.

4.3.1

Experiment 1: optimalisatie combinatie verliestijd-conflicten

De resultaten van de 5 verschillende regelstrategieën met SSAM zullen hier worden
besproken. Figuren 4.11 en 4.14 bevatten respectievelijk de gewogen verliestijd en
het totaal aantal conflicten op een kruispunt, de 2 variabelen die in objectieffunctie
(4.5) zitten. Het heeft geen zin de waarde van de objectieffunctie weer te geven
zoals eerder vermeld in hoofdstuk 4.2.2. Die waarde heeft immers enkel betekenis
binnen een scenario van een bepaalde regelstrategie zelf en kan dus niet vergeleken
wordt met andere regelstrategieën of scenario’s. Figuren 4.12, 4.13 en 4.15 geven
respectievelijk de gemiddelde verliestijd van de voertuigen, de gemiddelde verliestijd
van de voetgangers en het aantal conflicten met voetgangers weer. Op al deze figuren
zijn de 9 verschillende scenario’s uiteengezet voor de 5 regelstrategieën.
Verliestijd
1 Figuren

4.11, 4.12 en 4.13 bevatten de resultaten van de verliestijd, die hier zullen
besproken worden.

700 voertuigen, Y=0,54
Hier zijn het voornamelijk VT en VA die goed scoren. Dit ligt vooral aan het feit
dat hun verliestijd voor de voetgangers over het algemeen wat lager ligt dan die
van de overige 3 strategieën. Dit is logisch omdat in die strategieën het licht van
de voetgangers vroeger op rood kan gezet worden. Enkel in het scenario met 325
voetgangers scoort LV nog wat beter, vooral door een winst in de verliestijd van
voertuigen. Tussen die 3 strategieën LV, CV en EP is er niet echt een strategie die
boven de rest uitsteekt in alle scenario’s, vooral niet als de conflicten ook mee in
beschouwing genomen worden.
910 voertuigen, Y=0,71
In dit gebied zijn het vooral de CV en EP die er uitschieten. Vooral EP is hier
het meest consistent, ofwel is het de beste ofwel zit het niet ver van de beste. Ze
zijn dit voornamelijk door hun lagere verliestijd van de voertuigen ten opzichte van
de andere. Om dezelfde reden als daarnet zijn de verliestijden van de voetgangers
opnieuw lager voor VA en VT, maar dit weegt niet op tegen de daling van verliestijd voor de voertuigen. Vooral in het scenario met 325 voetgangers werken de 3
voetgangers-afhankelijke strategieën LV, CV en EP veel beter. Daar doen ze zo’n 19
1

VT: Vaste Tijden, VA: Voertuig Afhankelijk, LV: Licht Variabel, CV: Compleet Variabel, EP:
Enkel Pedestrian
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tot zelfs 30 % beter dan VT en VA. Tussen VA en VT verschilt het voor de laagste
hoeveelheid voetgangers niet zoveel, maar bij een hoger aantal voetgangers doet VA
toch duidelijk beter door een lagere voertuig verliestijd.
1000 voertuigen, Y=0,78
Hier is CV telkens de beste door zijn betere voertuig verliestijd. Het scoort zo’n 10
en 16 % beter dan respectievelijk VA en VT. Ook LV en EP scoren beter dan VT en
VA. In 1 scenario geldt dit niet voor LV, dit ligt aan het feit dat dit uiteindelijk toch
niet het meest optimale punt was, dit zal worden uitgelegd in hoofdstuk 4.3.3. VA
scoort ook nog eens beter dan VT door een betere verliestijd voor voertuigen.
Algemene conclusies
• VT en VA hebben telkens de laagste verliestijd voor de voetgangers;
• Voor ongesatureerde kruispunten lijken VA-VT aangewezen;
• Voor bijna gesatureerde kruispunten lijken CV-EP aangewezen;
• Voor gesatureerde kruispunten lijkt CV aangewezen.

Figuur 4.11: De gewogen verliestijd voor de 9 verschillende scenario’s van de 5
regelstrategieën met SSAM

Totaal aantal conflicten
De resultaten uit figuur 4.14 worden hier besproken.
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Figuur 4.12: De verliestijd van de voertuigen voor de 9 verschillende scenario’s van
de 5 regelstrategieën met SSAM

Figuur 4.13: De gemiddelde verliestijd van de voetgangers voor de 9 verschillende
scenario’s van de 5 regelstrategieën met SSAM

700 voertuigen, Y=0,54
Qua aantal conflicten zijn er hier geen al te grote verschillen. Over de 3 situaties van
voetgangers scoort CV echter het meest consistent. Ofwel is het de beste ofwel zit
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het daar niet al te ver van. Vooral in de situatie met 325 voetgangers scoort het een
stuk beter dan de rest, maar dit resulteerde dan ook wel in een hogere verliestijd
dan de rest.
910 voertuigen, Y=0,71
Voor het aantal conflicten worden dezelfde zaken teruggevonden als besproken bij de
verliestijd. Opnieuw steken CV en EP er steeds bovenuit. Opnieuw voor het scenario
met 325 voetgangers zijn de 3 voetganger afhankelijke strategieën stukken beter dan
VA en VT, deze keer maar liefst met zo’n 30 tot 42 %. VA scoort hier verder telkens
beter dan VT.
1000 voertuigen, Y=0,78
Ook hier steekt CV er telkens uit als beste scenario, gevolgd door de 2 andere
voetganger afhankelijke strategieën. Het kan zo’n 14 tot 22 % beter doen dan VT.
Dit zijn kleinere winsten dan bij Y=0,71. Dit ligt aan het feit dat als het kruispunt
in saturatie zit er overal file is, waardoor er sowieso al veel conflicten zullen gebeuren.
Bij Y=0,71 zit het kruispunt nog net niet in saturatie, waardoor de regeling van het
verkeer een belangrijke invloed kan hebben om saturatie te vermijden. Dat effect
kan vooral gezien worden bij Y=0,71 en 325 voetgangers, aangezien de voetgangers
daar het afslaand verkeer in VT en VA meer zullen ophouden.
Algemene conclusies
• Vrij gelijkaardig als met de verliestijden, dezelfde strategieën komen naar boven;
• Voor ongesatureerde kruispunten geen echt grote verschillen, CV is meest
consistent;
• Voor bijna gesatureerde kruispunten lijken CV-EP aangewezen;
• Voor gesatureerde kruispunten lijkt CV aangewezen.
Conflicten met voetgangers
Op figuur 4.15 wordt de trend gezien dat de voetganger afhankelijke strategieën over
het algemeen iets beter zijn dan VT en VA. Er zijn 22 van de 27 gevallen die telkens
beter zijn dan zowel VT en VA.
Toepassingsgebied
Welke regelstrategieën in elk scenario uiteindelijk significant beter zijn dan de andere
en dus het best gebruikt kunnen worden, komt aan bod in hoofdstuk 4.4.

