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Voorwoord
Dit rapport beschrijft het resultaat van een verkennende simulatiestudie met het
microscopisch verkeersmodel MIXIC die ik in het kader van mijn afstudeeronderzoek van de
opleiding Civiele Technologie & Management (CT&M) aan de Universiteit Twente heb
uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het kenniscentrum Applications of
Integrated Driver Assistance (AIDA) en vond plaats van juli 2003 tot en met maart 2004 bij
TNO Technische Menskunde (TNO TM) te Soesterberg.
Mijn afstudeeronderzoek heeft betrekking op de doorstromingseffecten van Adaptive Cruise
Control (ACC) bij een invoeging op een snelweg. Hiermee sluit het goed aan bij het
onderzoek dat binnen AIDA wordt uitgevoerd. Een van de onderzoeksthema’s van dit
kenniscentrum luidt namelijk: Wat zijn de effecten van ondersteunende systemen en diensten
op de verkeersafwikkeling, in termen van doorstroming, betrouwbaarheid, veiligheid en
milieu?
Afstuderen doe je niet alleen. Een aantal mensen wil ik dan ook hartelijk danken voor hun
medewerking, geduld, enthousiasme en steun. Dank gaat uit naar Bart van Arem en Richard
van der Horst voor het bieden van de mogelijkheid om mijn afstudeeronderzoek uit te voeren
binnen het kenniscentrum AIDA en dit te mogen doen bij TNO TM. Daarnaast wil ik Jeroen
Hogema en Cornelie van Driel bedanken voor de vakinhoudelijke en procestechnische
ondersteuning bij het werken aan de in dit rapport beschreven studie. Ook ben ik dank
verschuldigd aan Ronald van Katwijk voor zijn hulp bij alle MIXIC inhoudelijke problemen
die ik gaandeweg het proces ben tegengekomen. En als laatste, maar zeker niet als minste wil
ik mijn ouders, Henk en Aukje, bedanken voor de steun die ze mij gedurende mijn hele
studietijd en zeker tijdens dit laatste jaar hebben gegeven.

Soesterberg, maart 2004
Robert de Jong
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Samenvatting
Vraagstelling:
Dit rapport beschrijft een verkennende studie naar de effecten van Adaptive Cruise Control
(ACC) op de doorstroming van het verkeer op de hoofdrijbaan van een Nederlandse
autosnelweg, bij een verstoring, veroorzaakt door vanaf een toerit invoegend verkeer.
Werkwijze:
Voor het onderzoeken van de effecten van ACC is gebruik gemaakt van het microscopisch
verkeersmodel MIXIC. Om verkeer komend vanaf een toerit te kunnen simuleren in dit
model is een nieuw ontwikkeld toerit-invoegmodel geïmplementeerd. Met het uitgebreide
model MIXIC is verkeer op een tweestrooks hoofdrijbaan en een enkelstrooks invoeging in
een tiental varianten gesimuleerd: een referentievariant zonder ACC en een negental
varianten met ACC. Deze varianten met ACC verschillen in de penetratiegraad van ACC
(5%, 20% en 50%) en de ACC volgtijd (0.7, 1.0 en 1.4 s). Voor elke variant zijn tien
stochastisch onafhankelijke simulaties gedraaid. De resultaten hiervan zijn vervolgens door
middel van variantie-analyse geanalyseerd.
Resultaten:
De gesimuleerde invoeging verslechtert daadwerkelijk de doorstroming van het verkeer op de
hoofdrijbaan. ACC leidt niet tot een verbetering van de doorstroming rond een invoeging. Bij
een ACC volgtijd van 1.4 s ontstaat vanaf een penetratiegraad van 20% zelfs een
verslechtering van de doorstroming. Dit uit zich in een verlaging van de gemiddelde snelheid
variërend van 1% bij een penetratiegraad van 20% tot ruim 4% bij een penetratiegraad van
50%. Een volgtijd van 0.7 s leidt bij een penetratiegraad van 50% tot een sterke aantasting
van de doorstroming. Dit manifesteert zich ter hoogte van en net na de invoeging door een
verhoging van het aantal voertuigen in schokgolf met respectievelijk 55% en 50%. Ook
indirect kan dit van grote invloed zijn op de doorstroming aangezien het te verwachten valt
dat ook de ongevallenkans en daarmee het aantal files zal toenemen.
Conclusie:
Het is niet verstandig om op de middellange (20% ACC) en lange termijn (50% ACC)
voertuigen uit te rusten met ACC systemen die een mogelijke instelvolgtijd van 1.4 s hebben.
Op de lange termijn geldt dit ook voor een instelvolgtijd van 0.7 s. Aanbevolen wordt om
nader onderzoek te doen naar de effecten van geavanceerdere vormen van ACC, die bepaalde
situaties (bijvoorbeeld invoegers) kunnen herkennen en daardoor ook beter hierop kunnen
reageren en anticiperen.
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Summary
Purpose:
This study explores the traffic flow effects of Adaptive Cruise Control (ACC) on the main
roadway of a Dutch motorway around a disturbance caused by traffic coming from a merging
on-ramp.
Methods:
To study the effects of ACC the microscopic traffic simulation model MIXIC was used. For
simulation of traffic on a merging ramp a newly developed on-ramp lane change model was
implemented. The extended MIXIC model has been applied in a study of traffic on a twolane main roadway in combination with a one-lane merging ramp. Ten different variants were
simulated: a reference variant with no ACC traffic and nine variants with ACC traffic. The
variants with ACC differ in the penetration level of ACC (5%, 20% and 50%) and in the
ACC headway (0.7, 1.0 and 1.4 s). For each variant ten independent simulation runs were
carried out. De results were analysed with ANOVA (analysis of variance).
Results:
The simulated traffic coming from the on-ramp indeed causes a disturbance of the traffic
flow on the main roadway. ACC does not result in an improvement of the traffic flow on the
main roadway of a motorway round a merging on-ramp. An ACC headway of 1.4 s with a
penetration of 20% ACC even shows a deterioration of the traffic flow. This manifests itself
in a reduction of the average speed. The reduction varies from 1% in case of 20% ACC to 4%
in in case of 50% ACC. An ACC headway of 0.7 s in combination with a penetration of 50%
ACC results in a strong deterioration of the traffic flow measured by the number of vehicles
in a shockwave. This number of vehicles in a shockwave increases with 55% in the merging
section and 50% right after the merging section. Indirectly this can also be of great influence
on the traffic flow since it is to be expected that the risk of occurrence of traffic accidents will
increase. This in turn could lead to more congestion.
Conclusion:
In the mid term (20% ACC) and the long term (50% ACC) it is not advisable to equip
vehicles with ACC systems which give drivers the choice to set an ACC headway of 1.4 s. In
the long term the same holds for the choice of an ACC headway of 0.7 s. It is recommended
to carry out further research into the effects of more advanced types of ACC. These more
advanced types of ACC should be able to recognize specific situations (for example merging
vehicles) and could therefore anticipate or react in a more appropriate way.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Het automatiseren van autorijden is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. De
problemen rond mobiliteit blijven groeien (files, ongevallen, milieuvervuiling,
geluidsoverlast) en steeds vaker zoekt men hiervoor ‘slimme’ oplossingen. De technologie
maakt dit in toenemende mate mogelijk. Voor toepassingen waarvoor enkele jaren geleden
een auto nog volgebouwd moest worden met computers, voldoen nu enkele chips. En dat
terwijl de snelheid en betrouwbaarheid van de systemen alleen maar zijn toegenomen. Met de
huidige technologische ontwikkeling is het denkbaar dat over een jaar of vijftig het besturen
van een auto ingrijpend veranderd is. Operationele rijtaken zoals het afstand houden, snelheid
regelen en het binnen een rijstrook rijden worden ondersteund of zelfs overgenomen door een
automaat.
Automatische voertuiggeleiding (AVG) is een verzamelnaam voor systemen waarin de
rijtaken van een bestuurder geheel of gedeeltelijk zijn geautomatiseerd. AVG toepassingen en
–technologieën kunnen ruwweg worden verdeeld in twee categorieën (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 2001):
•

•

Toepassingen van AVG waarbij automatisering wordt toegevoegd aan bestaande
verkeers- en vervoersystemen die meteen breed bruikbaar zijn. De belangrijkste systemen
op dit gebied zijn de Advanced Driver Assistance systemen (ADAS), de rijtaak
ondersteunende apparaten. Het gaat hier om ondersteuning van bestuurderstaken in
voertuigen. Het betreft daarnaast echter ook het ‘intelligenter’ maken van wegen.
Toepassingen van AVG waarbij volledige automatisering plaatsvindt van verkeers- en
vervoersystemen. Deze volledige automatisering vindt vooral plaats in een
geconditioneerde omgeving zonder of met beperkte interactie met andere
verkeersdeelnemers. Deze toepassingen vallen onder de systemen van Volledig
Automatische Voertuiggeleiding (VAV systemen).

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet in ADAS een serieuze optie waarmee ze de
mobiliteitsproblemen op lange termijn aan kan pakken (Bastiaensen & de Hoog, 2000;
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001). Goede benutting van de infrastructuur,
betrouwbaarheid van het vervoersysteem, veiligheid en vermindering van schadelijke uitstoot
staan daarin centraal. Door onderdelen van de rijtaak te automatiseren zal de veiligheid van
het verkeerssysteem aanzienlijk moeten toenemen. Ook kunnen ADAS zorgdragen voor een
betere informatie die bestuurders bewust maakt van komende gevaren. Het automatiseren van
de longitudinale rijtaak maakt dicht op elkaar rijden met hoge snelheden mogelijk. De
capaciteit van de weg kan zo theoretisch worden verhoogd, door gebruik te maken van
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voertuigen die uitgerust zijn met ADAS. Wel moet worden bedacht dat het hier gaat om een
capaciteitsverhoging die mogelijk is vanuit een technisch oogpunt. Of de mens dit soort
systemen wil accepteren is een andere zaak. De voorspelbaarheid van de reistijd over een
bepaald traject is een belangrijk kwaliteitscriterium van het verkeerssysteem. Door gebruik te
maken van ADAS zou deze verbeterd kunnen worden. Niet alleen vanwege de al genoemde
capaciteitsverhoging, maar ook doordat een ADA systeem in een ultieme vorm goede
mogelijkheden biedt tot externe besturing van het hele systeem. De bedrijfszekerheid van het
verkeerssysteem neemt toe, en daarmee de voorspelbaarheid van de reistijd. Ook op het
terrein van het milieu valt winst te behalen met Automatische voertuiggeleiding. Doordat het
verkeer zich met behulp van ADAS naar verwachting minder schoksgewijs afwikkelt, zal de
emissie van schadelijke stoffen afnemen. Deze mindere uitstoot van schadelijke stoffen is
ook indirect te verwachten wanneer een bestuurderondersteunend systeem tot minder
ongevallen leidt, aangezien dit doorgaans ook tot minder files leidt.
Een rijtaakondersteunend systemen zoals Adaptive Cruise Control (ACC) is inmiddels al op
de markt. Bij Nissan, Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Jaguar, Fiat en Seat kan ACC als
optie gekozen worden. Het is te verwachten dat, net als bij ABS (Anti Blokkering Systeem)
en de airbag, de penetratiegraad van ACC geleidelijk aan verder zal toenemen. Het systeem
werkt als volgt. Als er zich op de weg voor een met ACC uitgerust voertuig geen voorligger
bevindt of als deze buiten het bereik van de ACC rijdt, dan functioneert het systeem als een
conventionele Cruise Control (CC). Echter, zodra het systeem een voorligger detecteert,
worden afstand en onderlinge snelheid bepaald, waarna (indien nodig) het systeem de
snelheid zelf aanpast door gas terug te nemen, naar een lagere versnelling terug te schakelen
of door actief te remmen.

1.2

Probleemstelling

Voor het zover is, dat aan de hoge verwachtingen ten aanzien van ADAS voldaan kan
worden, moet nog veel onderzoek en ontwikkeling worden gedaan. Het onderzoek naar de
effecten
van
rijtaakondersteunende
systemen
op
bestuurders
(rij-prestatie,
gedragsaanpassingen, werkbelasting, acceptatie) en op verkeersstromen (verkeersveiligheid,
doorstroming) is in volle gang. Ook wordt er nog volop onderzoek gedaan naar nieuwe en
verbeterde technieken (sensoren, regelaars, etc.) Ondanks dat ACC sinds een aantal jaren op
de markt is, zijn er nog veel leemtes in de kennis over de effecten van dit ADA systeem. Zo
hebben tot op heden de studies naar de effecten van ACC vooral betrekking gehad op
homogene wegvakken. In werkelijkheid zijn er natuurlijk vele situaties waarin deze
geïdealiseerde voorstelling niet opgaat en waarin er sprake is van verstoringen, veelal
veroorzaakt door invoegend verkeer. Deze verstoringen zijn vaak de oorzaak van het niet
naar wens verlopen van de verkeersafwikkeling op een wegvak. Daarom is het belangrijk om
te onderzoeken of een ADA systeem als ACC kan bijdragen aan het verminderen van zulke
verstoringen.
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1.3

Doelstelling

Volgend uit bovenstaande kan de doelstelling van het in dit rapport beschreven onderzoek als
volgt geformuleerd worden:
Meer inzicht verkrijgen in de effecten van Adaptive Cruise Control (ACC) op de
doorstroming van het verkeer op de hoofdrijbaan van een Nederlandse autosnelweg, bij een
verstoring, veroorzaakt door vanaf een toerit invoegend verkeer, door gebruik te maken van
verkeersstroomsimulatie.

1.4

Modelkeuze

Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de effecten van ADAS kan geleverd worden
door het inzetten van simulatiemodellen. Hiermee kan met relatief beperkte kosten een
inschatting gemaakt worden van verschillende effecten (zoals doorstroming,
verkeersveiligheid, energieverbruik, milieubelasting) op het niveau van een wegvak,
knooppunt, corridor of netwerk.
Dit onderzoek naar de effecten van ACC rond een invoeging op een Nederlandse
autosnelweg is uitgevoerd met MIXIC (Microscopic model for Simulation of Intelligent
Cruise Control; Van Arem, De Vos & Vanderschuren, 1997). De voornaamste reden hiervoor
is dat MIXIC een microscopisch verkeersmodel is met als specifiek doel het bepalen van
effecten op wegvakniveau van vormen van automatische voertuiggeleiding, waaronder ACC.
Dit betekent dat tijdens de simulatie het gedrag van afzonderlijke bestuurders (en voertuigen)
wordt nagebootst, in tegenstelling tot macroscopische modellen die simuleren op het niveau
van verkeersstromen. Dit is van belang aangezien invoering van ACC van invloed zal zijn op
individuele bestuurder-voertuig verkeerskenmerken als volgafstand, -tijd, (wens)snelheid,
reactietijd etc. (zie bijvoorbeeld Hogema, van der Horst & Janssen, 1994; Hoedemaeker,
1999). Het model MIXIC bevat gedetailleerde deelmodellen voor de bestuurder, het voertuig,
de omgeving en de toegepaste vorm van ACC en de interacties hiertussen. MIXIC is
gekalibreerd voor Nederlandse autosnelwegen. Daarnaast wordt het model al verscheidene
jaren met succes ingezet op het gebied van onderzoek naar ADAS. Bijkomend voordeel is dat
MIXIC door TNO ontwikkeld is. Nadeel is dat het in het programma nog niet mogelijk is om
het verkeer op en rond invoegingen te simuleren. De implementatie van een toeritinvoegmodel heeft dan ook deel uitgemaakt van dit onderzoek.

1.5

Opbouw van het rapport

In het tweede hoofdstuk van dit rapport wordt het systeem Adaptive Cruise Control (ACC)
uitvoerig beschreven. Ook worden de resultaten van een literatuuronderzoek naar de effecten
van ACC op de doorstroming van snelwegverkeer gepresenteerd. Het derde hoofdstuk bevat
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een uitgebreide uiteenzetting van de structuur en werking van het model MIXIC. Vervolgens
volgt Hoofdstuk vier met een beschrijving van de voor dit onderzoek uitgevoerde uitbreiding
van het model: een toerit-invoegmodel. In het vijfde hoofdstuk wordt de experimentele opzet
beschreven die is gekozen voor de evaluatie van de effecten van ACC. Hoofdstuk zes bevat
de resultaten van de simulaties en in het daaropvolgende zevende hoofdstuk worden
conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
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2

Adaptive Cruise Control (ACC)

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk begint met een uitgebreide beschrijving van de term Adaptive Cruise Control
(ACC). Vervolgens worden de resultaten van een literatuuronderzoek naar de effecten van
ACC gepresenteerd. Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd met een drietal doelstellingen, te
weten:
1. Aantonen van het belang van dit onderzoek naar de effecten van ACC bij een
invoegsituatie op een snelweg.
2. Onderbouwing geven voor de te kiezen onafhankelijke variabelen, en de waarden van
deze variabelen, die gebruikt zijn bij het opstellen van de gesimuleerde
onderzoeksvarianten (Paragraaf 5.3).
3. Onderbouwing geven van de geformuleerde verwachtingen ten aanzien van de resultaten
van dit onderzoek (Paragraaf 5.7)
Het slot van dit hoofdstuk bestaat uit conclusies die volgen uit het verrichte
literatuuronderzoek.