4.3.2

Experiment 2: optimalisatie gewogen verliestijd

De resultaten van de 5 verschillende regelstrategieën waarbij de objectieffunctie
(4.1) zonder conflicten geoptimaliseerd wordt, zullen hier nu worden besproken.
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Figuur 4.14: Het totaal aantal conflicten voor de 9 verschillende scenario’s van de 5
regelstrategieën met SSAM

Figuur 4.15: Het aantal conflicten met voetgangers voor de 9 verschillende scenario’s
van de 5 regelstrategieën met SSAM

Figuur 4.16 toont de gewogen verliestijd, die hier dus de objectieffunctie voorstelt
waarnaar geoptimaliseerd is. Figuren 4.17 en 4.18 geven respectievelijk de gemiddelde
verliestijd van de voertuigen en de gemiddelde verliestijd van de voetgangers weer.
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Verder wordt voor alle bekomen optimale punten van de regelstrategieën voor de
verschillende scenario’s ook gekeken hoe het zit met het aantal conflicten als er enkel
geoptimaliseerd wordt qua verliestijd. Zo kan gezien worden wat de hoeveelheid
conflicten is, zonder dat ze mee in de optimalisatie betrokken is, om zo uiteindelijk
een verschil te kunnen zien met wanneer er wél naar geoptimaliseerd wordt. Figuren
4.19 en 4.20 geven respectievelijk de totaal aantal conflicten en het aantal conflicten
met voetgangers weer.
Verliestijd
De resultaten uit de figuren 4.16, 4.17 en 4.18 worden hier besproken.
700 voertuigen, Y=0,54
Hier neemt VA de bovenhand, zowel door een betere verliestijd voor de voertuigen als
een betere verliestijd voor de voetgangers ten opzichte van de voetganger afhankelijke
strategieën. Ten opzichte van VT is het vooral beter omwille van een betere verliestijd
voor de voertuigen. Als er niet al te veel voetgangers zijn is het VT ook te prefereren
ten opzichte van de 3 voetganger afhankelijke strategieën, voornamelijk door een
lagere verliestijd voor voetgangers. Het is slechts bij 325 voetgangers dat de andere
3 beter scoren dan VT. Tussen de 3 onderling is er geen al te groot verschil.
910 voertuigen, Y=0,71
Alle voetganger afhankelijke strategieën scoren hier beter dan VT en VA. Hoe meer
voetgangers, hoe beter LV scoort ten opzichte van de 2 andere. Tussen CV en EP is
er enkel een groot verschil bij het meeste voetgangers, daar scoort CV beter. Tussen
VT en VA is er enkel bij het meeste aantal voetgangers een ietwat groter verschil,
daar scoort VA beter dankzij een betere voetganger en voertuig verliestijd.
1000 voertuigen, Y=0,78
Hier is CV telkens de beste, dankzij de beste voertuig verliestijd. Samen met de 2
andere voetganger afhankelijke strategieën zijn ze hier een stuk beter dan VT en VA.
Bij het meeste aantal voetgangers scoort VA dan nog eens stukken beter dan VT
door een lagere voertuig verliestijd. Dit omdat het vlotter kan overschakelen naar de
volgende fase als het verkeer moeizamer door komt waardoor er een hiaat gedetecteerd
zal worden. Om diezelfde reden is EP bij de meeste hoeveelheid voetgangers slechter
dan de andere 2 voetganger afhankelijke strategieën.
Algemene conclusies
• VT en VA hebben telkens de laagste verliestijd voor de voetgangers;
• Hoe hoger het aantal voetgangers, hoe beter de 3 voetganger afhankelijke
strategieën scoren t.o.v. VA en VT;
• VA lijkt aangewezen voor ongesatureerde toestand, al blijven verschillen zeer
beperkt;
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• De voetganger afhankelijke strategieën lijken aangewezen voor bijna gesatureerde toestand, waarbij over het algemeen LV er het beste uitkomt;
• CV scoort telkens het beste in gesatureerde toestand, al is er geen heel groot
verschil met LV en EP.

Figuur 4.16: De gewogen verliestijd voor de 9 verschillende scenario’s van de 5
regelstrategieën zonder SSAM

Totaal aantal conflicten
Zoals vermeld worden de optimale punten, bekomen door te optimaliseren naar
gewogen verliestijd, nog eens bekeken aan de hand van SSAM. Dit om te kunnen
zien wat de hoeveelheid conflicten zijn als er enkel naar de verliestijd geoptimaliseerd
wordt. Figuur 4.19 toont de totale hoeveelheid conflicten van de 9 scenario’s voor de
5 regelstrategieën.
700 voertuigen, Y=0,54
Over het algemeen doet VA het hier iets beter dan de rest, maar de verschillen blijven
vrij beperkt.
910 voertuigen, Y=0,71
De voetganger afhankelijke strategieën doen het hier beter dan VT en VA, net zoals
bij de gewogen verliestijd gezien kon worden. Tussen VA en VT is er hier geen al
te groot verschil. Ook gelijkaardig als bij de gewogen verliestijd, is LV iets beter
dan CV en EP. Ook is CV opnieuw een stuk beter dan EP bij het grootste aantal
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Figuur 4.17: De gemiddelde voertuig verliestijd voor de 9 verschillende scenario’s
van de 5 regelstrategieën zonder SSAM

Figuur 4.18: De gemiddelde voetganger verliestijd voor de 9 verschillende scenario’s
van de 5 regelstrategieën zonder SSAM
voetgangers.
1000 voertuigen, Y=0,78
Hier zijn zoals bij de verliestijd de voetganger afhankelijke strategieën opnieuw
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een pak beter dan VT en VA. Tussen die 2 laatste doet VA het opnieuw beter
bij de grootste hoeveelheid voetgangers. Er zijn geen echt grote verschillen tussen
de verschillende voetganger afhankelijke strategieën. Enkel bij het grootste aantal
voetgangers scoort CV duidelijk beter dan de andere 2.
Algemene conclusies
• Vrij gelijkaardig als met de verliestijden, dezelfde strategieën komen naar boven
als beste;
• VA beste voor ongesatureerde kruispunten, maar geen grote verschillen;
• Voor bijna gesatureerde kruispunten is LV beste, maar geen groot verschil met
CV en EP;
• Voor gesatureerde kruispunten lijkt CV aangewezen voor meeste voetgangers,
in andere gevallen zijn zowel CV, LV als EP goed.