2.2

Beschrijving ACC

2.2.1

Systeembeschrijving

Adaptive of Advanced Cruise Control (ACC) wordt ook wel Intelligent Cruise Control (ICC)
of Adaptive of Advanced Intelligent Cruise Control (AICC) genoemd. Dit systeem is een
uitbreiding van de reeds bekende Cruise Control of Conventional Cruise Control (CC of
CCC). De uitbreiding bestaat uit een regelstructuur dat het motorvermogen kan reduceren
en/of (in beperkte mate) de rem kan bedienen, en een sensorgedeelte dat bepaalt of er een
voorligger op de weg aanwezig is, en zo ja, wat de afstand en de relatieve snelheid zijn. Het
detectie-element bestaat uit een LIDAR-sensor (Light Detection And Ranging, gebaseerd op
laserdetectie) of een RADAR sensor (Radio Detection And Ranging) en in sommige gevallen
uit een combinatie van beide. Er zijn momenteel ook ontwikkelingen gaande waarbij detectie
berust op beeldherkenning (Hoetink, 2003; BMW, 2000).
2.2.2

Werking

Uitgangspunten van de ACC zijn een door de bestuurder aan te geven streefsnelheid en een
door de bestuurder in te stellen volgtijd (snelheidsafhankelijke volgafstand) ten opzichte van
voorliggers. De ACC probeert continu zowel de ingestelde streefsnelheid als volgtijd te
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realiseren. Het systeem doet dit door met het gas- of rempedaal te reageren op afwijkingen in
beide instellingen. In de praktijk komt het er op neer dat in een situatie waarin de
voorliggende rijstrook ‘vrij’ is, het ACC systeem functioneert als een conventionele Cruise
Control, dat wil zeggen: het systeem handhaaft een door de bestuurder aangegeven
streefsnelheid. Echter zodra het systeem voorligger detecteert die langzamer rijdt of ten
opzichte waarvan de volgafstand te klein (bijvoorbeeld een invoeger) is, past het de snelheid
aan door gas terug te nemen, naar een lagere versnelling terug te schakelen of door actief te
remmen. In de huidige opzet kan het systeem op een vertraging realiseren tot maximaal 0,20,3 g (1/4 tot 1/3 van de maximale remkracht). Indien de benodigde remkracht groter is dan
door het systeem geleverd kan worden, wordt door een aantal systemen signaal gegeven aan
de bestuurder dat de systeemtolerantie wordt overschreden en dat bestuurderinterventie
vereist is. De bestuurder kan te allen tijde het systeem uitzetten door op een knop te drukken
of door te remmen. Het systeem kan tijdelijk buitenspel worden gezet door gas te geven.
Sommige huidige systemen hebben het vermogen om de voorligger ook nog door bochten te
volgen (Hoetink, 2003). ACC is een autonoom systeem. Het communiceert niet met andere
voertuigen of wegkantsystemen. Daardoor is ACC toepasbaar in gemengde verkeersstromen:
voertuigen met en zonder ACC kunnen gebruik maken van dezelfde weg.
De ACC vervangt de bestuurder in:
•
•
•
•

Handhaven van de ingestelde gewenste snelheid, waar mogelijk.
Snelheid verminderen of remmen bij het naderen van een langzamere (of op te korte
afstand rijdende) voorganger op dezelfde rijstrook.
Handhaven van een gegeven volgafstand.
Versnellen naar de gewenste rijsnelheid wanneer er geen langzamere voorganger binnen
een bepaalde afstand is.

Ondanks dat de ACC de bestuurder in bovenstaande situaties vervangt, blijft de bestuurder
altijd volledig verantwoordelijk. Een bestuurder zal de controle moeten overnemen wanneer:
•

•
•
•
•
•

Gegeven de snelheid van het eigen voertuig, de snelheid van de voorligger en de afstand
tot de voorligger, de door de ACC geleverde acceleratie of deceleratie van het voertuig
niet voldoet.
De snelheid aangepast moet worden om te kunnen invoegen in een hiaat op een andere
rijstrook.
De snelheid op de huidige rijstrook hoger is dan op de naastgelegen linkerrijstrook
terwijl het verboden is om rechts in te halen.
De door de ACC geregelde acceleratie of deceleratie oncomfortabel is (te zwak of te
sterk).
Een voorligger door een (‘sterke’) bocht gevolgd moet worden.
De ACC niet reageert op een voorligger terwijl dat wel gewenst is.
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•

De ACC reageert op een voorligger (‘ghost’) die er niet is.

2.2.3

Classificatie

Telematicasystemen voor in de auto zijn volgens Carsten en Nilsson (2001) in te delen in vier
categorieën. Hieronder staan de vier categorieën beschreven en wordt aangegeven tot welke
categorie ACC behoort.
1.

Systemen die de rijtaak ondersteunen door de bestuurder informatie te geven,
bijvoorbeeld navigatie- en verkeersinformatiesystemen.

2.

Systemen die waarschuwingen of terugkoppeling geven, meestal om fouten of
overtredingen van bestuurders te verminderen, bijvoorbeeld systemen die aangeven dat
de huidige snelheid te hoog is of waarschuwen voor een naderende botsing.

3.

Systemen die interveniëren in voertuigbesturing zonder volledig de bestuurder te
vervangen, bijvoorbeeld ACC.

4.

Systemen die autonoom of geautomatiseerd rijden, waarbij de bestuurder compleet
vervangen is en niet kan ingrijpen in het systeem.

Michon (1989) onderscheidt een drietal niveaus van vaardigheid en controle van
verkeersomstandigheden die gelden voor een bestuurder als zelfstandige weggebuiker, te
weten het strategisch of plan-niveau, het tactisch of manoeuvre-niveau, en het operationeel of
controle-niveau.
1.

Het strategisch niveau beschrijft de manier waarop mensen hun verplaatsingen
voorbereiden, dat wil zeggen, hoe zij hun bestemming, route en voertuig kiezen. Daarbij
spelen onder andere overwegingen inzake kosten en risico’s een belangrijke rol. Deze
plannen worden bovendien beïnvloed door de algemene opvattingen en gevoelens die
weggebruikers koesteren met betrekking tot verkeer en vervoer, hun persoonlijke
omstandigheden, en verder door factoren zoals de behoefte aan ontspanning of comfort.

2.

Het tactisch niveau beschrijft op welke wijze weggebruikers zich gedragen als zij
reageren op de omstandigheden van het moment. Dit manoeuvregedrag wordt in
belangrijke mate gedicteerd door de heersende situatie. Niettemin moeten handelingen
als het vermijden van obstakels, keren, of inhalen, uiteraard ook voldoen aan het doel dat
de weggebruiker zich op het strategisch niveau heeft gesteld. Omgekeerd zal het
strategisch doel ook vaak moeten worden aangepast in het licht van de uitkomst van
bepaalde manoeuvres. Als het bijvoorbeeld onmogelijk is in te halen vanwege drukte op
de andere weghelft, dan kan het zijn dat men moet afzien van het plan om de pont van
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kwart over vier te halen. Er is tussen het strategisch en het tactisch gedragsniveau dan
ook een wisselwerking.
3.

Op het operationele controle- of vaardigheidsniveau tenslotte is sprake van elementaire
taken die uitgevoerd moeten worden om het mogelijk te maken aan het verkeer deel te
nemen. De autobestuurder moet bijvoorbeeld in staat zijn de motor van het voertuig te
starten, te schakelen, te sturen, te remmen, en de verschillende knoppen en hendels te
bedienen. De meeste van deze elementaire bedieningstaken verlopen automatisch of
onbewust (althans zolang er zich geen onverwachte situatie voordoet). Ook in dit geval
is er sprake van koppelingen met de andere niveaus.

ACC grijpt zowel in op tactisch niveau: in/uitschakelen van de ACC, als op operationeel
niveau: ACC neemt een deel van de longitudinale regeltaak van de bestuurder over.
Een derde mogelijke classificatie maakt onderscheid tussen: ADAS die ondersteuning bieden
voor 1) de longitudinale regeltaak en 2) de laterale regeltaak. De longitudinale regeltaak heeft
betrekking op gas geven en remmen. Deze is er voor de beweging in voorwaartse en
achterwaartse richting, zoals snelheid houden, afstand bewaren tot voorgangers en stoppen
voor obstakels. Daarnaast is er de laterale regeltaak die betrekking heeft op het sturen en
dient voor zijwaartse bewegingen, zoals ‘op de weg blijven’, bochten, inhalen etc. Voor deze
laatste regeltaak biedt de ACC geen ondersteuning.

2.3

Literatuuronderzoek effecten ACC

Er zijn reeds vele studies gedaan naar de effecten van ACC. Er kan onderscheid gemaakt
worden naar welke effecten er onderzocht worden: op de verkeersafwikkeling, op veiligheid,
op milieu en op bestuurdersgedrag. Ook zijn er verschillende methoden van onderzoek:
veldonderzoek, rijsimulator, wiskundige analyse, (computer)simulatie. Het onderzoek naar de
effecten van ADA systemen op verkeersstromen vindt voornamelijk plaats met behulp van
wiskundige analyses en (computer)simulaties. Effecten op bestuurdersgedrag worden veelal
onderzocht in rijsimulatoren en in veldonderzoeken. Voor het onderzoek naar veiligheids- en
milieuaspecten wordt gebruik gemaakt van alle bovengenoemde methodes.
Het literatuuronderzoek waarvan de resultaten hieronder beschreven staan heeft zich alleen
gericht op effecten van ACC op verkeersstromen. De aandacht is vooral uitgegaan naar
resultaten met betrekking tot de doorstroming. Echter, bevindingen op het gebied van
capaciteit zijn ook deels meegenomen, vanwege de invloed van capaciteit op doorstroming.
Immers, bij een hogere capaciteit zal het verkeer bij toenemende verkeersvraag relatief langer
kunnen blijven doorstromen. Onder capaciteit wordt verstaan: het maximaal aantal
voertuigen dat volgens berekening per tijdseenheid een punt van een rijstrook of rijbaan
onder bepaalde omstandigheden kan passeren of door een bepaald homogeen segment kan
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worden verwerkt (ROA, 1993). Zwaneveld en Van Arem hebben in 1997 een literatuurstudie
verricht naar de doorstromingseffecten van ACC. De resultaten van deze studie zullen
hieronder eerst gepresenteerd worden. Vervolgens zal dit gedaan worden voor de voor dit
onderzoek relevante conclusies uit de literatuurstudie van Hoetink (2003). Daarna zal een
aantal andere studies behandeld worden dat niet is opgenomen in de literatuurstudie van
Zwaneveld en Van Arem noch in die van Hoetink. Ondanks het feit dat de bevindingen van
Van Arem et al. (1995), VanderWerf et al. (2002) en Minderhoud (1999) al behandeld zijn in
de bovengenoemde literatuurstudies, worden deze vanwege de relevantie voor dit onderzoek
nog eens apart behandeld.
2.3.1

Literatuurstudies naar ACC

Zwaneveld en Van Arem (1997) hebben veertien studies van 1991 tot en met 1997 (zie voor
een overzicht Bijlage A.1) vergeleken waarin de verwachte effecten van ACC op
verkeersstromen op autosnelwegen zijn onderzocht. Zij concluderen dat zolang de ingestelde
volgafstand niet te groot is, een flinke penetratie van auto’s met ACC niet tot een afname van
de capaciteit leidt. Een verbetering van de stabiliteit van de verkeersstroom treedt op doordat
de ACC de snelheid geleidelijker regelt dan een menselijke bestuurder. Daardoor neemt het
aantal schokgolven af, wat als indicatie kan worden gezien voor een betere
verkeersafwikkeling en –veiligheid.
Hoetink (2003) heeft de resultaten van een achttal verkeerssimulatie studies (zie voor een
overzicht Bijlage A.2) naar de invloed van ACC op de verkeersstroom op autosnelwegen
geanalyseerd. In al deze studies is uitgegaan van autosnelwegen met twee tot vier rijstroken.
Aangezien de resultaten van de studies in dezelfde richting wijzen, behandelt Hoetink de
resultaten gezamenlijk. Voor lage penetratiegraden (tot 20%) heeft ACC geen wezenlijke
invloed op de verkeersstroom, ongeacht de ingestelde volgtijd en het verkeerscenario. Het
effect van ACC op de verkeersstroom is bij hoge snelheden en lage verkeersvolumes (rustig
verkeer) nauwelijks te meten, ongeacht de penetratiegraad. Bij congestie en hoge
penetratiegraden (40%-100%) leiden ingestelde ACC-volgtijden die groter zijn dan 1.2 s tot
een toename van de reistijd en een afname van de gemiddelde snelheid. Ook neemt de
standaarddeviatie van de snelheid toe, door het ontstaan van schokgolven. De doorstroming
neemt dus af. Bij ACC-volgtijden die kleiner zijn dan 1 s neemt de wegcapaciteit toe. De
geschatte capaciteitstoename varieert van 4% tot 25%, afhankelijk van de ingestelde volgtijd
en het soort ACC-systeem dat is gebruikt.
2.3.2

ACC studies

Van Arem et al. (1995) hebben met behulp van MIXIC de effecten van ACC op de
verkeersprestatie op een driestrooks autosnelweg onderzocht. Penetratieniveaus van ACC op
personenvoertuigen van 20% (instelvolgtijd 1.0 en 1.5 s) en 40% (instelvolgtijd 1.0 s)
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resulteerden in een stabielere verkeersstroom (minder schokgolven en afname
standaarddeviatie snelheid) dan in een situatie zonder ACC. Hierbij werd geen afbreuk
gedaan aan de wegcapaciteit. De simulatie toonde een lichte afname van de gemiddelde
snelheid. Voor een penetratieniveau van 40% en een instelvolgtijd van 1.5 s werd een
duidelijke verslechtering van de verkeersafwikkeling (verslechtering van gemiddelde
snelheid, standaarddeviatie snelheid en capaciteit) gevonden bij een hoge verkeersvraag.
Echter, het aantal schokgolven en het gemiddeld aantal in een schokgolf betrokken
voertuigen nam wel af. De instelvolgtijd van de ACC werd dus geïdentificeerd als een
belangrijke determinant voor de effecten van ACC. Er wordt geconcludeerd dat ACC zonder
problemen voor verkeersprestatie ingevoerd kan worden, maar bij hogere penetratiegraden
zijn dan wel korte volgtijden vereist.
Benz (1996) heeft de invloed van twee verschillende penetratiegraden (5% en 10%) van ACC
en drie volgtijdinstellingen (1.3, 1.8 en 2.2 s) op de verkeersstroom onderzocht met het model
Autobahn Simulator (AS). Dit is gedaan voor een viertal wegvakken op Duitse snelwegen.
Geconcludeerd wordt dat er bij beide (lage) penetratiegraden geen effect is op de
verkeersstroom. Benz komt deels tot deze conclusie door te constateren dat de gemiddelde
rijsnelheid voor met ACC uitgeruste voertuigen en voertuigen zonder ACC gelijk is. Dit is op
zich een interessante constatering, maar zegt niets over of deze gemiddelde snelheden gelijk
zijn aan of verschillen van de gemiddelde snelheden in de referentiesituatie. Een verklaring
die wel geldig is, is de constatering dat er nagenoeg geen verandering optreedt in de
hoeveelheid congestie bij hoge intensiteiten. Het harmoniserende effect van de met ACC
uitgeruste voertuigen op de totale verkeersstroom was blijkbaar te klein om de capaciteit te
kunnen vergroten.
Van Arem et al. (1997) hebben een MIXIC studie gedaan naar het verbeteren van de
doorstroming in een bottleneck door het specifiek toewijzen van de meest linker rijstrook aan
met ACC uitgeruste voertuigen. De bottleneck bestond uit een versmalling van vier naar drie
rijstroken. De in het kader van dit onderzoek interessante variant bestond uit de introductie
van 50% ACC voertuigen, met een ingestelde volgtijd van 1.0 s, want in deze variant was er
geen specifieke ACC rijstrook. Er viel in vergelijking met de referentiesituatie een duidelijke
afname van het aantal schokgolven te zien. Daarnaast was de gemiddelde snelheid in het
gebied van het door de rijstrookvermindering gedwongen invoegen beduidend hoger, wat
duidt op een soepeler verlopend invoegproces. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de
invoegende voertuigen vanaf de meest links gelegen rijstrook kwamen en dus veelal een
hogere snelheid hadden dan het verkeer op de rijstrook waar naartoe ze moesten invoegen.
De doorstroming in de bottleneck, weergegeven door de maximale intensiteit, nam slechts
licht toe.
Vanderschuren et al. (1997) hebben een studie verricht om vast te stellen of en in welke mate
het energieverbruik door de invoering van ACC afneemt. Ook gaan zij in op de gevolgen
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voor de verkeersafwikkeling. Deze studie is uitgevoerd met het model MIXIC. Er zijn twee
penetratiegraden (5% en 25%) en twee volgtijden (0.7 en 1.5 s) gehanteerd. Geconcludeerd
wordt dat door invoering van ACC de doorstroming nauwelijks wijzigt. Alleen bij een
volgtijd van 1.5 s en een penetratiegraad van 25% is de snelheid lager dan voor de situatie
zonder ACC en ook lager dan de andere varianten. Het aantal schokgolven en de
standaarddeviatie van snelheid verminderen wel (bij 25% ACC en 1.5 s volgtijd), hetgeen een
indicatie is voor toename van de verkeersveiligheid.
Minderhoud (1999) heeft de effecten van ACC ontwerpen bij verschillende penetratiegraden
(0%, 10%, 20%, 50% en 100%) en volgtijdinstellingen (0.8, 1.0, 1.2 en 1.4 s) op de capaciteit
van een snelweg onderzocht. Dit heeft hij gedaan met behulp van een simulatiestudie
uitgevoerd met het microscopisch verkeersmodel SIMONE. Er wordt niet expliciet aandacht
besteed aan het begrip doorstroming. Geconcludeerd wordt dat de ingestelde volgtijd een
grote invloed heeft op de capaciteit, met name boven penetratiegraden van 20%. Volgtijden
groter dan 1.2 s leveren geen significante verschillen op, terwijl er bij volgtijden van 0.8 s
substantiële verbeteringen optreden in de capaciteit. Naarmate de uitrustingsgraad toeneemt
blijken de effecten groter te zijn. De verbeteringen in capaciteit op een tweestrooks
autosnelweg zijn ongeveer een factor twee minder groot dan die op een driestrooks
autosnelweg. Daarnaast komt Minderhoud tot de conclusie dat andere ACC instellingen als
het operationeel bereik en de methode van reactivatie van invloed zijn op de capaciteit.
VanderWerf et al. (2002) hebben onderzoek gedaan naar de effecten van ACC op de
capaciteit van een snelweg en niet zozeer naar de doorstroming. Zij hanteren een
stapsgewijze vergroting van de intensiteit op een hoofdrijbaan en een constante intensiteit op
een toerit om de capaciteit van de snelweg te kunnen bereiken. Zij concluderen dat zelfs
onder de meest gunstige omstandigheden ACC slechts een beperkte invloed kan hebben op
de capaciteit van een snelweg. Bij een volgtijd van 1.4 s kan de capaciteit met hoogstens 7%
verhoogd worden. De toename van de capaciteit is veel sterker bij een toename in
penetratiegraad van 0% tot 20% dan bij een toename in penetratiegraad van 20% tot 40%.
Verdere toename dan 40% levert zelfs helemaal geen capaciteitswinst op, maar kan bij
toename tot boven 60% zelfs leiden tot een beperkt verlies aan capaciteit. Dit is afhankelijk
van de door de bestuurders gemiddeld gekozen volgtijd. Wanneer deze groter is dan in de
situatie dat zij zonder ACC zouden rijden, dan kan dit verlies optreden.
Ioannou (2002) laat zien dat de aanwezigheid van ACC voertuigen de zwaarte van
schokgolven vermindert en deze schokgolven sneller doet “doorgeven” naar voertuigen
stroomopwaarts dan in een situatie zonder met ACC uitgeruste voertuigen. Dit laatste wordt
toegeschreven aan de kortere reactietijden van een ACC voertuig. Bovenstaande betekent dat
een schokgolf eerder verdwijnt omdat deze sneller gebieden met een lage dichtheid bereikt.
Daarnaast veronderstelt Ioannou dat ACC voertuigen een kleinere volgafstand hanteren dan
het huidige verkeer zonder ACC en hij laat zien dat de doorstroming toeneemt (gebruik
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gemaakt van intensiteit-dichtheid diagram) in gemengd verkeer (met en zonder ACC) in
vergelijking met verkeer met totaal geen ACC. Ten slotte wordt er ook nog geconcludeerd
dat de aanwezigheid van ACC voertuigen de totale reistijd over alle voertuigen geaggregeerd
niet doet toenemen.

2.4

Conclusies en gevolgen

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de ingestelde ACC volgtijd en de
penetratiegraad van ACC belangrijke variabelen zijn bij het onderzoeken van effecten van
ACC op verkeersstromen. Deze beide onafhankelijke variabelen zijn meegenomen bij het
ontwerpen van de in dit onderzoek bestudeerde varianten, wat de resultaten van dit onderzoek
beter te vergelijken maakt met die uit de in deze literatuurstudie beschreven eerder
uitgevoerde studies. Uit de literatuur blijkt dat voor lage penetratiegraden (tot zo’n 20%)
ACC geen wezenlijke invloed heeft op de verkeersstroom, ongeacht de ingestelde volgtijd en
het verkeersscenario. Zolang de ingestelde volgafstand niet te groot is, leidt een flinke
penetratie van voertuigen met ACC in ieder geval niet tot een verslechtering van de
doorstroming en capaciteit. Wanneer de ingestelde ACC volgtijd kleiner is dan die in een
situatie zonder ACC en wanneer het penetratieniveau van ACC voldoende hoog is, treedt er
in het algemeen een toename op in de capaciteit van de weg. Effecten op de doorstroming
zelf (gemiddelde snelheid, reistijd) werden niet of nauwelijks gevonden. De literatuur is niet
eenduidig met betrekking tot effecten van ACC op de homogeniteit (met als indicatoren
schokgolven en standaarddeviatie van de snelheid) van het verkeer.
In geen van de in deze literatuurstudie bestudeerde studies is de aandacht primair gericht op
de doorstromingseffecten van ACC bij een invoeging. Ditzelfde geldt ook voor de veertien
door Zwaneveld en Van Arem (1997) respectievelijk acht door Hoetink (2003) geanalyseerde
studies. In Van Arem et al. (1997) is er wel sprake van een invoeging, maar deze invoeging
ligt aan de linkerkant van de hoofdrijbaan. Het gaat in deze studie niet om een toerit, maar
om een invoeging ten gevolge van een rijstrookvermindering. De twee studies waarbij wel
daadwerkelijk gebruik gemaakt is van een toerit (Minderhoud, 1999; Van der Werf et al.,
2001) zijn specifiek gericht op de capaciteitseffecten van ACC. Er is in deze beide studies
niet expliciet gekeken naar effecten op de doorstroming (bij lagere intensiteiten dan de
capaciteit) en naar de afwikkeling van het invoegproces zelf. Dit toont het belang van dit
onderzoek aan om nadrukkelijk studie te doen naar de effecten van ACC op de doorstroming
bij een invoeging.
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3

MIXIC

3.1

Inleiding

Binnen deze studie is gebruik gemaakt van het simulatie model MIXIC 1.3 (Microscopic
model for Simulation of Intelligent Cruise Control). Het model MIXIC is vanaf 1992
ontwikkeld in het kader van gezamenlijke inspanningen door TNO en de Adviesdienst
Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. MIXIC is geschikt voor het bepalen van effecten
van ‘intelligente maatregelen’ in het verkeer op wegvakniveau. Sinds de eerste ontwikkeling
zijn met MIXIC diverse toepassingsstudies gedaan waarbij de functionaliteit van het model
gradueel werd uitgebreid. Voorbeelden van toepassingen zijn: analyse van Autonomous
Intelligent Cruise Control (AICC) (Van Arem et al., 1995), AICC aangestuurd door bakens
langs de weg (Hogema et al., 1998), AICC op een afzonderlijke strook (Van Arem et al.,
1997), Road trains (langere en zwaardere vrachtwagens) (Hoogvelt et al., 1996), herindeling
van het dwarsprofiel met smalle stroken (Tampère, 1999), Intelligent Speed Adaptation op de
snelweg (ISA, ook aangeduid als ECC: External Cruise Control) en Co-operative Following
(CF) (Tampère et al., 1999).

Figuur 3.1: structuur van MIXIC.

De basis van het model (zie Figuur 3.1) is een rekenkern met daarin een voertuig- en
bestuurdermodel en een model voor het bestuurderondersteunend systeem (zoals ACC of
ISA). Voor de ontwikkeling hiervan werd de expertise gecombineerd van AVV, TNO Inro,
TNO Technische Menskunde en TNO Wegtransportmiddelen. Dit betekent dat in het model
know-how op gebied van verkeerskundige toepassingen, verkeersafwikkeling, menselijk
gedrag in combinatie met technologie en voertuigdynamica en –intelligentie samenkomen.
De expertise op deze terreinen is opgebouwd aan de hand van verschillende praktische en
theoretische onderzoeken die door de diverse TNO instituten zijn uitgevoerd. Voor het model
betekent dit ondermeer dat het niet alleen op macroscopisch niveau (verkeers-
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stroomkarakteristieken als gemiddelde snelheid en rijstrookverdeling) maar ook gedeeltelijk
op het niveau van de deelmodellen gevalideerd werd. Hierbij werd gebruik gemaakt van
metingen in de TNO Rijsimulator, geïnstrumenteerde voertuigen, etc.
In dit hoofdstuk zal de structuur en de werking van het model uiteengezet worden. Eerst zal
een globaal overzicht van de verschillende componenten van MIXIC gepresenteerd worden.
Vervolgens wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van het bestuurder- en het
voertuigmodel. Afgesloten wordt met de hoofdstructuur van de ACC in MIXIC.

3.2

Globaal overzicht

MIXIC bestaat uit de volgende componenten:
-

-

3.2.1

Een verkeersgenerator, die voertuigen genereert aan het begin van een link.
Een linkmodel, dit model geeft relevante link data en hieraan kunnen posities van
voertuigen gerelateerd worden.
Een microscopisch verkeersmodel, dit model beschrijft de bewegingen van de
voertuigen. Het wordt aangedreven door de individuele voertuig- en
bestuurdermodellen (Paragrafen 3.3 en 3.4). De ACC (Paragraaf 3.5) kan uit- of
aangezet worden door de bestuurder. Als de ACC is aangezet neemt het een aantal
bestuurderstaken over.
Een data collectie component, die de microscopische outputparameters verzamelt die
nodig zijn voor het produceren van (geaggregeerde) verkeersstatistieken.
De verkeersgenerator

De verkeersgenerator beslist wanneer er nieuwe voertuigen aan het begin van de eerste
weglink worden geplaatst. De voertuigen worden gegenereerd uit een zogenaamde verkeer
injectiefile. Voertuigen die gegenereerd worden krijgen specifieke voertuig/bestuurder data
en een begintoestand toegewezen.
Een verkeer injectiefile bestaat uit in het echt vastgelegde data van individuele voertuigen.
Elke regel in zo’n injectiefile geeft een voertuig weer en bevat moment van aankomst op de
eerste link van het gesimuleerde stuk snelweg, de snelheid en elektronische lengte van het
voertuig. De elektronische lengte van een voertuig is de lengte van het voertuig dat een
signaal veroorzaakt in een meetlus. De relatie tussen fysieke lengte en elektronische lengte is
afhankelijk van de snelheid, vorm van het voertuig, meetlustype etc.
Door gebruik te maken van de fysieke lengte, kan, gebruikmakend van de onder- en
bovengrenzen van de voertuigtype data, gecontroleerd worden tot welke voertuigcategorie
het voertuig behoort. Als er meerdere voertuigtypen gebaseerd zijn op een voertuigcategorie
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(bv. personen auto’s met en zonder ACC zijn verschillende typen) dan bepaalt een random
generator welke type wordt toegekend. Hierbij wordt rekening gehouden met (door de
gebruiker gedefinieerde) fracties van het bepaalde voertuigtype. Andere voertuig parameters,
zoals motorvermogen worden of getrokken uit een bepaalde verdeling of ze volgen uit de
gegevens behorende bij het betreffende voertuigtype.
Er kunnen in MIXIC verschillende bestuurdertypen gedefinieerd worden. Het bestuurdertype
van een voertuig/bestuurder combinatie wordt aselect toegewezen gebruikmakend van een
matrix met frequenties van de verschillende combinaties. Gegeven het type bestuurder
worden overige bestuurder specifieke parameters zoals reactietijd getrokken uit een verdeling
of ze volgen uit de gegevens behorende bij het betreffende bestuurdertype. De wenssnelheid
van een bestuurder wordt eerst als een waarde getrokken uit een normale distributie
gebruikmakend van het gemiddelde en de standaarddeviatie behorende bij het bestuurdertype.
Vervolgens wordt de wenssnelheid genomen als het maximum van deze waarde en de
snelheid in de injectiefile. Ten slotte wordt er een maximum gesteld aan de gewenste
snelheid. Deze kan niet groter zijn dan de fysiek mogelijk hoogste snelheid van het voertuig
in een situatie zonder wind of hellingshoek.
3.2.2

Het linkmodel

Een deel van de invoer informatie heeft betrekking op de wegdata. Deze data specificeren het
gebruikte netwerk. Het bestaande MIXIC was alleen in staat om het verkeersgedrag op een
opeenvolging van homogene snelweg links, zonder toe- of afritten te simuleren. Voor dit
onderzoek is het model aangepast zodat ook verkeer komend vanaf een toerit gesimuleerd
kan worden (Hoofdstuk 4). Daarnaast is een rijstrookafhankelijke snelheidslimiet
geïmplementeerd. Hierbij kan worden aangegeven in welke mate bestuurders zich hieraan
houden. De verschillende links hoeven niet noodzakelijk hetzelfde aantal rijstroken te
hebben. Per link zijn er niet alleen parameters voor lengte, aantal rijstroken, breedte etc.,
maar ook voor weg- en weercondities. Bepaalde rijstroken kunnen exclusief worden
toegekend aan met ACC uitgeruste voertuigen. Op zulke rijstroken kunnen de ACC
parameters (bv. de volgafstand parameters) specifieke waarden toegekend krijgen. Links
worden verbonden door knopen. Knopen zijn herkomsten (gevoed door een injectiefile),
bestemmingen (waar het verkeer de simulatie verlaat) of gewoon verbindingen tussen links.
3.2.3

Het microscopisch verkeersmodel

Het verkeersevolutie model is de kern van MIXIC. Dit model actualiseert continu de
verkeerstoestand. Gegeven een verkeerstoestand op tijdstip t berekent dit model de
verkeerstoestand op tijdstip t+D. De verkeerstoestand bestaat uit de positie, snelheid en
versnelling van alle voertuig/bestuurder combinaties, inclusief alle voertuig- en
bestuurdertoestanden. Van sommige van deze variabelen wordt gedurende een bepaalde tijd
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de geschiedenis opgeslagen zodat het mogelijk is om de reactietijd van bestuurders en
vertragingen van technische systemen te implementeren.
3.2.4

Output data

MIXIC produceert een groot aantal statistieken op het niveau van een voertuig (gemiddelde
snelheid en variantie hiervan, energieverbruik, etc.), van een meetpunt (intensiteit, snelheid,
verkeerssamenstelling, volgtijden en –afstanden, etc.), van een link (bv. dichtheid) en voor
een opeenvolging van links (bv. reistijd). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de
verschillende bestuurder- en voertuigtypen, en tussen voertuigen die wel of niet zijn uitgerust
met ACC. Statistieken kunnen verkregen worden voor een beperkt aantal tijdsintervallen en
voor alle tijdsintervallen gezamenlijk. De starttijd van het eerste interval kan door de
gebruiker worden gespecificeerd, zodat ervoor gezorgd kan worden dat de datacollectie pas
start nadat de links ‘gevuld’ zijn. Voor het analyseren van verkeersprestaties is een speciale
module beschikbaar (PERFMOD). Deze module leest zowel de invoer als ruwe uitvoer van
een
simulatie
in.
Hieruit
worden
geaggregeerde
statistieken
en
95%
betrouwbaarheidsintervallen van bijvoorbeeld de snelheid, intensiteit en dichtheid per link, de
verdeling over de rijstroken, en de gemiddelde snelheid per voertuig geproduceerd. Ook
worden er geaggregeerde schokgolfstatistieken gegeven, zoals het aantal betrokken
voertuigen en de snelheid van schokgolf.