Figuur 4.19: Het totaal aantal conflicten voor de 9 verschillende scenario’s van de 5
regelstrategieën zonder SSAM

Conflicten met voetgangers
Figuur 4.20 toont het aantal conflicten met voetgangers. In tegenstelling tot daarnet
is er nu niet echt een duidelijke trend zichtbaar van de voetganger afhankelijke
strategieën ten opzichte van VA en VT. VA scoort immers in bepaalde scenario’s zeer
goed. Dit toont dus met andere woorden eigenlijk nogmaals het variabele karakter
van de voertuig-voetganger conflicten aan.
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Figuur 4.20: Het aantal conflicten met voetgangers voor de 9 verschillende scenario’s
van de 5 regelstrategieën zonder SSAM

Toepassingsgebied
Welke regelstrategieën in elk scenario uiteindelijk significant beter is dan de andere
en dus het best gebruikt kunnen worden, komt aan bod in hoofdstuk 4.4.

4.3.3

Verschil optimalisatie met en zonder conflicten

Nu zowel de resultaten van de optimalisatie met en zonder conflicten bekend zijn,
kunnen ze vergeleken worden ten opzichte van elkaar. Dit wordt gedaan door het
relatieve verschil te berekenen, hoeveel % de resultaten van het optimaliseren zonder
conflicten gestegen/gedaald zijn ten opzichte van het optimaliseren met conflicten.
Figuur 4.21 toont de daling in verliestijd. De verliestijd is ofwel gelijk gebleven
ofwel gedaald, wat logisch is aangezien je enkel optimaliseert naar de verliestijd. Wel
moet hierbij vermeld worden dat dit niet altijd het geval was, dat soms het tweede
meest optimale punt moest bekeken worden, omdat het anders mogelijk was dat de
verliestijd hoger uitkomt als dat punt dan met 20 seeds vergeleken wordt. Vooral
als de optimalisatie met 5 seeds gebeurt, gebeurt dit al heel wat frequenter dan
wanneer de optimalisatie met 10 seeds gebeurt. Maar aangezien het niet logisch is
dat de verliestijd zou dalen wordt er dus gekozen om in die gevallen het punt uit de
optimalisatie met conflicten als beste punt te kiezen. Vandaar komt de 0% daling in
bepaalde gevallen.
Dat een optimalisatie met 5 seeds eigenlijk te weinig is wordt aangetoond op de
figuur met de relatieve verschillen van totaal aantal conflicten, figuur 4.22. Daar kan
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Figuur 4.21: Het relatief verschil in gewogen verliestijd van optimaliseren verliestijd
t.o.v. optimaliseren met verliestijd én conflicten voor de 9 verschillende scenario’s
van de 5 regelstrategieën

immers gezien worden dat het totaal aantal conflicten vaak daalt voor de scenario’s
waar Y gelijk is aan of groter is dan 0,71. Dit terwijl de verliestijd ook telkens daalt
of gelijk blijft. Dit betekent dat er dus punten zijn die zowel in verliestijd als in
aantal conflicten dalen zonder dat er geoptimaliseerd wordt naar aantal conflicten.
Dit betekent met andere woorden dat er betere punten bestaan voor de optimalisatie
met conflicten. Dit komt omdat er gekozen is geweest om te optimaliseren met 5
seeds omwille van de tijdsbeperkingen, aangezien dat al 2 tot 3 weken in beslag
zou nemen, zie hoofdstuk 4.2. Met 10 seeds zou dit dus al 4 tot 6 weken non-stop
simuleren in beslag genomen hebben, tijd die niet beschikbaar was. De optimalisatie
met 5 seeds kan zo toch al een globaal beeld geven van wat er beter zou kunnen zijn.
Om het echter volledig in detail te kunnen zien, zou er dus met meer seeds moeten
kunnen gewerkt worden. Indien tijd geen beperking is of indien meerdere computers
beschikbaar zijn, is het dus aangewezen om met meer seeds te werken. Voor het
gebied met Y gelijk aan 0,54 stijgt in de meeste gevallen het aantal conflicten wel, wat
het in het normale geval ook zou moeten doen. Voor lagere Y valt het optimaliseren
met 5 seeds dus beter mee. Dit omdat de verschillen in totaal aantal conflicten tussen
de verschillende seeds bij Y=0,54 ook meer beperkt blijven dan de verschillen bij
hogere Y. Bij hogere Y is er een grotere variatie in totaal aantal conflicten mogelijk,
waardoor er ook meer seeds nodig zullen zijn om het optimale punt te vinden dan
bij lagere Y.
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Figuur 4.22: Het relatief verschil in totaal aantal conflicten van optimaliseren
verliestijd t.o.v. optimaliseren met verliestijd én conflicten voor de 9 verschillende
scenario’s van de 5 regelstrategieën

4.4

Toepassingsgebied verschillende regelstrategieën

Nu is de vraag natuurlijk in welke situaties bepaalde regelstrategieën de bovenhand
krijgen. Dit zal bekeken worden aan de hand van het al dan niet significant beter
zijn van een regelstrategie ten opzichte van de andere regelstrategieën voor elk van
de 9 scenario’s. Voor de optimalisatie zonder conflicten kan dit gedaan worden door
de gewogen verliestijden te vergelijken ten opzichte van elkaar.
Voor de optimalisatie met conflicten ligt dit moeilijker, aangezien de objectieffuncties niet met elkaar te vergelijken zijn. Dit omdat ze allemaal vergeleken zijn
ten opzichte van een andere referentiewaarde. Hier zal dus om te kunnen zeggen
of een bepaalde regelstrategie binnen een bepaald scenario significant beter is dan
de rest, gebruik worden gemaakt van 1 referentiewaarde. Alle bekomen optimale
punten zullen relatief vergeleken worden ten opzichte van VT voor het scenario
met de laagste hoeveelheid voetgangers en voertuigen. Op basis daarvan zal voor
elk scenario de regelstrategie met de beste waarde genomen worden en wordt er
gekeken of die regelstrategie significant beter is dan de andere 4. Wel wordt aan
de hand van de bekomen resultaten nog een aanpassing gemaakt. Zo worden de
bekomen resultaten met de objectieffunctie zonder conflicten gebruikt bij evaluatie
met conflicten als die beter bleken te zijn, net zoals dat omgekeerd ook gedaan is,
zoals eerder vermeld.
Tabellen 4.3 en 4.4 tonen de uitgevoerde t-testen op het 95 % betrouwbaarheidsni58
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veau van de optimalisatie met en zonder conflicten. Voor elk scenario is de beste
regelstrategie vergeleken met de overige strategieën. Als een bepaalde strategie in
een groen vakje staat, dan is dat teken dat de beste regelstrategie van dat scenario
significant beter scoort dan die bepaalde strategie. Enkele conclusies die daar uit
kunnen worden getrokken zijn de volgende:
• Er is maar 1 regelstrategie die verschilt als beste strategie tussen de optimalisatie
met en zonder conflicten, dit toont aan dat er wel enig verband zit tussen
conflicten en verliestijd.
• In geen enkel scenario waar een voetganger afhankelijke strategie de beste
strategie is, is het ook significant beter dan de 2 overige voertuig afhankelijke
strategieën.
• VA is voor de laagste Y bijna altijd de beste strategie in beide optimalisaties
en is dat geregeld op significant niveau. Enkel voor de laagste 2 voetganger
hoeveelheden is VT niet significant slechter en voor de hoogste voetganger
hoeveelheid zijn de voetganger afhankelijke strategieën niet significant slechter
• Voor bijna saturatie scoren VT en VA significant slechter voor de 2 hoogste
hoeveelheden van voetgangers, voor saturatie is dit voor de hoogste hoeveelheid
voetgangers
• Voetganger afhankelijke strategieën scoren beter naarmate meer voetgangers
aanwezig zijn, of omgekeerd VT en VA scoren slechter in dat geval. Voornamelijk
in bijna saturatie en saturatie kan dit gezien worden. Daar daalt de p-waarde
van VT en VA telkens naarmate er meer voetgangers zijn, totdat de waarde
onder 0,05 is, waardoor het significant slechter is.
Enkele verschijnselen met hun mogelijke verklaringen zijn de volgende:
• VA scoort beter in ongesatureerde toestand dan de voetganger afhankelijke
strategieën omdat het hogere maximum groentijden heeft. De andere gebruiken
lagere maximum groentijden omwille van het feit dat de verliestijd van de
voetgangers anders te groot zou worden, aangezien het licht voor voetgangers
vroeger kan afgebroken worden. Dit licht wordt voornamelijk afgebroken om
het afslaand verkeer vlot te laten doorstromen, maar in de ongesatureerde
toestand geeft dit nog niet echt een groot probleem.
• Tussen de voetganger afhankelijke strategieën zijn er geen significante verschillen
omwille van het feit dat hun hoofdwerking dezelfde is. De winst/verlies wordt
immers voornamelijk gemaakt door de afbreking van groen van voetgangers
waardoor afslaand verkeer vlotter door kan. De overige specifieke kenmerken
hebben wel een invloed, maar niet in die mate om significantie te bekomen.
Hierbij wel een grote opmerking: de ontruimingstijd van 9 seconden is eigenlijk
te hoog gekozen, voornamelijk aangezien het linksafslaand verkeer minimaal
is. Bij een kleinere ontruimingstijd had er voor CV en EP ook meer marge
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Y - voetgangers
per richting

Beste
strategie

0,54 - 125

VA

0,54 - 225

VA

0,54 - 325

CV

0,71 - 125

CV

0,71 - 225

LV

0,71 - 325

LV

0,78 - 125

CV

0,78 - 225

EP

0,78 - 325

CV

Overige strategieën
VT
0,319477
VT
0,052094
VT
0,001077
VT
0,304696
VT
0,026621
VT
1,34E-06
VT
0,297444
VT
0,094572
VT
0,000495

LV
0,395734
LV
0,037313
VA
0,12151
VA
0,443942
VA
0,013171
VA
0,000116
VA
0,277919
VA
0,100205
VA
0,000536

CV
0,732745
CV
0,03799
LV
0,827637
LV
0,916944
CV
0,159534
CV
0,668156
LV
0,920124
LV
0,695344
LV
0,20145

EP
0,428906
EP
0,003174
EP
0,234408
EP
0,751092
EP
0,325997
EP
0,280506
EP
0,72922
CV
0,960294
EP
0,180511

Tabel 4.3: De beste regelstrategieën van de optimalisatie mét conflicten in functie
van de verschillende scenario’s van Y en aantal voetgangers per richting. De beste
strategie van een scenario is significant beter op het 95% betrouwbaarheidsniveau
dan een andere strategie als die in een groen vakje zit
geweest om sneller naar de volgende fase over te gaan, wat misschien wél tot
significante verschillen kon leiden.
• De voetganger afhankelijke strategieën zijn significant beter dan VT en VA bij Y
= 0,71 bij meer voetgangers. Dit omdat de toestand van het kruispunt bijna in
saturatie zit. Hoe meer voetgangers er zijn, hoe moeilijker het afslaand verkeer
kan doorstromen, waardoor het zich meer zal ophopen. Doordat we bijna in
saturatie zitten, kan het zijn dat er een kleine file ontstaat. De voetganger
afhankelijke strategieën voorkomen dit door de doorstroming te bevorderen
door het groen van de voetgangers vroeger af te breken als er geen detectie
is. De grootste massa mensen is dan immers overgestoken en vanaf dan zijn
het enkelingen die toestromen, maar niet meer de grote hoeveelheid wachtende
mensen van in het begin.
• De voetganger afhankelijke strategieën zijn enkel significant beter dan VT en
VA in saturatie bij de hoogste hoeveelheid voetgangers. Dit kan komen omdat
het kruispunt sowieso gesatureerd is en er dus file ontstaat. Ze zullen wel nog
steeds voor een betere doorstroming aan het kruispunt zelf kunnen zorgen, maar
aangezien er toch al een file ontstaat zal dit sowieso wat moeizamer verlopen.
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Y - voetgangers
per richting

Beste
strategie

0,54 - 125

VA

0,54 - 225

VA

0,54 - 325

VA

0,71 - 125

CV

0,71 - 225

LV

0,71 - 325

LV

0,78 - 125

CV

0,78 - 225

EP

0,78 - 325

CV

Overige strategieën
VT
0,104564
VT
0,117978
VT
0,000867
VT
0,505732
VT
0,035038
VT
1,33E-06
VT
0,271613
VT
0,138547
VT
0,000697

LV
0,001568
LV
0,025294
LV
0,213655
VA
0,762755
VA
0,007047
VA
0,000413
VA
0,296737
VA
0,15576
VA
0,001679

CV
0,008232
CV
0,001626
CV
0,150868
LV
0,817809
CV
0,149041
CV
0,677169
LV
0,842319
LV
0,706388
LV
0,54628

EP
0,003343
EP
0,007458
EP
0,053008
EP
0,819972
EP
0,184189
EP
0,321184
EP
0,706505
CV
0,995577
EP
0,237179

Tabel 4.4: De beste regelstrategieën van de optimalisatie zonder conflicten in functie
van de verschillende scenario’s van Y en aantal voetgangers per richting. De beste
strategie van een scenario is significant beter dan een andere strategie op het 95%
betrouwbaarheidsniveau als die in een groen vakje zit
Bij de hoogste voetganger hoeveelheid kan dit toch voor een significante
verbetering zorgen, omdat anders het rechtsafslaand verkeer het zeer moeilijk
krijgt, wegens de file enerzijds en het moeten wachten op alle overstekende
voetgangers anderzijds.
• Conflicten en verliestijd gaan voor een groot deel hand in hand. Dit komt omdat
een mindere verliestijd vaak een aanduiding is van een betere doorstroming.
Dit betekent dat het verkeer vlotter kan rijden zonder bruuske bewegingen te
moeten maken zoals plots remmen. Dit zou immers zorgen voor meer conflicten.
Eenmaal er file is stijgt het aantal conflicten ontzettend veel, omdat die bruuske
bewegingen in de file dan onvermijdelijk zijn.