3.3

Bestuurdermodel

Het bestuurdermodel bestaat uit drie hoofdonderdelen. De eerste twee beschrijven het
daadwerkelijk rijgedrag: dit zijn het rijstrookwisselmodel en het longitudinale
bestuurdermodel. In elke simulatie tijdstap worden deze modellen uitgevoerd om te bepalen
of een bestuurder wel of niet van rijstrook wisselt en of een bestuurder acties uitvoert die van
invloed zijn op het voertuig. De derde component modelleert, voor voertuigen die zijn
uitgerust met ACC, de interactie tussen de bestuurder en de ACC; dit deel geeft aan of de
ACC is aan- of uitgezet.
In MIXIC wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende voertuigtypen. Dit zijn,
personenauto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Voor personenauto’s zijn twee verschillende
bestuurdertypen (een langzame en een snelle) gespecificeerd. Deze typen verschillen in de
parameters die van invloed zijn op de wenssnelheid.Verder zijn er nog twee bestuurdertypen,
een voor de bestelbussen en een voor beide typen vrachtwagens. Alle bestuurdermodellen
hebben dezelfde structuur, ze verschillen alleen in parameterwaarden. Verschillen die bestaan
binnen elk bestuurdertype worden verkregen door loting uit (normale) verdelingen.
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3.3.1

Rijstrookwisselmodel

Het rijstrookwisselmodel onderscheidt twee situaties: een gedwongen rijstrookwisselmodel
en een vrij rijstrookwisselmodel. Het gedwongen rijstrookwisselmodel wordt toepast
wanneer een bestuurder zich ervan bewust is dat de rijstrook waarop hij rijdt niet naar zijn
bestemming leidt, niet doorloopt of niet toegankelijk is voor de bestuurder op de volgende
link. Het vrij rijstrookwisselmodel stelt het inhalen van een langzamere voorganger voor.
Onder normale omstandigheden is het vrij rijstrookwisselmodel van toepassing, tenzij een
bestuurder een gedwongen wisseling van rijstrook moet maken.
Vrij rijstrookwisselmodel
De eerste stap van het vrij rijstrookwisselmodel is te bepalen of een bestuurder besluit om een
rijstrookwissel manoeuvre uit te voeren. De regels voor het willen wisselen omvatten een
vergelijking van de huidige snelheid met de gewenste snelheid en de snelheid van de
voorganger (het leidende voertuig) op de huidige rijstrook. De regels voor het uitvoeren van
de rijstrookwisseling hebben betrekking op de veiligheid van de geplande manoeuvre. Deze
veiligheid is afhankelijk van de grootte van het hiaat tussen de auto’s op doelrijstrook. In het
geval van lage snelheden (congestie; snelheid < 70 km/uur) mogen bestuurders ook naar
rechts van rijstrook wisselen om een snelheidsvoordeel te behalen. Vervolgens, wanneer een
rijstrookwissel beslissing is genomen, wordt een simpele procedure gebruikt om de
werkelijke wisseling van rijstrook te simuleren.
Aangezien er geen continu lateraal regelmodel is opgenomen in MIXIC wordt er gebruik
gemaakt van een tijdvertraging bij het simuleren van de daadwerkelijke uitvoering van een
rijstrookwisseling. Wanneer een beslissing tot het wisselen van rijstrook genomen is, wordt
deze wisseling niet direct uitgevoerd, maar pas na deze tijdvertraging. Gedurende deze
vertraging wordt de beslissing tot het wisselen van rijstrook gereëvalueerd in elke tijdstap.
Dit maakt het mogelijk om alsnog af te zien van de rijstrookwisseling (bv. als een ander
voertuig plotseling de beschikbare ruimte op de doelrijstrook vermindert). Dit
vertragingsmechanisme verhindert het model ook om een rijstrookwisseling direct uit te
voeren binnen één tijdstap na het voltooien van een vorige tijdstap. Dat zou onrealistisch zijn.
Gedwongen rijstrookwisselmodel
Dit model bestaat uit een aantal delen:
-

Anticipatie van de komende situatie en keuze van een bestemmingsrijstrook
Beslissing over intentie om van rijstrook te wisselen
Zoeken van een geschikt hiaat en controleren van relatieve snelheid en positie
Als het snelheidsverschil en de positiefout klein genoeg zijn, uitvoering van de
rijstrookwisseling

18

Het eind van elke sectie kan een discontinuïteitpunt zijn: dit kan erop duiden dat de rijstrook
waarop een bestuurder rijdt niet langer beschikbaar voor deze bestuurder zal zijn. Voor elk
discontinuïteitpunt bestaat een waarschuwingsafstand die standaard op 1350 m staat.
Wanneer een bestuurder deze waarschuwingsafstand passeert, wordt de doel (of
bestemmings-) rijstrook bepaald. Dit gebeurt door te zoeken naar een geschikte rijstrook te
beginnen bij de huidige rijstrook, en vervolgens te kijken naar de rijstroken rechts en daarna
naar de rijstroken links van de huidige rijstrook. Dit wordt gedaan tot de bestuurder een
rijstrook heeft gevonden die doorloopt (richting bestemming) en geschikt is voor zijn
voertuigtype.
Er is een afstand vanaf waar de bestuurder zal beginnen met actie te ondernemen om van
rijstrook te wisselen. In geval van een gedwongen rijstrookwisseling wordt deze wensafstand
om van rijstrook te wisselen getrokken uit een normale verdeling, die afgesneden is tussen de
waarschuwingsafstand en een afstand vóór het discontinuïteitpunt. Het midden van de
verdeling en de standaarddeviatie zijn afhankelijk van het aantal rijstroken dat overgestoken
dient te worden (hoe meer rijstroken, des te eerder zal de wisseling ingezet worden).
Als de afstand van de bestuurder tot het volgende discontinuïteitpunt kleiner is dan zijn
wensafstand om van rijstrook te wisselen, dan begint deze te zoeken naar een geschikt hiaat
op de naastgelegen rijstrook. Als de bestuurder een ACC systeem heeft dat is ingeschakeld,
zet hij deze eerst uit: het zoeken van een geschikt hiaat en het controleren van relatieve
snelheid en positie gebeurt handmatig. Gedurende het gedwongen rijstrookwisselproces geldt
er afhankelijk van de tot het discontinuïteitpunt beschikbare afstand een aantal speciale
gedragsparameters. Deze speciale gedragsparameters zorgen ervoor dat de wensafstand die
een bestuurder hanteert ten opzichte van zijn voorganger geleidelijk aan afneemt naarmate de
bestuurder het discontinuïteitpunt nadert. Op soortgelijke wijze neemt de felheid waarmee
een bestuurder probeert om afwijkingen in zijn wensafstand en snelheid te corrigeren toe.
Ook neemt de minimaal vereiste hiaat grootte, om van rijstrook te wisselen, af naarmate de
afstand tot het discontinuïteitpunt afneemt.
Om een geschikt hiaat te vinden past de bestuurder zijn snelheid aan aan de snelheid op de
naastgelegen rijstrook. Hiertoe wordt een voorligger op de doelrijstrook geselecteerd als
doelvoertuig, of als er geen voorganger is, wordt een achterligger geselecteerd. Er wordt
gecontroleerd of de snelheid genoeg overeenkomt met de relatieve snelheid op de
doelrijstrook.
Als de relatieve snelheid klein genoeg is of als deze niet waarneembaar is, of als er geen
doelvoertuig is dan controleert de bestuurder of het dichtstbijzijnde hiaat groter is dan de
minimaal benodigde tussenruimte. Als dit het geval is, dan wordt er gecontroleerd of er
voldoende ruimte is aan de voor- en aan de achterkant van het voertuig en vindt er
afstemming plaats van de relatieve positie ten opzichte van het hiaat.
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Als de dichtstbijzijnde tussenruimte te klein is, dan zoekt de bestuurder een alternatief hiaat.
Als zijn wenssnelheid groter is dan de snelheid op de doelrijstrook en het hiaat verder dan het
dichtstbijzijnde hiaat groot genoeg is en zijn voorganger op de huidige rijstrook levert geen
belemmering op dan kiest hij dit verderop gelegen hiaat. Anders kiest hij een hiaat verder
stroomopwaarts.
De gedwongen rijstrookwisseling vindt plaats wanneer:
-

Het hiaat groot genoeg is
De relatieve positie ten opzichte van het hiaat goed is
De hoeksnelheid ten opzichte van de nieuwe voorganger en achterligger kleiner is
dan een bepaalde drempelwaarde (standaard 0.021 rad/s)

Dit hoeksnelheidcriterium is opgenomen om naast de eisen van een voldoende groot hiaat en
voldoende grote volgafstanden met betrekking tot de voorganger en volger op de
doelrijstrook ook rekening te houden met de combinatie van relatieve snelheid en afstand. De
hoeksnelheid is gedefinieerd als de snelheid waarmee de hoek van waarneming van het
naastgelegen voertuig verandert. Analyse van rijstrookwisselgedrag in de TNO Rijsimulator
heeft laten zien dat de hoeksnelheid drempelwaarde afhankelijk is van de dichtheid van het
verkeer. Voor hoge verkeersdichtheden was de waarde van het 95%-percentiel gelijk aan
0.021 rad/s (de Vos & Hoekstra, 1997).
3.3.2

Longitudinaal bestuurdermodel

Binnen het longitudinaal bestuurdermodel wordt er onderscheid gemaakt tussen vrij rijden en
voertuig-volggedrag. Elke iteratie wordt een gewenste acceleratie berekend voor beide
situaties. De meest restrictieve van de twee wordt gebruikt als de resulterende gewenste
versnelling
Vrij rijden
In deze situatie probeert de bestuurder alleen maar om zijn wenssnelheid te bereiken of
handhaven binnen bepaalde grenzen. Deze wenssnelheid (constant in tijd verondersteld voor
elke bestuurder) geeft de snelheid aan die in stand gehouden zou worden als er geen ander
verkeer zou zijn. Als de werkelijke snelheid meer dan een bepaald percentage afwijkt van de
wenssnelheid (3%), dan wordt de gewenste acceleratie in verhouding gemaakt met de
snelheidsafwijking. De resulterende wensacceleratie is gelimiteerd binnen de grenzen van
comfortabele acceleratie en deceleratie (+3 m/s2 en -5 m/s2).
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Voertuig-volggedrag
In deze situatie moet de bestuurder zijn snelheid en/of volgafstand aanpassen aan zijn
voorliggers. De bestuurder probeert de relatieve snelheid ten opzichte van zijn voorganger
nul te houden en tegelijkertijd zijn wensafstand te bewaren. De wensafstand is een stijgende
kwadratische functie van de snelheid (Hogema, 1995). De gewenste acceleratie is een lineaire
combinatie van de relatieve snelheid en de afwijking van de wensafstand. Er wordt ook
rekening gehouden met de relatieve snelheid ten opzichte van de voorganger van de eigen
voorligger; De Vos (1991) heeft laten zien dat dit bijdraagt aan de stabiliteit van de
verkeersstroom. Er is in MIXIC een waarnemingsdrempel opgenomen die ervoor zorgt dat
een bestuurder niet reageert op relatieve snelheidsverschillen wanneer de voorganger nog erg
ver verwijderd is. Ook reageert een bestuurder vanwege deze waarnemingsdrempel niet op
kleine verschillen wanneer de afstand tot de voorligger klein is.
Wanneer de gewenste acceleratie bekend is, wordt deze gebruikt om de stand van de
bedieningsmiddelen van het voertuig te berekenen zodat de gewenste acceleratie zo goed
mogelijk gerealiseerd wordt. De bedieningsmiddelen waarvan de stand bepaald moet worden
zijn: gaspedaal, koppeling, versnelling, en rempedaal.
3.3.3

Bestuurder interactie met ACC

Wanneer een voertuig is uitgerust met ACC wordt een deel van de longitudinale taken
overgenomen door de ACC. De bestuurder heeft de vrijheid om de ACC aan of uit te zetten.
Er wordt verondersteld dat de bestuurder de ACC zo veel mogelijk aan heeft staan. Echter,
aangezien de ACC een beperkte deceleratie heeft, moet de bestuurder de controle van de
ACC overnemen in situaties waarin sterk afremmen noodzakelijk is. Zodra de situatie het
weer toelaat zal de bestuurder de ACC weer inschakelen.
Er zijn in MIXIC twee methodes geïmplementeerd om de bestuurder de controle te laten
overnemen van de ACC in situaties waarin er hard geremd dient te worden. Beide opties
komen ook in werkelijkheid voor.
Bestuurder houdt zelf de volgsituatie in de gaten
Binnen de eerste optie wordt er aangenomen dat de bestuurder van het voertuig met actieve
ACC continu de verkeerssituatie en de acties van de ACC in de gaten houdt. Wanneer de
bestuurder merkt dat de ACC niet hard genoeg remt, neemt hij de controle over. De conditie
voor het overnemen van de controle is: de ACC remt op zijn hardst en de bestuurder zou
harder remmen als hij zelf zou rijden. Dit kan echter in situaties waarin een ACC voertuig
een relatief veel langzamer voertuig nadert vanaf een in eerste instantie grote afstand niet
juist zijn. Zo lang als het langzame voertuig niet binnen het detectiebereik van de ACC is, zal
de ACC niet decelereren. Als gevolg hiervan zal de ACC pas gedeactiveerd worden wanneer
de voorligger binnen het bereik van de ACC is gekomen. Dit is tamelijk laat in situaties met
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grote snelheidsverschillen. Een bestuurder kan echter over een veel grotere afstand
anticiperen op langzamere voertuigen en dus ook beslissen om de ACC uit te schakelen. Dit
is ook in MIXIC gemodelleerd.
ACC waarschuwt bestuurder
Aangezien de sensoren van de ACC de afstand tot en het snelheidsverschil met de voorligger
meet, kan de ACC in zekere mate bepalen of zijn maximum deceleratie voldoende is om een
botsing te voorkomen. Gebaseerd op deze informatie kan de bestuurder gewaarschuwd
worden wanneer dit nodig is. Eigenlijk is er hier sprake van een additionele Collision
Warning functionaliteit bovenop de ACC. Zo’n waarschuwingssysteem is aan het MIXIC
ACC model toegevoegd. Dit systeem stelt de bestuurder in staat om te reageren op een
waarschuwingssignaal door na een reactietijd de controle over te nemen.
In beide methodes is er sprake van een beslissingscriterium dat vertelt wanneer de bestuurder
de controle overneemt van de ACC en een reactietijd die bepaalt hoe lang nadat de beslissing
is genomen de werkelijke reactie plaatsvindt.
ACC en rijstrookwisselgedrag
Het rijstrookwisselmodel van een bestuurder die in een voertuig zonder ACC rijdt maakt
gebruik van vergelijkingen tussen de wenssnelheid van de bestuurder en de werkelijke
snelheid aan de ene kant, en tussen de wens volgafstand en de daadwerkelijke volgafstand
aan de andere kant. Wanneer ACC de controle over de snelheid en de volgafstand van de
bestuurder heeft overgenomen gaan deze vergelijkingen niet meer op. Daarom geldt er voor
voertuigen die uitgerust zijn met ACC een criterium dat aangeeft of de ACC actief is en in
volgmodus staat. Als dit het geval is en de werkelijke snelheid is lager dan de wenssnelheid
(dit is een ACC parameter die door de bestuurder ingesteld wordt), dan wordt er aangenomen
dat de bestuurder naar links van rijstrook wil wisselen. De beslissing om naar rechts van
rijstrook te wisselen wordt gelijk verondersteld aan die van bestuurders die geen beschikking
over ACC hebben.