4.5

Extra regelstrategieën

Op basis van de resultaten wordt nagedacht over enkele mogelijke aangepaste regelstrategieën. De 2 regelstrategieën met de beste of opvallendste resultaten, enkel
getest zonder SSAM, worden hier besproken.
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Een eerste regelstrategie CV1 is een aangepaste CV waarbij de mogelijke uitbreidingstijd van de interfase wegvalt en waarbij er voor het afbreken van een fase
niet meer gekeken wordt naar hiaten van voetgangers, maar enkel naar de hiaten
van de voertuigen. Deze scoorde overal qua verliestijd zo’n 0,4 tot 4,5 % beter dan CV.
Op basis van die regelstrategie wordt dan nog een andere regelstrategie uitgevoerd.
Uit hoofdstuk 4.4 bleek dat voor ongesatureerde kruispunten CV vaak slechter scoorde
dan VA. Een mogelijke verklaring hiervoor was dat de cyclus van CV niet al te
groot mocht zijn omdat de verliestijden van de voetgangers anders te groot worden
omdat de groentijden van de voetgangers vroeger kunnen worden afgebroken. Om
die reden wordt er een soort van prioriteitstechniek toegepast voor de voetgangers
op basis van CV1. De techniek die wordt toegepast is gebaseerd op de re-taken start
uit hoofdstuk 2.2.3 van de bus prioriteit technieken en wordt afgekort door CV2.
Hierbij kan als het groen van voetgangers vroeger is afgebroken, toch hernomen
worden als er voetgangers staan te wachten én als er een hiaat wordt gedetecteerd
van rechtsafslaande voertuigen.
Als laatste aanpassing wordt het vroeger kunnen afbreken van de interfase als
er geen voetgangers meer gedetecteerd worden wat aangepast. Dit omdat opnieuw
meer groentijd zal gegeven worden aan de voetgangers, het kan zijn dat rechtsafslaand
verkeer weer moeilijker door kan en die enkele extra seconden van de interfase nodig
heeft om geen verkeer op te houden. Om die reden wordt de interfase dus pas vroeger
afgebroken indien er een hiaat van rechtsafslaand verkeer is gedetecteerd. Deze
regelstrategie scoorde vrij gelijkaardig als CV1, soms wat beter en soms wat slechter.
Het voornaamste verschil was dat het de voetganger verliestijd heel wat liet dalen,
deze daalde relatief gezien veel meer dan de voertuig verliestijd steeg. Die verliestijd
is nog niet zo laag als in VT en VA, maar ligt zo wat tussen VT-VA en de voetganger
afhankelijke strategieën. Als de voetganger verliestijd vrij belangrijk is, is dit een
goed alternatief voor CV, LV en EP om zo ook de voertuig verliestijd vrij beperkt
mogelijk te houden.
Tabel 4.5 toont de beste strategieën en de significanties waar CV2, de re-taken
strategie, is toegevoegd. Het valt op dat CV2 het zeer goed doet over alle gebieden. Het is geen enkele keer significant slechter dan een andere strategie. Om die
reden wordt een nieuwe tabel aangemaakt, waar alle strategieën bekeken worden ten
opzichte van CV2. tabel 4.6 geeft dit weer. Daar kan gezien worden dat CV2 op
het 95% betrouwbaarheidsniveau 4 maal significant beter is dan VT en 3 maal ten
opzichte van de andere 4. Dit is met andere woorden een dominante strategie die
in alle situaties zou kunnen gebruikt worden. Voornamelijk in het ongesatureerde
kruispunt doet CV2 het significant beter dan alle andere voetganger afhankelijke
strategieën. Hier scoort het zelfs 2 maal beter dan de voertuig afhankelijke strategie
waarvan 1 maal significant. Wegens de beperkte tijd was er voor deze regelstrategie
geen optimalisatie naar conflicten meer mogelijk.
Wat wel opvalt is dat CV2 niet meer significant beter is op het 95 % niveau in
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Y - voetgangers
per richting

Beste
strategie

0,54 - 125

CV2

0,54 - 225

VA

0,54 - 325

CV2

0,71 - 125

CV

0,71 - 225

LV

0,71 - 325

LV

0,78-125

CV

0,78-225

CV2

0,78-325

CV2

Overige strategieën
VT
0,025669
VT
0,117978
VT
2,12E-07
VT
0,505732
VT
0,035038
VT
1,33E-06
VT
0,271613
VT
0,065891
VT
0,000865

VA
0,49059
LV
0,025294
VA
0,032757
VA
0,762755
VA
0,007047
VA
0,000413
VA
0,296737
VA
0,083994
VA
0,002659

LV
0,000245
CV
0,001626
LV
0,001411
LV
0,817809
CV
0,149041
CV
0,677169
LV
0,842319
LV
0,488252
LV
0,512656

CV
0,001225
EP
0,007458
CV
0,00434
EP
0,819972
EP
0,184189
EP
0,321184
EP
0,706505
CV
0,767314
CV
0,922262

EP
0,000544
CV2
0,831625
EP
0,001277
CV2
0,827716
CV2
0,35389
CV2
0,675372
CV2
0,485299
EP
0,759745
EP
0,230271

Tabel 4.5: De beste regelstrategieën van de optimalisatie zonder conflicten, met de
re-raken strategie toegevoegd, in functie van de verschillende scenario’s van Y en
aantal voetgangers per richting. De beste strategie van een scenario is significant
beter dan een andere strategie op het 95% betrouwbaarheidsniveau als die in een
groen vakje zit
Y = 0,71 - 225 voetgangers, wat in tabel 4.4 wél het geval was. Om die reden wordt
er ook gekeken naar het 90% betrouwbaarheidsniveau. In dat geval is VA voor dat
scenario wel significant slechter, VT echter niet. Echter voor de situatie Y= 0 ,78 225 voetgangers worden VT en VA zo ook significant slechter op het 90% niveau,
wat op dat niveau niet het geval zou zijn voor tabel 4.4.
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Y - voetgangers
per richting

Strategie

0,54 - 125

CV2

0,54 - 225

CV2

0,54 - 325

CV2

0,71 - 125

CV2

0,71 - 225

CV2

0,71 - 325

CV2

0,78-125

CV2

0,78-225

CV2

0,78-325

CV2

Overige strategieën
VT
0,025669
VT
0,124887
VT
2,12E-07
VT
0,703091
VT
0,187429
VT
5,72E-06
VT
0,735174
VT
0,065891
VT
0,000865

VA
0,49059
VA
0,831625
VA
0,032757
VA
0,948515
VA
0,056301
VA
0,001072
VA
0,763082
VA
0,083994
VA
0,002659

LV
0,000245
LV
0,020978
LV
0,001411
LV
0,970152
LV
0,35389
LV
0,675372
LV
0,597211
LV
0,488252
LV
0,512656

CV
0,001225
CV
0,000785
CV
0,00434
CV
0,827716
CV
0,546554
CV
0,980683
CV
0,485299
CV
0,767314
CV
0,922262

EP
0,000544
EP
0,006048
EP
0,001277
EP
0,987473
EP
0,657031
EP
0,557798
EP
0,70781
EP
0,759745
EP
0,230271

Tabel 4.6: Re-taken strategie ten opzichte van alle andere bekomen met optimalisatie
zonder conflicten. De beste strategie van een scenario is significant beter dan een
andere strategie op het 95% betrouwbaarheidsniveau als die in een groen vakje zit
en op het 90% betrouwbaarheidsniveau als het in een geel vakje zit.
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Hoofdstuk 5

Besluit
5.1

Inleiding

Deze thesis trachtte een oplossing te vinden voor de problematiek rond de stijgende
trend van aantal gereden kilometers van voertuigen. Het verkeer wordt immers
steeds drukker. Ook op de kruispunten zal het dus alsmaar drukker worden. Figuur
1.2d uit hoofdstuk 1.1.2 toonde aan dat bij een stijging in hoeveelheid voertuigen
het voornamelijk problematisch wordt voor de verliestijd van voertuigen hoe dichter
het kruispunt in saturatie komt. Aangezien het aantal voertuigen stijgt, zullen
meer kruispunten in saturatie komen en zal de verliestijd veel stijgen. Dan wordt
het zaak om die verliestijd zoveel mogelijk te beperken en de groentijden van de
verkeerslichtenregeling van het kruispunt zo optimaal mogelijk te benutten.
Diezelfde figuur 1.2d toont ook aan dat de invloed van voetgangers een zeer belangrijke rol speelt in dat gebied waar er richting saturatie van het kruispunt wordt
gegaan. De invloed van de voetgangers stijgt met een stijging van aantal voertuigen.
Met de trend van de drukkere kruispunten, wordt die invloed dus ook alsmaar
belangrijker. Ook het feit dat de kans stijgt voor voetgangers om over te steken bij
een rood licht als hun verliestijd1 stijgt, is hierbij erg belangrijk. De veiligheid van
voetgangers mag immers niet verwaarloosd worden op een kruispunt. Om die reden
zal ook rekening moeten gehouden worden dat de verliestijd van voetgangers niet al
te groot mag stijgen. Een probleem qua veiligheid voor voetgangers op bestaande
kruispunten is bijvoorbeeld het gebruik van vaste ontruimingstijden. Voetgangers
die trager stappen dan de berekende ontruimingssnelheid geraken hierdoor niet tijdig
aan de overkant. Omgekeerd, als er enkel voetgangers zijn die overschot hebben, dan
had de ontruimingstijd ingekort kunnen worden, waardoor sneller naar een volgende
fase had kunnen omgeschakeld worden.

1
Aangezien voetgangers niet echt worden belemmerd door bewegingen van andere voetgangers
bij het naderen van een verkeerslicht, is de verliestijd zo goed als dezelfde als de wachttijd. Om die
reden zal in het verloop van deze thesis gesproken worden over de verliestijd van voetgangers in
plaats van de wachttijd. Zo kan eenzelfde term gebruikt worden voor voertuigen en voetgangers.
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Dat er al heel wat onderzoek bestaat om de verliestijd van voertuigen en voetgangers te beperken bleek uit hoofdstuk 2.4. Ook is er al onderzoek gedaan naar de
veiligheid, die uitgedrukt wordt in termen van aantal conflicten, van zowel het gehele
kruispunt als van voertuigen en voetgangers onderling. Vaak werd een studie echter
in de realiteit gedaan en niet aan de hand van microsimulaties. Een ander probleem
was dat er soms geen echte objectieffunctie was die geoptimaliseerd moest worden,
maar werd het effect van een bepaalde ingreep nagegaan. Geen enkele studie bekeek
zowel verliestijd van voetgangers en voertuigen en het aantal conflicten, die allemaal
samen geoptimaliseerd moest worden. Wél werden bepaalde technieken gebruikt
waar detecties van voetgangers voor nodig waren. Voorbeelden zijn de drukknop, een
variabele ontruimingstijd en de fase van voetgangers verlengen of vroeger oproepen.