3.4

Voertuigmodel

Het voertuigmodel beschrijft het dynamische gedrag ten gevolge van de interactie met
bestuurder en weg, rekening houdend met de heersende omstandigheden. De
invoervariabelen vanuit het bestuurdermodel zijn de posities van het gaspedaal, de koppeling
en de kracht die uitgeoefend wordt op het rempedaal. Het microscopische verkeersmodel
voorziet het voertuigmodel van informatie over het voertuig, de weggeometrie, de
wegcondities en de wind. De uitvoer van het voertuigmodel naar het microscopische
verkeersmodel is een geactualiseerde voertuig acceleratie, die gebruikt wordt om de nieuwe
snelheid en positie van het voertuig te berekenen. Het voertuigmodel berekent de
voertuigacceleratie op grond van de massa van het voertuig en de resulterende kracht die

22

voortkomt uit de weerstands-, rol-, aandrijvings- en remkrachten die op het voertuig werken.
Dit gebeurt aan de hand van de Wet van Newton (F=m*a).
Aangezien het enigszins tegenstrijdig is om onderzoek te doen naar een nieuwe techniek als
Adaptive Cruise Control en daarbij gebruik te maken van voertuigdata die behoren bij
voertuigen uit de vroege jaren 90 van de vorige eeuw zijn de voertuigdata in het kader van dit
onderzoek geactualiseerd. In Bijlage B staat beschreven welke parameters zijn gewijzigd en
hoe tot de geactualiseerde waarden van deze parameters is gekomen.

3.5

ACC model

In deze paragraaf wordt de hoofdstructuur van de ACC en zijn interface met het
voertuigmodel in MIXIC beschreven.
In aanvulling op de snelheidsregelende functie van een conventionele cruise control is ACC
ook in staat om automatisch de snelheid en volgafstand van een voertuig ten opzichte van een
voorligger te regelen. Om extra de voor deze controlerende taak extra benodigde informatie
te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van een radarachtige sensor. De kern van de ACC
bestaat uit een controle algoritme, dat middels een gas- en een remregelaar invloed uitoefent
op het voertuig.
Alle met ACC uitgeruste voertuigen worden verondersteld een versnellingsautomaat te
hebben.
De hoofdstructuur van een voertuig dat is uitgerust met ACC is weergegeven in Figuur 3.2.
Deze structuur is gebaseerd op de implementatie van ACC in de TNO Rijsimulator.

Figuur 3.2: Blokdiagram van ACC in relatie tot het voertuigmodel

De ACC is uitgerust met een sensor die de afstand tot en de relatieve snelheid ten opzichte
van de voorganger in de huidige rijstrook meet. De sensor wordt gekenmerkt door zijn
vertraging en maximaal detectiebereik.
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De ACC heeft twee verschillende modes, snelheidscontrole en afstandscontrole. Deze
resulteren beiden in een referentie acceleratie, dat wil zeggen de acceleratie die het ACC
algoritme wil realiseren in die mode. De snelheidsregelaar probeert de ACC referentie
snelheid te handhaven, deze is gelijk aan de wenssnelheid van de bestuurder aangezien er
verondersteld wordt dat deze niet verandert door de ACC. De afstandcontroller probeert een
referentie afstand te consolideren ten opzichte van een leidend voertuig. Deze referentie
afstand is geïmplementeerd als een lineaire functie van de huidige snelheid. De uitvoer van
de afstandregelaar is een lineaire functie van de relatieve snelheid en de afwijking van de
referentie afstand.
Van de uitvoer van de snelheids- en de afstandregelaar wordt de meest restrictieve referentie
acceleratie gekozen. Deze referentie acceleratie dient als invoer voor de acceleratie controller
die bedoeld is om de acceleratie van het voertuig te doen overeenkomen met de referentie
waarde. Dit wordt bereikt door het sturen van signalen naar de gas en de rem regelaar, die
respectievelijk de positie van het gaspedaal en de kracht op het rempedaal bepalen. Deze
regelaars, waarvan het dynamische gedrag gekarakteriseerd wordt door een tijdsconstante,
produceren de invoer van het voertuigmodel.
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4

Uitbreiding MIXIC met toerit-invoegmodel

4.1

Inleiding

Zoals in Paragraaf 3.2.2 al is beschreven was het bestaande model MIXIC alleen in staat om
het verkeersgedrag op een opeenvolging van homogene snelweg links, zonder toe- of afritten
te simuleren. Voor dit onderzoek is het model uitgebreid zodat ook verkeer komend vanaf
een toerit gesimuleerd kan worden. Als basis voor deze nieuw geïmplementeerde uitbreiding,
het zogenaamde toerit-invoegmodel, heeft het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel
gediend. Dit gedwongen rijstrookwisselmodel is al gepresenteerd in Paragraaf 3.3.1 van dit
rapport.

4.2

Literatuur

Uit bestudering van literatuur op het gebied van invoegen (Gipps, 1986; Kou & Machemehl,
1997; Ahmed, 1999; Kita & Fukuyama, 1999; Ehmanns & Hochstädter, xxxx; Jiménez &
Mussi, 2000; Sarvi, 2000; D’Andrea & Urbani, 2001 en Hidas, 2002) bleek dat het huidige
rijstrookwisselmodel van MIXIC goed overeenkomt met de bestaande theorie op het gebied
van invoegen. Echter, een aantal auteurs (Ahmed, 1999; Kita en Fukuyama, 1999; Sarvi,
2000; D’Andrea en Urbani, 2001 en Hidas, 2002) gaat uit van een interactie tussen
bestuurders op de toerit en bestuurders op de hoofdrijbaan. Niet alleen bestuurders op de
toerit passen hun gedrag aan aan dat van die op de hoofdrijbaan, maar juist ook het
omgekeerde gebeurt. Hiermee wordt bedoeld dat bestuurders op de hoofdrijbaan ruimte
maken voor invoegers (hoffelijkheid) of juist gedrag vertonen dat invoegen vermoeilijkt. Ook
kan het zijn dat bestuurders op de hoofdrijbaan naar links van rijstrook wisselen met als doel
om zelf tijdwinst te behalen. De genoemde auteurs geven echter geen empirische gegevens
over in welke mate en op welke wijze dit gedrag zou optreden. Daarom is bij de in dit
hoofdstuk beschreven uitbreiding van MIXIC met een toerit-invoegmodel een belangrijke
veronderstelling, uit het bestaande gedwongen rijstrook wisselmodel gehandhaafd: Actieve
processen om de beschikbare tussenruimte te vergroten of te verkleinen om andere
voertuigen te vergemakkelijken of hinderen om in te voegen worden niet meegenomen.

4.3

Het invoegproces

Hieronder zal worden uiteengezet hoe tijdens het gedrag rond een invoeging van zowel het
verkeer op de hoofdrijbaan (HRB) als verkeer op de toerit tijdens dit onderzoek verondersteld
is. Figuur 4.1 dient ter verduidelijking van de onderstaande tekst.
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B

A

Figuur 4.1: Invoeging

Bestuurders die op de HRB rijden houden geen rekening met verkeer op de toerit. Ook zullen
deze bestuurders nooit een rijstrookwisseling maken van de HRB naar de toerit. Als
uitgangsgedachte geldt dat bestuurders, komend vanaf een toerit, zo snel mogelijk willen
invoegen. Deze veronderstelling is gebaseerd op meetgegevens die door Schuurman en
Vermijs (1997) gepresenteerd zijn in hun rapport over de ontwikkeling van het
microsimulatiemodel FOSIM voor weefvakken en invoegingen. Bestuurders, komend vanaf
het onderliggend wegennet (OWN), die rijden op een toerit zullen in eerste instantie de HRB
nog niet kunnen zien. Zij houden in hun gedrag dus alleen rekening met hun voorgangers (en
voorvoorgangers). Afhankelijk van de lokale situatie (bv boogvlak voor bereiken invoegpunt)
naderen ze mogelijk met beduidend lagere snelheid dan op de HRB. Op een gegeven moment
(na passeren van punt A) zien zij het verkeer op de HRB. Echter, de toerit en de HRB zijn
nog fysiek gescheiden verondersteld. Bestuurders op de toerit bereiden zich wel al voor op
het invoegen. Ten slotte komen de toerit en de HRB fysiek bij elkaar (punt B). Vanaf dit punt
zullen bestuurders daadwerkelijk invoegen naar de HRB.
In termen van de delen uit het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel (zie voor
beschrijving Paragraaf 3.3.1) betekent dit het volgende:
Een bestuurder komend vanaf het OWN nadert eerst punt A. Vóór punt A geldt het normale
bestuurdermodel. Nadat punt A is gepasseerd treedt het toerit-invoegmodel in werking (is
aangepast gedwongen rijstrookwisselmodel): anticipatie komende situatie en intentie
rijstrookwisseling, aanpassing snelheid en keuze van, en regelen naar geschikt hiaat. Echter,
de bestuurder mag en kan vanaf punt A nog niet daadwerkelijk invoegen. Dit kan pas nadat
deze punt B is gepasseerd. Vanaf dit punt treedt ook het daadwerkelijk van rijstrook wisselen
in werking.

4.4

Wijzigingen bestaand model

Als basis voor het nieuw geïmplementeerde toerit-invoegmodel heeft het bestaande
gedwongen rijstrookwisselmodel gediend. Dit gedwongen rijstrookwisselmodel is
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beschreven in Paragraaf 3.3.1 van dit rapport. Hieronder worden de verschillen tussen het
nieuwe toerit-invoegmodel en het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel opgesomd.
4.4.1

Keuze doelrijstrook

De doelrijstrook ligt in het toerit-invoegmodel per definitie links van de huidige rijstrook. In
het gedwongen rijstrookwisselmodel ligt de doelrijstrook juist links van de huidige rijstrook.
4.4.2

Wensafstand voor rijstrookwisseling

In het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel wordt de wensafstand om van rijstrook te
wisselen getrokken uit een normale verdeling, die afgesneden is tussen een
waarschuwingsafstand en een afstand vóór het discontinuïteitpunt. Deze afstand vóór het
discontinuïteitpunt is standaard gelijk aan 0.75 maal de waarschuwingsafstand.
dr_state.intention_dist = pre_warning_distance* (mlc_prewarndist_fix_1 + random *
mlc_prewarndist_var_1)
Hierin is:
dr_state.intention_dist =
pre_warning_distance =
random =
mlc_prewarningdist_fix_1 =
mlc_prewarningdist_var_1 =

wensafstand om van rijstrook te wisselen
waarschuwingsafstand voor einde rijstrook (1350 m)
een trekking uit een normale distributie met gemiddelde 0.5
en standaard deviatie 1/3 die is afgesneden tussen 0 en 1
standaard 0.75
standaard 0.25

Deze wensafstand om van rijstrook te wisselen is voor het toerit-invoegmodel gelijk gemaakt
aan de afstand van punt A (Figuur 4.1) tot aan het discontinuïteitpunt. Hiertoe hebben de
parameters mlc_prewarningdist_fix_1 en mlc_prewarningdist_var_1 respectievelijk de
waarden 1.0 en 0.0 gekregen. Bovendien is (in de invoerfile van MIXIC) de waarde van de
pre_warning_distance gelijk gesteld aan de afstand van punt A tot het discontinuïteitpunt
(550 m). Bestuurders zullen dus gelijk nadat ze punt A zijn gepasseerd beginnen te
anticiperen op de komende rijstrookwisseling.
4.4.3

Aanpassing gedragsparameters

Binnen het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel gelden een aantal speciale
gedragsparameters. De waarde van een aantal van deze parameters is veranderd voor het
toerit-invoegmodel. Hieronder worden de speciale gedragsparameters uit het gedwongen
rijstrookwisselmodel beschreven. Ook wordt aangegeven wat de waarden zijn van deze
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gedragsparameters in het gedwongen rijstrookwisselmodel. Na de beschrijving van de
gedragsparameters wordt aangegeven welke veranderingen zijn ingevoerd.
Aangepaste volgafstand
Tijdens het gedwongen rijstrookwisselproces hanteert een bestuurder een aangepaste
gewenste volgafstand ten opzichte van zijn voorganger. Deze aangepaste volgafstand is de
“normale” volgafstand vermenigvuldigd met een factor:
mlc_headway_fix + mlc_headway_var * disc_distance/dr_state.intention_dist
Hierin is disc_distance de afstand van de bestuurder tot het volgende discontinuïteitpunt.
Mlc_headway_fix en mlc_headway_var zijn respectievelijk 0.25 en 0.75 (som moet 1.0 zijn).
Dit impliceert dat vanaf het punt dat een bestuurder begint te zoeken naar een geschikt hiaat
om in te voegen, de bestuurder geleidelijk aan een steeds kortere volgafstand gaat accepteren
tot deze 0.25 maal de “normale” volgafstand is op het discontinuïteitpunt. Deze aangepaste
volgafstand geldt ook bij de beslissing of een hiaat op de beoogde rijstrook voldoende groot
is om te kunnen invoegen.
Heftigheid corrigeren afwijkingen in afstand en snelheid
De heftigheid waarmee een bestuurder probeert om de afwijkingen in afstand
(dist_dev_factor_ard) en snelheid (sp_dev_p_factor_ard) van zijn gewenste volgafstand en
(relatieve) snelheid te corrigeren is tijdens het gedwongen rijstrookwisselproces groter dan in
een “normale” situatie:
mlc_dist_dev_factor_ard = dist_dev_factor_ard*
(1+ mlc_dist_dev_factor_ard_alpha*(1-Disc_distance/dr_state.intention_dist))
en
mlc_sp_dev_factor_p_ard = sp_dev_factor_p_ard*
(1+ mlc_sp_dev_factor_p_ard_alpha*(1-Disc_distance/dr_state.intention_dist))
De bovenstaande factoren impliceren dat naarmate een bestuurder het discontinuïteitpunt
dichter nadert de ‘correctie’ heftigheid toeneemt. Hierbij zijn mlc_dist_dev_factor_ard_alpha
en mlc_sp_dev_factor_p_ard_alpha beiden standaard 1. De dist_dev_factor_ard en de
sp_dev_factor_p_ard staan standaard op 0.3 en 1.5 ingesteld.
Snelheidsaanpassing doelrijstrook
Om een hiaat te vinden past de bestuurder eerst zijn snelheid aan aan de snelheid op de
naastgelegen rijstrook. Voor dit doel wordt een doelvoertuig geselecteerd als voorligger op de
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doelrijstrook, of als deze er niet is, dan wordt er een achterligger gekozen. Er wordt
gecontroleerd of de snelheid goed genoeg overeenkomt met die op de doelrijstrook door:
abs(relative_speed) <= mlc_speed_diff_thresh* Current_speed
Hierin is mlc_speed_diff_thresh standaard gelijk aan 0.1. Als bovenstaande controle negatief
uitvalt (snelheid komt niet goed genoeg overeen) en als de relatieve snelheid groter is dan de
een perceptie drempelwaarde dan komt de snelheid niet goed genoeg overeen met de snelheid
op de doelrijstrook. Als gevolgd hiervan wordt een gewenste versnelling berekend.
Vereiste hiaatgrootte
Om een gedwongen rijstrookwisseling te kunnen uitvoeren naar de naastgelegen rijstrook
heeft een bestuurder een minimaal gewenst hiaat nodig (min_req_gap). Deze minimaal
gewenste tussenruimte neemt af met afnemende afstand tot het discontinuïteitpunt:
min_req_gap= veh_dr_d.veh_length+ Int_headway(Current_speed)*
(mlc_gap_fix+mlc_gap_var*Disc_distance/dr_state.intention_dist)
Hierin zijn mlc_gap_fix en mlc_gap_var standaard gelijk aan respectievelijk 0.25 en 0.75. Dit
betekent dat de minimaal gewenste hiaatgrootte op de dr_state.intention_dist gelijk is aan de
voertuiglengte plus de gewenste volgafstand. Deze minimaal gewenste hiaatgrootte neemt
vervolgens tot het discontinuïteitspunt lineair af. Hier is de minimaal gewenste hiaatgrootte
gelijk aan de voertuiglengte plus 0.25 maal de gewenste volgafstand.
Uitvoering rijstrookwisseling
De gedwongen wisseling van rijstrook wordt uitgevoerd wanneer: de hoeksnelheid w kleiner
is dan 0.021 rad/s. De betekenis van het hoeksnelheidscriterium is uitgelegd in Paragraaf
3.3.1. De waarde van 0.021 rad/s is gebaseerd op onderzoek met de TNO Rijsimulator naar
rijstrookwisselgedrag (de Vos & Hoekstra, 1997).