5.2

Methodologie

Er werd beslist om het kruispunt zo eenvoudig mogelijk te testen. Daarvoor werd
beslist een lichtenregeling met 2 fases te gebruiken, waarbij linksafslaand verkeer
zeer beperkt werd gehouden. Aan de hand van VISSIM voor de simulaties en SSAM
voor de conflicten uit die simulaties werd respectievelijk de verliestijd en veiligheid
van 5 verschillende regelstrategieën nagegaan. Die resultaten werden dan telkens
gebruikt in een objectieffunctie. Er werd een objectieffunctie samengesteld waarin
enkel de verliestijden van voetgangers en voertuigen bekeken werd aan de hand van
een gewogen functie. De andere objectieffunctie die gebruikt werd, bestond dan uit
enerzijds die gewogen verliesfunctie en anderzijds het aantal conflicten. Aangezien
verliestijd en aantal conflicten verschillende eenheden hebben, werd er voor gekozen
om de waarden verliestijd en aantal conflicten elk relatief te vergelijken ten opzichte
van een referentiepunt. Als referentiepunt werd het Wolput-punt gekozen van een
bepaald scenario van hoeveelheid voertuigen en voetgangers. Het Wolput-punt is
het punt dat de optimale cyclus bepaalt volgends de formule (2.7) van Wolput met
bijhorende groentijden (2.9). Voor elke regelstrategie en scenario wordt de gewogen
verliestijd en totaal aantal conflicten berekend voor dit punt. De objectieffunctie van
een bepaald punt voor die specifieke regelstrategie en dat specifiek scenario is dan
de verliestijd van dat bepaald punt gedeeld door de verliestijd van het Wolput-punt
vermeerderd met het totaal aantal conflicten van dat punt gedeeld door die van het
Wolput-punt.
Aan de hand van die objectieffuncties werden dan enkele scans van mogelijke oplossingsgebieden gemaakt. Die bleken voor beide objectieffuncties convex te zijn.
Op basis van die conclusie werd een optimalisatiealgoritme gezocht. Daarvoor werd
gebruik gemaakt van het CYOPGSOP optimalisatie-heuristiek (cycle optimization
- green split optimization) van Wolput.[48] In dit algoritme worden de maximum
groentijden bepaald, die in de regelstrategieën zullen gebruikt worden. Dit algoritme
gaat iteratief telkens eerst de optimale groentijd verdeling over de 2 fases zoeken door
telkens stappen te nemen in beide richtingen, gevolgd door een cyclusoptimalisatie
die ook in beide richtingen stappen zal zetten. Indien geen beter punt kan bekomen
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worden, wordt de stapgrootte gehalveerd. Indien geen beter punt kan gevonden
worden stopt dat algoritme. Dan werd nog 1 laatste extra stap toegevoegd aan dat
algoritme, dat het nog eens kijkt naar de punten rondom zich of daar niet nog een
beter punt tussen zit.
Er werden 5 regelstrategieën gemaakt die dan geoptimaliseerd werden aan de hand
van die objectieffuncties. Van die strategieën worden er 2 op huidige kruispunten
gebruikt. Dit zijn de Vaste Tijden strategie en de Voertuig Afhankelijke strategie,
afgekort door VT en VA. In de eerste staat alles van te voren vast wanneer een
bepaalde fase stopt en overgaat naar een volgende fase. Bij die tweede wordt een
bepaalde minimum groentijd telkens verlengd als geen hiaat gedetecteerd wordt tot
maximaal een bepaalde maximum groentijd. Pas als er geen voertuigen gedetecteerd
worden of de maximale groentijd overschreden is wordt er via een interfase2 naar de
volgende fase over te gaan.
De overige 3 strategieën zijn voetganger afhankelijke strategieën aangezien ze gebruik
maken van detectie van voetgangers, elk op hun eigen manier. Het hoofdprincipe
van die 3 strategieën is dat ze tijdens de fase groentijden van oversteekplaatsen voor
voetgangers vroeger kunnen afbreken, terwijl de rest van de fase doorgaat. Indien
er geen voetgangers gedetecteerd worden op een oversteekplaats gaat het licht daar
op rood. Ook maken ze alle 3 gebruik van detectie van wachtende voetgangers. Ze
geven enkel groen aan een oversteekplaats van de volgende fase als er voetgangers
staan te wachten. Die 3 strategieën heten de Licht Variabele, de Compleet Variabele
en de Enkel Pedestrian strategie, afgekort door LV, CV en EP. De eerste 2 hebben
de werking van de fase gelijk, terwijl de laatste 2 de werking van de interfase gelijk
hebben. LV en CV kunnen gedurende de fase de minimum groentijd verlengen
als er geen hiaten van voertuigen én voetgangers gedetecteerd wordt. Dit tot een
vooraf ingestelde maximum waarde van de groentijd. Dit terwijl EP gelijkaardig
is als VT, het werkt met een vooraf ingestelde groentijd van een fase. Tijdens de
fase kunnen zowel LV, CV als EP zoals vermeld het groen van voetgangers vroeger
afbreken. CV en EP hebben dan weer met elkaar gelijk dat hun interfase volledig
variabel is. Zo kan tijdens de eerste 3 seconden van de interfase het groen van
de voertuigen vroeger worden afgebroken indien er geen voetgangers meer op de
oversteekplaats gedetecteerd worden. Dit omdat de lengte van de interfase eigenlijk
bepaald is door de ontruimingstijd van de voetgangers, maar als deze niet meer aan
het oversteken zijn, kan de ontruimingstijd van de voertuigen vroeger gestart worden.
Zo kan er sneller naar een volgende fase overgeschakeld worden. Ook kunnen CV
en EP de interfase verlengen indien er nog voetgangers gedetecteerd worden op de
oversteekplaats op het eind van de interfase. Een laatste verschil tussen LV en de
2

Normaal is een interfase een vooraf bepaald interval afhankelijk van de berekende ontruimingstijden van voertuigen en voetgangers om van de ene fase naar een andere fase over te gaan. Voor
voetgangers werd een ontruimingstijd van 12 seconden berekend, terwijl voor voertuigen empirisch
werd gekeken wat een goeie ontruimingstijd was. Dit bleek 9 seconden te zijn, wat eigenlijk wat
hoog is en dus zorgt dat er maar 3 seconden zijn dat het verkeer nog groen heeft terwijl voetgangers
al rood hebben.
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andere 2 is het moment waarop de volgende fase wordt gekozen. Aangezien in LV
met vaste interfases gewerkt wordt, wordt in het begin van de interfase gekeken
naar de al dan niet gedetecteerde wachtende voetgangers. Bij CV en EP is er geen
vaste interfase en wordt dit op het allerlaatste moment gedaan. Het kan tot op het
allerlaatste moment beslissen naar welke exacte fase wordt overgegaan.