w= k

Hierin is:
w=
Va =
Vlc =
l=
k=

(V a -V lc )
l2

hoeksnelheid (rad/s)
snelheid van het voertuig in de naastgelegen rijstrook (m/s)
snelheid van het voertuig dat van rijstrook gaat wisselen (m/s)
longitudinale afstand tussen de twee voertuigen (m)
laterale afstand tussen de voertuigen (1.5 m)
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Kalibratie nieuwe waarden gedragsparameters
Om te komen tot een verzameling geschikte nieuwe parameterwaarden voor het toeritinvoegmodel is een elftal testsimulaties uitgevoerd. De verkeersvraag en de wegconfiguratie
van deze testsimulaties zijn gelijk aan die van de in Hoofdstuk 5 beschreven
referentiesituatie. Als basissituatie tijdens het kalibratieproces heeft een simulatie gediend
waarin de waarden van de gedragsparameters van het toerit-invoegmodel gelijk zijn aan die
van het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel (kolom ‘Ref’ in Tabel 4.1). De
parameterwaarden zijn dus gelijk aan de waarden zoals ze hierboven zijn beschreven. De
overige testsimulaties (kolommen ‘I’ tot en met ‘X’ in Tabel 4.1) verschillen allen van de
basissituatie en van elkaar met betrekking tot de waarden van de (aangepaste)
gedragsparameters. Er is gekalibreerd op een zo laag mogelijk aantal voertuigen die uit de
simulatie verwijderd worden doordat ze niet kunnen invoegen of dit wel doen en voor een
‘conflict’ op de hoofdrijbaan zorgen (zie ook Paragraaf 5.2.5). Eerst is een tweetal simulaties
uitgevoerd om te bepalen wat de ondergrens van het totaal aantal verwijderde voertuigen is.
In de eerste van deze twee simulaties bestaat de verkeersvraag alleen uit het
hoofdrijbaanverkeer uit de hierboven beschreven basissituatie. De verkeersvraag in de tweede
simulatie bestaat juist alleen uit het toeritverkeer uit de hierboven beschreven basissituatie.
Deze beide simulaties resulteren in respectievelijk 45 en 17 vanwege een conflict verwijderde
voertuigen. Er zijn in deze twee simulaties geen voertuigen die verwijderd worden doordat ze
niet kunnen invoegen. De gevonden ondergrens bedraagt daarom 62 (= 45 + 17) vanwege een
conflict verwijderde voertuigen.
Het aantal verwijderde voertuigen in de basissituatie (187) is flink hoger dan de gevonden
ondergrens (62) en blijkt voor maar liefst 40% te bestaan uit voertuigen die niet kunnen
invoegen (76). Om het aantal voertuigen dat niet kan invoegen te verlagen zijn tijdens het
kalibratieproces de waarden van de gedragsparameters telkens zo gewijzigd dat voertuigen
eerder vanaf de toerit op de hoofdrijbaan invoegen en hier ook meer risico bij nemen.
Parameter \ Nr. van testsim

Ref

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

mlc_prewarningdist_fix_1

0.75

0.75

0.75

0.75

1

1

1

1

1

1

1

mlc_prewarningdist_var_1

0.25

0.25

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

mlc_headway_fix

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

mcl_headway_var
mlc_dist_dev_factor_ard_
alpha
mlc_sp_dev_factor_p_ard_
alpha
mlc_speed_diff_thresh

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

1

1

1

1

1

1

10

1

3

6

2

1

1

1

1

1

1

10

1

3

6

2

0.1

0.1

0.1

0.02

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

mlc_gap_fix

0.25

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mlc_gap_var

0.75

0.9

1

1

1

0

0

0

0

0

0

max hoeksnelheid w

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.042

0.042

0.042

0.063

Verwijderd

187

164

159

180

141

140

149

127

122

114

142

Waarvan niet invoegen

76

71

68

96

66

60

52

19

22

16

21

Tabel 4.1: Kalibratie nieuwe waarden gedragsparameters
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In Tabel 4.1 is telkens per testsimulatie gearceerd weergeven welke parameterwaarden
gewijzigd zijn ten opzichte van de voorgaande testsimulatie. Uit Tabel 4.1 blijkt dat de best
presterende testsimulatie (kolom ‘IX’) de gevonden ondergrens van 62, vanwege een
‘conflict’, verwijderde voertuigen het best benadert. Tabel 4.1 laat bovendien zien dat de
parameterkeuze van testsimulatie IX tot een flinke verbetering leidt ten opzichte van de
basistestsimulatie.
Het hierboven beschreven kalibratieproces heeft, naast de in Paragraaf 4.4.2 beschreven
wijziging in de wensafstand voor rijstrookwisseling, tot volgende wijzigingen in de
aangepaste gedragsparameters van het bestaande gedwongen rijstrookwisselmodel geleid:
De felheid waarmee een bestuurder probeert om afwijkingen in zijn wensafstand en snelheid
te corrigeren is verhoogd: De waarden van mlc_dist_dev_factor_ard_alpha en
mlc_sp_dev_factor_p_ard_alpha zijn beiden verhoogd tot 6.
De minimaal vereiste hiaat grootte, om van rijstrook te wisselen, is verkleind op een zodanige
wijze dat deze onafhankelijk van de afstand tot het discontinuïteitpunt gelijk is aan de lengte
van het voertuig: mlc_gap_var en mlc_gap_fix zijn beide gelijk gemaakt aan 0.
Het hoeksnelheidscriterium is verdubbeld van 0.021 rad/s naar 0.042 rad/s. Deze wijziging
levert de grootste verlaging van het aantal uit de simulatie verwijderde voertuigen. Deze
verhoging van het hoeksnelheidscriterium betekent dat bestuurders relatief grotere
snelheidsverschillen en/of relatief kleinere volgafstanden accepteren tijdens het invoegen. De
oude waarde is gebaseerd op een studie met de TNO Rijsimulator (de Vos & Hoekstra, 1997)
waarin studie werd gedaan naar rijstrookwisselgedrag van bestuurders op een AVG rijstrook
die moesten uitvoegen. De bestuurders reden op de meest linker van drie rijstroken en hadden
1200 m lang de mogelijkheid om uit te voegen. Tijdens het in dit rapport beschreven
onderzoek is er slechts 350 m de gelegenheid om van rijstrook te wisselen. Dit is de eerste
reden waarom een hogere waarde voor het hoeksnelheidscriterium gerechtvaardigd is. Een
tweede reden is het feit dat bestuurders op een toerit echt moeten invoegen, terwijl
bestuurders die een afrit moeten halen desnoods de afslag kunnen missen.
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5

Simulatieopzet

5.1

Inleiding

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de effecten van ACC op de
doorstroming bij een invoeging op een snelweg. Om dit doel te bereiken zijn
verkeerssimulaties uitgevoerd in MIXIC. In dit hoofdstuk wordt de opzet beschreven van
deze simulaties en wordt duidelijk gemaakt welke data geanalyseerd zijn en op welke wijze
dit is gebeurd.

5.2

Indicatoren

Om de grote hoeveelheid aan data op een geordende wijze te kunnen analyseren met
betrekking tot de effecten van ACC op de doorstroming bij een invoeging, is een aantal
indicatoren geselecteerd. Er is onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke indicatoren die
aangeven wat de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is en indicatoren die betrekking
hebben op de kwaliteit en plausibiliteit van de simulaties. De inhoudelijke criteria kunnen op
hun beurt ook weer in grofweg twee groepen worden onderverdeeld: criteria die kenmerkend
zijn voor de verkeersprestatie en criteria die indicaties zijn voor de veiligheid van de
verkeersafwikkeling. Hieronder wordt per indicator een korte toelichting gegeven en wordt
vermeld tot welke groep de betreffende indicator behoort.
5.2.1

Gemiddelde snelheid per link

De snelheid van de verkeersstroom is een belangrijke inhoudelijke kwaliteitsindicator met
betrekking tot de verkeersprestatie. De gemiddelde snelheid op een wegvak is hiervoor een
goede maat. Dit is dan een gemiddelde over de hele simulatieperiode. Er is een sterke
correlatie tussen de gemiddelde snelheid op een wegvak en de inverse van de gemiddelde
reistijd. Vanwege dit verband is de gemiddelde reistijd per wegvak in dit onderzoek
weggelaten als prestatie indicator voor de doorstroming. Het opnemen van deze indicator
levert geen additionele informatie op.
5.2.2

Standaarddeviatie snelheid per link

De standaarddeviatie van de (gemiddelde) snelheid (per voertuig) op een wegvak, gemeten
over de gehele simulatieperiode, is een maat voor snelheidverschillen die tussen voertuigen
optreden. Hiermee is de standaarddeviatie van de snelheid ook een inhoudelijke indicator die
de betrouwbaarheid van de verkeersprestatie weergeeft. Deze betrouwbaarheid is van groot
belang voor de individuele automobilist.
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5.2.3

Aantal voertuigen in een schokgolf

Een schokgolf ontstaat wanneer een aantal elkaar kort volgende voertuigen binnen korte tijd
sterk moeten afremmen. Deze situatie is potentieel gevaarlijk vanwege de combinatie van
korte volgtijden en sterke vertragingen, waardoor de ongevallenkans groot is. Schokgolven
vertellen dus zowel iets over de veiligheid van als over de verkeersafwikkeling zelf. Een
dergelijke verstoring plant zich met een bepaalde snelheid voort in de verkeersstroom,
gewoonlijk in stroomopwaartse zin. Binnen MIXIC wordt een schokgolf geregistreerd indien
vertraging van het ene voertuig, binnen drie seconden wordt doorgegeven aan het volgende
voertuig. Een schokgolf wordt dan gedefinieerd door een combinatie van minstens 3
voertuigen, die elkaar op minder dan 50 meter volgen en die sterker vertragen dan -5m/s2.
Het aantal over de gehele simulatieperiode in een schokgolf betrokken voertuigen is in dit
onderzoek gehanteerd als maat voor de ernst van de schokgolven. Het gaat hier om een
inhoudelijke indicator.
5.2.4

Basisdiagram: snelheid als functie van intensiteit

De verkeersafwikkeling per wegvak kan onder andere beschreven worden aan de hand van de
relatie tussen de verkeersstroomvariabelen: intensiteit en snelheid. Intensiteit is het aantal
voertuigen dat per tijdseenheid een wegdoorsnede passeert, normaal weergegeven in
voertuigen per uur. Met snelheid wordt de gemiddelde snelheid bedoeld van alle voertuigen
die per tijdseenheid een wegdoorsnede passeren. Als tijdseenheid is in deze studie 5 minuten
aangehouden. De gevonden 5-minuutgemiddelden voor intensiteit zijn vervolgens
omgerekend naar uurgemiddelden.
5.2.5

Aantal verwijderde voertuigen per link

In MIXIC kunnen voertuigen om twee redenen verwijderd worden: ten eerste kan het
plotseling invoegen van een voertuig leiden tot ‘conflicten’: fysieke overlap van voertuigen.
Het voertuig kan in dat geval volgens de modelregels een botsing met zijn voorganger niet
meer vermijden en wordt uit de simulatie verwijderd. Het aantal om deze reden verwijderde
voertuigen is dus een belangrijk inhoudelijk veiligheidscriterium. Ten tweede kan het
gebeuren dat een voertuig niet kan invoegen voordat de rijstrook waarop deze zich bevindt,
ophoudt te bestaan. Het aantal voertuigen over de gehele simulatieperiode dat om deze reden
verwijderd is geeft een indicatie van de kwaliteit van de simulatie.
5.2.6

Aantal verwijderde voertuigen totaal

Het totaal aantal voertuigen over de gehele simulatieperiode dat verwijderd wordt is een
belangrijke indicator voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de simulatie. Wanneer dit
aantal als percentage van het totale aantal voertuigen erg hoog is in vergelijking met eerdere
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MIXIC studies dan kan dit duiden op een fout in de simulatie. Grote verschillen in het aantal
verwijderde voertuigen tussen verschillende varianten dienen dan ook onderzocht te worden,
aangezien conclusies over verschillen tussen varianten alleen getrokken kunnen worden bij
een gelijke verkeersvraag.

5.3

Varianten

In de basis- of referentiesituatie is standaard snelwegverkeer gesimuleerd. Het ging zowel om
verkeer op de hoofdbaan van de snelweg als op de toerit. “Standaard” betekent hier dat geen
enkel voertuig is uitgerust met een bestuurderondersteunend systeem.
Door het variëren van verschillende verkeerskenmerken en ACC-instellingen kan een groot
aantal varianten opgesteld worden die vergeleken kunnen worden met de referentiesituatie en
ten opzichte van elkaar. De volgende verkeerskenmerken en ACC-instellingen zouden
bijvoorbeeld gevarieerd kunnen worden (Tabel 5.1):
Verkeerskenmerken
Penetratiegraad ACC
Intensiteit(en) (per strook HRB en/of
invoeging)
Samenstelling verkeer (% voertuigtypen)

ACC-instellingen
Afstandsfunctie (volgtijd)
Minimum en maximum operationele snelheid
Maximale ACC acceleratie en deceleratie
Bandbreedte acceleratie-regelaar
Betrouwbaarheid van de sensoren
Human Machine Interface (HMI)

Tabel 5.1: Kenmerken varianten

Het variëren van de minimum operationele snelheid is geen optie, aangezien er nog geen
goed werkend algoritme in MIXIC beschikbaar is voor ACC toepassing onder condities
waarin sprake is van langzaam rijdend verkeer. Het was in de voor dit onderzoek beschikbare
tijd niet haalbaar om een dergelijk algoritme te ontwikkelen. Wat wel mogelijk is, is het
variëren van de maximum acceleratie en deceleratie van de ACC. Dit geldt ook voor de
bandbreedte van de acceleratie regelaar, de betrouwbaarheid van de sensoren en de wijze van
reactivatie van de ACC. Bij het begrip bandbreedte van de acceleratie regelaar valt te denken
aan hoe snel en hoe accuraat de regelaar via gas- en remactuatoren de gewenste acceleratie of
deceleratie volgt. Het gaat dan om hoe snel de regelaar bijvoorbeeld reageert op een voertuig
dat plotseling invoegt voor een ander voertuig. De betrouwbaarheid van de sensoren heeft
zowel betrekking op missers als op vals alarm (‘ghosts’) (zie ook Paragraaf 2.2.2).
Er is binnen dit onderzoek voor gekozen om varianten op te stellen die alleen verschillen qua
penetratiegraad van de ACC en qua ACC volgtijd. Deze factoren zijn in de literatuur
(Hoofdstuk 2) als zeer bepalend voor de effecten van ACC naar voren gekomen. Om het
aantal varianten nog verder gelimiteerd te houden, is per variant maar één type ACC
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(gebaseerd op de ACC van BMW; BMW, 2000) aanwezig (zie Tabel 5.2). In werkelijkheid
zou er een mix van verschillende ontwerpen op de weg kunnen rijden. Binnen het
kenniscentrum AIDA wordt momenteel onderzoek verricht naar de effecten van
verschillende ACC instellingen.
ACC-instellingen
Maximale acceleratie
Maximale deceleratie
Sensor bereik
Betrouwbaarheid

Waarde
1.2 m/s2
-2.0 m/s2
120 m
100% (geen missers, geen ghosts)

Tabel 5.2: Belangrijkste BMW ACC instellingen

De volgende penetratiegraden van ACC zijn onderzocht: 0% (referentiesituatie), 5% (korte
termijn), 20% (middellange termijn) en 50% (lange termijn). Daarnaast is er gevarieerd
tussen drie verschillende volgtijden (afstandfuncties), te weten: 0.7 s, 1.0 s en 1.4 s.
Indien een voertuig met ACC een ander voertuig volgt, dan wordt een referentie volgafstand
aangehouden die een functie is van de snelheid. Op deze wijze wordt impliciet uitgegaan van
een volgtijd. In MIXIC heeft de gebruiker de mogelijkheid om de volgtijd van de ACC
voertuigen in te stellen. Dit gebeurt door de aanpassing van parameters van de
volgtijdfunctie.
In MIXIC wordt de ACC referentie volgafstand weergegeven door:
hw_ref = M_icc + v * tau_icc
Hierin is:
hw_ref =
v=
M_icc =
tau_icc =

volgafstand (m)
huidige snelheid (m/s)
veiligheidsmarge (m)
ingestelde ACC volgtijd (s)

Voor alledrie de volgtijden is M_icc op 0m gezet. Dit is in overeenstemming met de ACC
instellingen van BMW. Dit betekent dat voor realisatie van volgtijden van 0.7, 1.0 en 1.4 s bij
100 km/uur tau_icc ook de waarden 0.7, 1.0 en 1.4 s kreeg.
Deze volgtijden komen overeen met volgtijden zoals die gehanteerd zijn in eerdere studies
naar de effecten van ACC (zie Hoofdstuk 2). Dit maakt het makkelijker om de uitkomsten
van dit onderzoek te vergelijken met de resultaten van eerdere studies. De volgtijd van 1.0 s
komt bovendien overeen met de volgtijd zoals die nu gehanteerd wordt door de gemiddelde
automobilist (0.92 s in MIXIC). De volgtijden van 0.7 s en 1.4 s zijn gekozen om ook
uitspraken te kunnen doen over ACC volgtijden die beduidend kleiner respectievelijk groter
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zijn dan die van een gemiddelde automobilist. Daarnaast is er nog een reden waarom de
volgtijden van 1.0 s en 1.4 s zijn opgenomen in dit onderzoek. Deze twee volgtijden komen
overeen met de instellingen van een ACC die daadwerkelijk op de markt verkrijgbaar is. De
Adaptive Cruise Control van BMW kent namelijk drie verschillende volgtijden die ingesteld
kunnen worden door de bestuurder: 1.0 s, 1.4 s en 2.0 s. De in dit onderzoek gehanteerde
volgtijden komen dus overeen met twee van deze drie volgtijden.
De vier verschillende ACC penetratiegraden leveren in combinatie met de drie verschillende
volgtijden een negental varianten plus één referentiesituatie op (Tabel 5.3).