5.3

Resultaten

Uit de resultaten konden meerdere zaken geconcludeerd worden. Een eerste was
dat het aantal random seeds die gebruikt worden per simulatie zeer belangrijk zijn.
Wegens de grote hoeveelheid tijd die nodig is om te simuleren met SSAM, werd
er beslist om met 5 seeds te simuleren voor de objectieffunctie die ook het aantal
conflicten bevat. Uit de resultaten bleek dit echter te weinig te zijn. Dit kon gezien
worden door de resultaten van de objectieffunctie die geoptimaliseerd werd zonder
conflicten in rekening te brengen te bekijken. Die objectieffunctie werd wegens
de lagere hoeveelheid tijd om enkel te simuleren in VISSIM gesimuleerd met 10
seeds, om de variatie meer weg te werken. Dit omdat de optimaal bekomen punten
uiteindelijk met 20 seeds gesimuleerd werden voor een zo laag mogelijke variatie.
Het verschil tussen 10 en 20 seeds was veel kleiner dan tussen 5 en 20 seeds. Voor
die objectieffunctie waar conflicten niet in rekening werd gebracht werd voor de
optimale punten ook gekeken wat hun totale hoeveelheid conflicten waren. In veel
gevallen van bijna gesatureerde toestand en gesatureerde toestand werd zo bekomen
dat die tot betere verliestijden én een lager aantal conflicten leidde dan wanneer er
geoptimaliseerd werd mét conflicten. Dit toonde aan dat optimaliseren met 5 seeds
eigenlijk te weinig was, maar wegens tijdsbeperkingen en het gebrek aan meerdere
computers was dit niet anders mogelijk. Om die reden werden de punten, die beter
waren als ze bekomen met de optimalisatie zonder conflicten, uiteindelijk gebruikt
voor het bepalen van het al dan niet significant beter zijn voor de optimalisatie mét
conflicten.
Uit die resultaten konden enkele zaken teruggevonden worden. Zo was de verliestijd van voetgangers vaak lager in VT en VA, dit komt voornamelijk omdat het
groen van voetgangers in de overige 3 strategieën vroeger kan worden afgebroken. In
het gebied van de laagste saturatie zorgde die lagere voetganger verliestijd ervoor
dat VA zeer veel als beste scoorde en vaak op een significant niveau ten opzichte
van de 3 voetganger afhankelijke strategieën. Al was in dat geval de verliestijd
van de voetgangers niet echt veel lager, dit omdat er hogere cycluslengtes kunnen
gebruikt worden zonder dat de verliestijd al te hoog wordt, omdat ze gedurende de
fase voortdurend groen hebben. Hierdoor kon een iets betere voertuig verliestijd
bekomen worden, aangezien het verkeer vlotter kon doorstromen en indien er hiaten
waren, de fase stopte.
Verder viel het ook op dat tussen de 3 voetganger afhankelijke strategieën LV,
CV en EP geen enkel significant verschil kon gevonden worden. Dit doordat de
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grootste winst die zij maken dezelfde is: het vlotter kunnen laten doorstromen van
rechtsafslaand verkeer, aangezien die anders voorrang moet verlenen aan overstekende
voetgangers. Dit voordeel ten opzichte van VT en VA komt vooral tot uiting in de
gebieden richting saturatie en bij des te meer voetgangers. Bij de 2 hoogste van de 3
gebruikte voetgangershoeveelheden bij bijna saturatie kon er telkens een significant
verschil met VA en VT gevonden worden. Dit omdat als er veel voetgangers zijn,
het rechtsafslaand verkeer langer moet wachten en zo dus meer wordt opgehouden.
Aangezien het verkeer bijna in saturatie is, kan dit leiden tot een kleine file en grotere
verliestijden. Dat die significantie in saturatie enkel bij de hoogste voetgangershoeveelheid kan gezien worden, ligt aan het feit dat je verkeer toch al volledig in file
zit, er zal dus sowieso al een grote verliestijd zijn. De files kunnen immers niet meer
vermeden worden. Wél kan het bij de meeste voetgangers er nog steeds voor zorgen
dat het afslaand verkeer vlotter door kan, wat tot een significant verschil leidt.
Op de bekomen resultaten werden dan enkele t-testen uitgevoerd om weer te kunnen
geven in welke gevallen bepaalde regelstrategieën significant beter waren dan andere.
Er was geen enkele strategie die nooit eens significant slechter was dan een andere.
Zo was VA zeer goed voor ongesatureerde toestand en de voetganger afhankelijke
voor de bijna gesatureerde en gesatureerde toestand. Dit was echter niet altijd op
significant niveau.
Op basis van de resultaten en enkele bekomen conclusies en verklaringen werd
er besloten om nog 1 extra regelstrategie te testen. Deze werkt zeer gelijkaardig als
CV. Er zijn echter een paar verschillen. Een eerste verschil is dat de minimumgroentijd die verlengd kan worden tot een bepaalde maximum groentijd, enkel nog afhangt
van de detectie van voertuigen en niet meer van de voetgangers. Een tweede verschil
zit in de interfase. De lengte wordt enkel ingekort indien er een hiaat wordt gedetecteerd van rechtsafslaande voertuigen, aangezien het kan zijn dat die rechtsafslaande
voertuigen de extra tijd kunnen gebruiken om vlot te doorstromen. Ook wordt de
interfase niet meer verlengd indien er nog voetgangers overstaken, omdat dit niet echt
als voordeel kon teruggevonden worden in het aantal voertuig-voetganger conflicten.
Als laatste en belangrijkste verschil wordt er gedurende de fase gewerkt met een prioriteitstechniek voor voetgangers, een variant van de re-taken start van de bus. Deze
strategie wordt afgekort door CV2. Als de groentijd van de voetgangers voortijdig
is afgebroken, kan met CV2 de groentijd hernomen worden. Hiervoor moeten er
wachtende voetgangers gedetecteerd worden én moet er een hiaat gedetecteerd worden
van rechtsafslaande voertuigen. Door die ingrepen kan het de voordelen van een
voetganger afhankelijke strategie gebruiken en kan het de verliestijd voor voetgangers
toch enigszins beperken. Deze regelstrategie werd omwille van beperkte tijd enkel
getest voor de objectieffunctie zonder conflicten. Omwille van dezelfde reden werd
het aantal conflicten voor de bekomen optimale punten van de objectieffunctie zonder
conflicten ook niet berekend. De bekomen verliestijd van voetgangers is nog niet zo
laag als die van VA en VT, maar in ongesatureerde toestand is de verliestijd van de
voertuigen ook wel lager dan die van VA en VT. Dit zorgde ervoor dat CV2 ook zeer
goed kon scoren in ongesatureerde toestand. Daar scoorde CV2 telkens significant
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beter dan CV, LV en EP. Voor bijna gesatureerde en gesatureerde toestand was er
geen significant verschil tussen de 4 voetganger afhankelijke strategieën. Zo bleek
uiteindelijk dat CV2 geen enkele keer significant slechter was dan een strategie, maar
wel 4 keer significant beter dan VT en 3 keer significant beter dan LV, CV, EP en
VA. CV2 kan met andere woorden over alle gebieden gebruikt worden en is dus een
dominante strategie: ongeacht van het scenario zal het goed werken.

5.4

Synthese

Uit de t-testen kon uiteindelijk de beslissingsboom uit figuur 5.1 gemaakt worden.
Die toont aan afhankelijk van wat de objectieffunctie is en in welk scenario het
kruispunt zich bevindt, welke strategieën er allemaal kunnen gebruikt worden. Wél
moet hierbij de opmerking gemaakt worden dat deze beslissingsboom gemaakt werd
voor een kruispunt dat volledig homogeen is over alle richtingen voor zowel voertuigen
als voetgangers. In hoofdstuk 5.5 wordt de suggestie gedaan om deze regelstrategieën
ook te onderzoeken voor kruispunten die heterogeen zijn.

Figuur 5.1: De uiteindelijk bekomen beslissingsboom van mogelijke regelstrategieën
voor verschillende scenario’s.
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5.5

Toekomstig werk

Enkele zaken die in toekomstig werk kunnen verricht worden zijn de volgende:
• De optimalisatie met conflicten met meer dan 5 seeds uitvoeren;
• CV2 testen op totaal aantal conflicten en zien of het dan ook nog dominant is;
• De regelstrategieën met een lagere ontruimingstijd voor voertuigen testen,
waardoor er meer mogelijkheden zijn voor de variabele interfase-strategieën;
• Simulaties langer laten lopen om zo mogelijks wél een verband tussen voetgangervoertuig conflicten en bijhorende regelstrategieën te vinden;
• Gebruik maken van meerdere fases en gevolgen daarvan op de werking van
voetganger afhankelijke strategieën onderzoeken;
• Nieuwe voetganger afhankelijke strategieën onderzoeken voor meerdere fases;
• Meer mogelijke prioriteitstechnieken voor voetgangers onderzoeken;
• De verschillende strategieën in meer variërende scenario’s uittesten, waarbij
de ene weg meer voertuigen bevat dan de andere bijvoorbeeld. Ook meer
verschillen in hoeveelheden van voetgangers gebruiken over het gehele kruispunt.
Met andere woorden werken met een heterogeen in plaats van een homogeen
kruispunt en de gevolgen voor de strategieën onderzoeken;
• Mogelijkheden van voetganger afhankelijke strategieën in gecoördineerde netwerken onderzoeken.
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