%ACC
0
5
20
50

0.7 s
Variant A
Variant D
Variant G

Volgtijd
1.0 s
Referentiesituatie
Variant B
Variant E
Variant H

1.4 s
Variant C
Variant F
Variant I

Tabel 5.3: Te simuleren varianten

De referentiesituatie is cursief weergegeven in Tabel 5.3. Dit is gedaan om aan te geven dat
deze situatie niet correct te plaatsen is in de tabel met varianten. Doordat er in deze situatie
geen voertuigen zijn uitgerust met ACC valt er ook niet spreken over de ACC volgtijd. Wel
hanteren bestuurders zelf een volgtijd, die in MIXIC gekalibreerd is op 0.92 s bij 100 km/u
(1.2 s bij 120 km/u).

5.4

Wegconfiguratie en verkeersvraag

Het is van belang om de simulatie zo op te zetten dat ten eerste de wegconfiguratie een
invoeging bevat en dat ten tweede de verkeersvraag bij de invoeging voldoende hoog is om te
zorgen voor een duidelijke verstoring van de doorstroming op de hoofdrijbaan. Deze
verstoring mocht echter niet zo groot zijn dat er sprake zou zijn van congestie, aangezien er
dan wel iets over de capaciteit gezegd had kunnen worden (te meten als de stroom uit het
stroomafwaartse front van een file op het wegvak met de invoeging) maar niet direct over de
doorstroming. Bovendien is MIXIC niet gekalibreerd en gevalideerd voor congestiesituaties
en werkt de ACC niet bij lage snelheden (die juist typerend zijn voor congestie verkeer). Een
andere reden voor het voorzichtig zijn met de hoogte van de intensiteiten is het feit dat het
instorten van de doorstroming op een snelweg al kan plaatsvinden bij intensiteiten die lager
zijn dan de capaciteit. Dit instorten van de doorstroming is niet een deterministische maar een
probabilistische gebeurtenis die mede afhankelijk is van de aanwezigheid van
voertuigclusters op de toerit (Elefteriadou et al., 1995). Toch moesten de intensiteiten hoog
genoeg zijn. Als dit niet het geval zou zijn dan zouden de voertuigen onder (bijna) free flow
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condities rijden, waardoor er weinig tot geen verschil te verwachten viel tussen de
verschillende gesimuleerde varianten.
5.4.1

Wegconfiguratie

In Nederland komen zowel tweestrook snelwegen met een enkelstrooks invoeging (2+1) als
driestrooks snelwegen met een enkelstrooks invoeging (3+1) invoegingen veelvuldig voor.
In dit onderzoek is gekeken naar een 2+1 invoeging. Hiervoor is gekozen omdat vanuit
afwikkelingsoogpunt het valt te veronderstellen dat een 2+1 invoeging meer kritiek is dan
een 3+1 invoeging, aangezien in de eerste situatie de hoeveelheid invoegend verkeer ten
opzichte van het verkeer op de hoofdrijbaan relatief groter is. Hierdoor zal het invoegend
verkeer de doorstroming op de hoofdrijbaan relatief meer verstoren bij een 2+1 invoeging
dan bij een 3+1 invoeging. Uitgaande van een tweestrooks snelweg en een enkelstrooks
invoeging van 350 m (ROA, 1993) ziet de bij de simulaties gehanteerde wegconfiguratie
eruit als in de onderstaande figuur:

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

Figuur 5.2: Wegconfiguratie

Een inrijstuk van 500 m (L1) laat overgangverschijnselen ten gevolge van de overgang van
injectiefile naar gesimuleerd volggedrag uitdempen. Er treden bij de overgang van de
injectiefile naar de MIXIC modelwereld namelijk zogenaamde initialisatie problemen of
inslinger problemen op. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat de voertuigen die per regel
staan weergegeven in de injectiefile ineens met een bepaalde snelheid op de eerste link van
de MIXIC wereld worden geplaatst. Het is onbekend wat de acceleratie of deceleratie van een
voertuig in werkelijkheid was en of de bestuurder bezig was met een rijstrookwisseling. Het
aanpassen, volgens de regels van MIXIC, van deze uit de injectiefile geplaatste voertuigen
aan elkaar leidt eerst tot veel acceleraties, remacties en rijstrookwisselingen, voordat het
verkeer zich in een stationaire toestand bevindt. Na wegvak L1 volgt een tweede initialisatie
wegvak (L2) van 500 m waarop de maximum snelheid van de toeleidende rijbaan van de
invoeging op 90 km/uur is gezet. De instellingen van het bestuurdermodel in MIXIC zijn zo
gezet dat iedere bestuurder zich houdt aan de ingestelde snelheidslimiet. Het doel van deze
snelheidsverlaging is om ervoor te zorgen dat er zich nauwelijks voertuigclusters ten gevolge
van relatief langzame vrachtwagens zullen vormen voordat de daadwerkelijke invoeging is
bereikt. Deze snelheidsverlaging vindt pas hier plaats aangezien de inslinger problemen erg
groot zouden zijn wanneer dit al het geval zou zijn op L1. Voertuigen in de injectiefile met
een gemeten snelheid van meer dan 90 km/uur zouden dan immers bij binnenkomst in de
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MIXIC simulatie ineens erg hard moeten gaan remmen. Vervolgens volgen twee wegvakken
(L3 en L4) die voor de toeleidende rijbaan van de invoeging een boogstraal representeren. Op
L3 kan het verkeer op de toeleidende rijbaan van de invoeging en het verkeer op de
hoofdrijbaan elkaar nog niet zien en is de ontwerpsnelheid op de toeleidende baan van de
toerit gelijk aan 90 km/uur. Op L4 met een lengte van 200 m (ROA, 1993) kan het verkeer op
beide wegdelen elkaar wel zien en is de ontwerpsnelheid van de toeleidende rijbaan gelijk
aan die van de hoofdrijbaan (ROA, 1993). De daadwerkelijke invoeging van 350 m (ROA,
1993) wordt gerepresenteerd door L5. Het daaropvolgende wegvak (L6) is een normaal
wegvak waarop het verkeer weer in een stationaire toestand komt. Tot slot is er een
uitrijwegvak (L7) die het zogenaamde uitslinger probleem moet ondervangen. De term
uitslinger probleem heeft betrekking op het feit dat voertuigen ineens verdwijnen aan het
einde van de laatste link. Dit leidt ertoe dat voertuigen ineens hun voorganger verliezen
waardoor ze zullen gaan versnellen.
Op het midden van elk wegvak ligt op de hoofdrijbaan een meetpunt dat individuele
voertuigdata registreert. Verkeer op de toerit wordt dus niet gemeten. De output van deze
meetpunten is gebruikt voor analyse van de effecten van de verschillende varianten op de
verkeersafwikkeling. Niet al deze meetpunten zijn geanalyseerd (zie uitleg hierover in
volgende paragraaf), maar de data ervan zijn beschikbaar en kunnen desgewenst aan
gedetailleerde analyse onderworpen worden.
Het bovenstaande staat hieronder nog eens samengevat in Tabel 5.4.
Link
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Wegvak
omschrijving
Inslinger (1)
Inslinger (2)
Boog-straal “niet zien”
Boog-straal “zien”
Invoeging
Normaal
Uitslinger

Lengte (m)

# Rijstroken

500
500
200
200
350
1000
500

2+1
2 + 1 (90 km/uur)
2 + 1 (90 km/uur)
2+1
2+1
2
2

Positie meetpunt
vanaf begin link (m)
250
250
100
100
175
500
250

Tabel 5.4: Wegconfiguratie

5.4.2

Verkeersvraag

MIXIC wordt gevoed door middel van zogenaamde ‘injectiefiles. Dit zijn tekstbestanden
waarin per regel een voertuig staat geregistreerd door middel van achtereenvolgens: tijdstip
van registratie, snelheid, voertuiglengte en rijstrook (zie Figuur 5.3). De verdeling van
opeenvolgende tijdstippen bepaalt de intensiteit van het verkeer in de injectiefile en de
voertuiglengte, op basis waarvan het voertuigtype wordt toegekend, bepaalt de
verkeerssamenstelling. In vorige MIXIC studies werd gebruik gemaakt van individuele
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meetgegevens voor het samenstellen van deze injectiefiles. Deze werkwijze garandeert een
realistische verkeersproductie maar daartegenover staat dat de intensiteit en de
verkeerssamenstelling van het te simuleren verkeer afhankelijk is van de beschikbaarheid van
grote hoeveelheden gedetailleerde meetgegevens.
Tijdstip
720.7
721.3
722.4
722.8
723.2

Snelheid
85
130
132
90
118

Voertuiglengte
17.7
4.3
4
4
2

Rijstrook
2
3
3
1
2

Figuur 5.3: Voorbeeld stukje van injectiefile

Het is in dit onderzoek gewenst om de verkeersintensiteiten precies zo te kunnen kiezen dat
er wel een verstoring in de doorstroming optreedt rond de invoeging, maar dat de
doorstroming niet volledig zou instorten. Bovendien is een injectiefile met zowel verkeer op
een hoofdrijbaan als op een toerit noodzakelijk. Meetdata zijn hiervoor niet beschikbaar.
Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van synthetische data die zo veel mogelijk
gebaseerd zijn op werkelijke meetgegevens. Deze meetgegevens zijn al eerder door Hoogvelt
et al. (1996) gebruikt in een studie naar de effecten van zwaardere en langere vrachtwagens.
De keuze voor het manipuleren van de verkeersvraag die tijdens deze studie gebruikt is komt
voort uit het feit dat deze studie tot op heden de enige MIXIC studie is geweest waarbij
sprake is van 2 rijstroken (zie ook Bijlage C). Er zijn in deze studie twee verschillende
injectiefiles gebruikt. De eerste file, hier injectiefile A genoemd, heeft een gemiddelde
intensiteit van 2000 voertuigen per uur, een piekintensiteit van 2500 voertuigen per uur en
22% vrachtverkeer. De tweede file, hier voor het gemak injectiefile B genoemd, heeft een
gemiddelde intensiteit van 2900 voertuigen per uur, een piek van 3700 voertuigen per uur en
8% vrachtverkeer. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gemanipuleerde versie
van de hierboven genoemde injectiefile B. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is het
percentage vrachtverkeer in injectiefile B niet zo hoog als in injectiefile A, waardoor het te
verwachten viel dat clustervorming ten gevolge van langzame vrachtwagens op de
toeleidende rijbaan van de toerit zou meevallen. Daarnaast zijn de gemiddelde intensiteiten
van injectiefile A te laag voor het doel van dit onderzoek. In Bijlage D staat beschreven
welke intensiteiten voor zowel de hoofdrijbaan als de toerit er na bewerking van injectiefile B
(Hoogvelt et al., 1996) verkregen zijn en op welke wijze deze tot stand zijn gekomen. Hierbij
is rekening gehouden met capaciteitswaarden zoals die vermeld staan in het handboek
Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (AVV, 1999). In onderstaande figuur staan
de voor dit onderzoek gehanteerde intensiteiten als functie van tijd weergegeven.

Intensiteit (vtg/u)
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Figuur 5.4: Intensiteiten; HRB (gemiddeld 2884 vtg/uur, 8% vracht); toerit (gemiddeld 595 vtg/uur,
8% vracht); totaal (gemiddeld 3479 vtg/uur, 8% vracht).

5.6

Analyse

Om variatie in bestuurdergedrag en voertuigparameters te simuleren wordt in MIXIC op
verschillende plaatsen gebruik gemaakt van lotingen uit verdelingen en van random getallen.
Zo worden bijvoorbeeld de reactietijd van een bestuurder en de wenssnelheid bij aanvang van
de simulatie getrokken uit een normale verdeling. Ook wordt bij een gedwongen
rijstrookwisseling (bij een invoeging, of omdat de strook verderop niet meer bestaat of niet
meer toegelaten is voor het type voertuig) geloot hoe ver voor de discontinuïteit de
bestuurder daadwerkelijk een hiaat in de doelstrook begint te zoeken. Daarmee is MIXIC een
stochastisch model.
Voor al deze stochastische processen wordt de uitkomst van de loting bepaald door het
kweekgetal van de random generator, die als parameter in het invoerbestand van MIXIC
wordt meegegeven. De simulatieresultaten verschillen (licht) naargelang de keuze van deze
parameter.
Indien de MIXIC output van verschillende varianten verschillen vertoont, kunnen deze te
verklaren zijn aan de hand van de verschillen tussen de varianten, maar ook van toevallige
verschillen. Om de statistische significantie van de resultaten te kunnen bewijzen zijn voor
elke variant een tiental stochastisch onafhankelijke runs gedraaid. De resultaten daarvan zijn
voor de indicatoren gemiddelde snelheid per link, standaarddeviatie snelheid per link en
aantal voertuigen in een schokgolf met behulp van variantie-analyse geanalyseerd. De keuze
voor het aantal van tien runs per variant is gebaseerd op de voor statistische analyse vereiste
steekproefgroottes. Per variant is voor elke run een ander kweekgetal voor de random
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generator gehanteerd, zodat gewaarborgd is dat de verschillende runs stochastisch onderling
onafhankelijk van elkaar zijn.
Met behulp van variantie analyse (Kallenberg, 2000) kan getoetst worden of de gemiddelden
van een variabele (indicator) in verschillende groepen (lees: varianten) aan elkaar gelijk zijn.
Zodra je meer dan twee groepsgemiddelden met elkaar wilt vergelijken is variantie analyse
(ANOVA) een betere methode dan het uitvoeren van een aantal t-tests. De ANOVA
corrigeert voor kanskapitalisatie. Variantie analyse is gebaseerd op de variatie in de
steekproefgegevens. Onder variatie wordt de gekwadrateerde afwijking van alle
waarnemingen ten opzichte van het gemiddelde verstaan (sum of squares). Door de variatie te
delen door het aantal vrijheidsgraden wordt de variantie verkregen. Bij variantie analyse
wordt de totale variantie gesplitst in twee componenten: de binnen- en de tussenvariantie. De
binnenvariantie is de spreiding binnen de groepen. De binnenvariantie wordt berekend door
voor elke groep de variantie ten opzichte van het groepsgemiddelde te berekenen. De
tussenvariantie is de variantie tussen de groepen, die het gevolg is van de groepsindeling. De
tussenvariantie is de spreiding van de groepsgemiddelden ten opzichte van het totale
gemiddelde. Toetsing gebeurt door middel van een F-toets. De F-waarde wordt berekend
door de tussenvariantie te delen door de binnenvariantie. Bij overwegend tussenvariantie
wordt het merendeel van de spreiding veroorzaakt door de verschillen tussen de groepen. De
F-waarde is dan (duidelijk) groter dan 1 en de nul-hypothese, dat de groepsgemiddelden aan
elkaar gelijk zijn, wordt verworpen.
Tijdens dit onderzoek zijn de varianten onderscheiden op basis van twee onafhankelijke
factoren (% ACC en ACC volgtijd). Vervolgens is onderzocht wat de individuele effecten
(hoofdeffecten) zijn van deze factoren en of er interactie effecten zijn. Om aanwezigheid van
interactie te kunnen onderzoeken zijn meerdere waarnemingen per cel nodig (het gaat immers
om groepsgemiddelden bij het berekenen binnen- en tussenvariantie). Dit is dus nog een
bijkomende reden om meerdere runs per variant uit te voeren. Wanneer het bleek dat er
effecten zijn, zijn de varianten vervolgens paarsgewijs Post Hoc met elkaar vergeleken.
Hierbij is gebruik gemaakt van de gangbare Tukey’s HSD (honestly significant difference)
toets. Ook zijn de gemiddeldes van de verschillende varianten Post Hoc vergeleken met het
gemiddelde van de referentiesituatie (=control group). Hierbij is gebruik gemaakt van
Dunett’s pairwise multiple comparison toets (De Vocht, 2000).
Per simulatie is de output van de eerste 5 minuten niet opgeslagen en dus ook niet
geanalyseerd. Dit is om ervoor te zorgen dat alle links gevuld zijn met verkeer, voordat de
meetdata meegenomen worden in de analyse van de resultaten.
De output van de meetpunten op L1 en L2 (zie Paragraaf 5.4.1) is niet geanalyseerd vanwege
de optredende initialisatie en inslinger problemen. Hetzelfde geldt voor L7 en het optredende
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uitslinger effect. De data van deze meetpunten zijn echter wel beschikbaar en kunnen
desgewenst alsnog aan een gedetailleerde analyse onderworpen worden.
Elke simulatie had een lengte van 2 uur. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat er voldoende
5-minuut gemiddelden gegenereerd werden.

5.7

Verwachtingen

De hieronder beschreven verwachtingen ten aanzien van de effecten van ACC op de
doorstroming bij een invoeging zijn gebaseerd op resultaten van een literatuurstudie naar de
effecten van ACC (Paragraaf 2.3) en op de beschrijving van ACC zoals weergegeven in
Paragraaf 2.2 van dit rapport. De verwachtingen voor de wegvakken rond de invoeging staan
eerst beschreven, vervolgens de verwachtingen ter plaatse van de invoeging zelf.
Bij lage penetratiegraden van ACC (5% en 20%) worden er geen effecten verwacht van de
met ACC uitgeruste voertuigen op de doorstroming. Bij voldoende hoge ACC
penetratiegraad (50%) wordt er een verandering in de stabiliteit van de verkeersstroom (met
als indicatoren standaarddeviatie van de snelheid en schokgolven) verwacht. De
vooronderstelling is dat afhankelijk van de ingestelde ACC volgtijd deze verandering zowel
positief als negatief kan zijn. Echter, vanwege het ontbreken van eenduidigheid in de
literatuur op dit gebied, word hier geen uitspraak gedaan over de te verwachten richting van
de verandering. Daarnaast is het bij een hoge penetratiegraad ACC de verwachting dat bij
volgtijden die korter zijn (0.7 s) dan de volgtijden die bestuurders normaal gemiddeld
hanteren er een verbetering optreedt in de gemiddelde snelheid. Voor grotere dan normale
volgtijden (1.4) wordt het tegengestelde verwacht. Bij een hoge penetratiegraad en een ACC
volgtijd die gelijk is aan die van de gemiddelde bestuurder worden geen effecten verwacht.
Echter, bij korte volgtijden (0.7 s) wordt het veel lastiger voor voertuigen om in te voegen.
Het kan zijn dat dit negatieve aspect meer bepalend is dan het harmoniserende effect van
ACC en het positieve effect van korter op elkaar rijden, waardoor er een verslechtering in
doorstroming en een toename van het aantal schokgolven optreden bij korte volgtijden.
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6

Resultaten

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de in Hoofdstuk vijf beschreven simulaties
gepresenteerd. Voordat de resultaten van de verschillende varianten met ACC beschreven
worden, komen eerst die van de referentie variant uitvoerig aan bod. Hiervoor zijn drie
redenen:
-

-

-

Een wegconfiguratie waarbij sprake is van een invoeging is nog nooit eerder
geanalyseerd met behulp van MIXIC. Er wordt daarom in dit hoofdstuk aangetoond dat
de simulatieresultaten plausibel zijn.
Er wordt in de doelstelling van dit onderzoek gesproken over een verstoring, veroorzaakt
door invoegend verkeer, in de doorstroming op een snelweg (Paragraaf 1.3). Daarom
wordt er in dit hoofdstuk bewezen dat er daadwerkelijk sprake is van zo’n verstoring.
Ook valt te lezen dat de verstoring niet te zwaar is. Er is geen sprake van congestie
(Paragraaf 5.4).
Het geven van een uitvoerige beschrijving van de simulatieresultaten van de referentie
situatie vergemakkelijkt de interpretatie van de resultaten van de overige onderzochte
varianten.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie van de gepresenteerde resultaten.

6.2

Referentie situatie

6.2.1

Verwijderde voertuigen per link

Het aantal uit een simulatie verwijderde voertuigen is een indicator voor de kwaliteit van de
simulatie. Voertuigen worden verwijderd uit de MIXIC simulatie indien er sprake is van
fysieke overlap (conflict) of in het geval van falen bij gedwongen invoegen. De in de
referentie situatie verwijderde voertuigen staan weergegeven in tabel 6.1 op de volgende
bladzijde.
Het totaal aantal verwijderde voertuigen in de referentie situatie is in lijn met eerdere MIXIC
studies. Het percentage verwijderde voertuigen lag in deze eerdere studies rond de 1%. De
reden waarom het aantal verwijderde voertuigen in dit onderzoek licht hoger is, is tweeledig.
Ten eerste is in Tabel 6.1 duidelijk te zien dat juist rond de invoeging (L5) een relatief groot
aantal voertuigen wordt verwijderd. Overigens is dit aantal (50 vtg, 0.52% van het totaal) op
zichzelf zeker niet hoger dan wat er te verwachten valt bij een degelijke ingrijpende
uitbreiding op het model. Ten tweede is de in dit onderzoek gehanteerde verkeersvraag
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relatief hoog, waardoor veel voertuigen worden verwijderd op de eerste link (L1). Op grond
van het bovenstaande wordt de plausibiliteit van de simulatie niet in twijfel getrokken.
Verwijderde voertuigen

Conflict

63
0.96 %
L1
0
0.00 %
L2
0
0.00 %
L3
1
0.02 %
L4
34
0.52 %
L5
0
0.00 %
L6
0
0.00 %
L7
97
1.49 %
Subtotaal
113
1.74 %
Totaal
Tabel 6.1: Verwijderde voertuigen per link, referentie situatie

6.2.2

0
0
0
0
16
0
0
16

Niet invoegen
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.25 %
0.00 %
0.00 %
0.25 %

Gemiddelde snelheid per link

105

Gem Snelheid (km/uur)

104
103
102
101
100
99
98

3

4

5

6

Wegv ak

Figuur 6.1: Gemiddelde snelheid per wegvak, referentie situatie

Variantie analyse laat een significant effect zien van de onafhankelijke variabele wegvak op
de gemiddelde snelheid [F(3,36)=1060 p<0.01]. Een post-hoc Tukey HSD test laat bovendien
zien dat de gemiddelde snelheid ter plaatse van de invoeging (link 5) significant verschilt van
de gemiddelde snelheid op de overige links [p<0.001 t.o.v. elk van de overige links]. De
gemiddelde snelheid is rond de invoeging lager (99.1 km/uur t.o.v. respectievelijk 104.3,
103.8 en 101.9 km/uur) dan op de andere wegvakken. Dit toont aan dat het invoegende
verkeer een verstoring veroorzaakt in de doorstroming op de hoofdrijbaan. Ook is duidelijk te
zien in Figuur 6.1 dat de gemiddelde snelheid weer herstelt na de invoeging tot een niveau
dat lager ligt dan voor de invoeging. Dit laatste kan worden verklaard door de toegenomen
intensiteit, veroorzaakt door het invoegende verkeer.
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6.2.3

Standaarddeviatie snelheid per link

15.0

S.d. Snelheid (km/uur)

14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5

3

4

5

6

Wegv ak

Figuur 6.2: Standaarddeviatie snelheid per link, referentie situatie

Variantie analyse laat een significant effect zien van wegvak op de standaarddeviatie van de
snelheid [F(3,36)=266, p<0.01]. Dat betekent dat snelheidsfluctuaties tussen voertuigen
afhankelijk zijn van het wegvak dat geanalyseerd wordt. Een post-hoc Tukey HSD test laat
bovendien zien dat de standaarddeviatie van de snelheid ter plaatse van de invoeging (link 5)
significant verschilt van de standaarddeviatie van de snelheid op de andere links [p<0.01
t.o.v. elk van de overige links). De standaarddeviatie van de snelheid is ter hoogte van de
invoeging hoger (14.6 km/uur t.o.v. respectievelijk 12.6, 12.5 en 11.9 km/uur) dan op de
andere wegvakken. Ook dit toont aan dat het invoegende verkeer een verstoring veroorzaakt
in de doorstroming op de hoofdrijbaan. Daarnaast valt uit Figuur 6.2 op te maken dat na de
invoeging de standaarddeviatie van de snelheid herstelt tot een waarde die lager is dan voor
de invoeging. Dit is toe te schrijven aan de hogere intensiteit na de invoeging in vergelijking
met voor de invoeging.
6.2.4

Aantal voertuigen in een schokgolf per link

Variantie analyse laat een significant effect zien van wegvak op het aantal voertuigen in een
schokgolf [F(3,36)=196, p<0.01] (Figuur 6.3). Een post hoc Tukey HSD test laat bovendien
zien dat het aantal voertuigen in een schokgolf ter plaatse van de invoeging (link 5)
significant verschilt van dit aantal op de andere links [p<0.01 t.o.v. elk van de overige links].
Het aantal voertuigen in een schokgolf is ter hoogte van de invoeging hoger (256 voertuigen
t.o.v. respectievelijk 12, 31 en 96 voertuigen) dan op de andere wegvakken. Opgemerkt dient
worden dat het beeld enigszins vertekend is doordat de wegvakken niet dezelfde lengte
hebben. Op een langer wegvak is de kans op een schokgolf ceteris paribus groter dan op een
korter wegvak. L6 (1000 m) is ruim langer dan de overige wegvakken. Ook is L5 (350 m)
iets langer dan L3 (200 m) en L4 (200 m). Als hiervoor gecompenseerd wordt, dan is het
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aantal voertuigen in een schokgolf op L6 in dezelfde orde van grootte als op L3 en L4 (na
compensatie L6: 19 vtg, L3: 12 vtg en L4: 31 vtg. Voor de invoeging (na compensatie L5:
146 vtg) blijft gelden dat dit aantal flink hoger ligt dan voor de overige wegvakken. Ook deze
indicator laat dus zien dat het invoegende verkeer een verstoring veroorzaakt in de
doorstroming op de hoofdrijbaan.
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Figuur 6.3: Aantal voertuigen in een schokgolf per link, referentie situatie

6.2.5

Basisdiagram: snelheid als functie van intensiteit

Uit Figuur 6.4 blijkt dat de maximale intensiteiten weliswaar hoog zijn, maar dat de
capaciteit niet wordt overschreden. Op geen van de links is immers een instorting van de
snelheid waar te nemen.
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Figuur 6.4: basisdiagrammen, referentie situatie
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6.2.6

Conclusie

Het is gelukt om een kwalitatief goede referentie situatie te creëren waarin sprake is van een
verstoring, veroorzaakt door invoegend verkeer, in de doorstroming op een snelweg. Deze
verstoring is bovendien niet te zwaar, waardoor er (nog) geen sprake van congestie is.

6.3

Vergelijking varianten

6.3.1

Kwaliteit van de simulaties: verwijderde voertuigen

Uit Tabel 6.2 en Figuur 6.5 valt op te maken dat er in het algemeen geen grote verschillen
zijn tussen het aantal uit de simulatie verwijderde voertuigen in de referentie situatie en dit
aantal in de overige varianten. Dit betekent dat op grond van deze kwaliteitsindicator de
varianten goed met elkaar te vergelijken zijn en dat de ook de plausibiliteit van de overige
varianten niet in twijfel getrokken hoeft te worden. Er is één variant die duidelijk slechter
scoort op dit criterium. Simulatie van variant G (50% ACC en 0.7 s volgtijd) leidt gemiddeld
tot 40 meer verwijderde voertuigen dan simulatie van de referentie variant. Het is duidelijk te
zien dat deze toename grotendeels toe te schrijven is aan een toename van het aantal
verwijderde voertuigen ter plaatse van de invoeging (L5). Dit laatste is op te vatten als een
inhoudelijke indicator die duidt op een verslechtering van de veiligheid rond de invoeging
voor variant G.
Verwijderde voertuigen
% ACC
ACC volgtijd (s)
L1
L2
L3
L4
L5 (niet invoegen)
L6
L7
Totaal
Verschil met Ref

Ref

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0
63
0
0
1
50 (16)
0
0
114
0

5
0.7
56
0
0
1
49 (14)
1
0
107
7

5
1.0
59
0
0
1
50 (16)
1
0
111
3

5
1.4
56
0
0
2
51 (17)
0
0
109
5

20
0.7
55
0
0
2
49 (16)
1
0
107
7

20
1.0
48
0
0
1
48 (12)
1
0
98
16

20
1.4
48
0
0
1
53 (15)
1
0
103
11

50
0.7
67
1
0
3
76 (17)
5
2
154
40

50
1.0
60
0
0
2
56 (14)
1
0
119
5

50
1.4
65
0
0
2
56 (12)
1
0
124
10

Tabel 6:2 Verwijderde voertuigen per link per variant (niet invoegen is subset van verwijderd)
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6.3.2

Gemiddelde snelheid per link

Hieronder worden de resultaten van een viertal variantie analyses op de gemiddelde snelheid
per wegvak (L3, L4, L5 en L6) met als onafhankelijke variabelen penetratiegraad ACC (5,
20, en 50%) en ACC volgtijd (0.7, 1.0 en 1.4 s) gepresenteerd. Ook wordt er aangegeven
welke varianten significant verschillen van de referentie situatie (0% ACC). Alleen
significante verschillen ten opzichte van de referentie variant die groter zijn dan 1% worden
als relevant beschouwd en beschreven. Bijlage E bevat een volledig overzicht van de
simulatieresultaten. In dit overzicht wordt weergegeven welke varianten significant
verschillen van de referentiesituatie en hoe groot de verschillen met de referentie situatie zijn.
Wegvak L3
De interactie tussen % ACC en ACC volgtijd is significant [F(4,81)= 59, p<0.001]: bij een
grote ACC volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een daling van
de gemiddelde snelheid. Dit geldt in mindere mate voor een volgtijd van 1.0 s. Bij een
volgtijd van 0.7 s is de ACC penetratiegraad niet of nauwelijks van invloed op de gemiddelde
snelheid. Ook zijn er significante hoofdeffecten van % ACC [F(2,81)= 112, p<0.01] en van
ACC volgtijd [F(2,81)= 244, p<0.01]. De effecten worden weergegeven in figuur 6.7.
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Figuur 6.7: Gemiddelde snelheid op wegvak L3

Een post hoc Dunnett multiple comparison test (tweezijdig) laat zien dat de gemiddelde
snelheid in varianten F (20% ACC en 1.4 s volgtijd) en I (50% ACC en 1.4 s volgtijd)
significant verschilt [beide p<0.01] van de gemiddelde snelheid in de referentie situatie. Deze
indicator is in variant F (103.2 km/uur) 1.1% lager dan in de referentie situatie (104.3
km/uur). In variant I (102.0 km/uur) is dit verschil -2.2%.
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Wegvak L4
De interactie tussen % ACC en ACC volgtijd is significant [F(4,81)= 60, p<0.001]: bij een
grote ACC volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een daling van
de gemiddelde snelheid. Dit geldt in mindere mate voor een volgtijd van 1.0 s. Bij een
volgtijd van 0.7 s is de ACC penetratiegraad niet of nauwelijks van invloed op de gemiddelde
snelheid. Ook zijn er significante hoofdeffecten van % ACC [F(2,81)= 93, p<0.001] en van
ACC volgtijd [F(2,81)= 216, p<0.01]. Bovenstaande effecten worden weergegeven in figuur
6.8.
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Figuur 6.8: Gemiddelde snelheid op wegvak L4

Ook hier laat de post-hoc test zien dat de gemiddelde snelheid in varianten F (20% ACC en
1.4 s volgtijd) en I (50% ACC en 1.4 s volgtijd) significant verschilt [F: p<0.01 en I:
p<0.001] van de gemiddelde snelheid in de referentie situatie. Deze indicator is in variant F
(102.6 km/uur) 1.2% lager dan in de referentie situatie (103.8 km/uur). In variant I (102.0
km/uur) is dit verschil -2.5%.
Wegvak L5
De interactie tussen % ACC en ACC volgtijd is significant [F(4,81)= 71, p<0.001]: bij een
grote ACC volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een daling van
de gemiddelde snelheid. Dit geldt in mindere mate voor volgtijden van 0.7 en 1.0 s. Ook zijn
er significante hoofdeffecten van % ACC [F(2,81)= 196, p<0.01] en van ACC volgtijd
[F(2,81)= 211, p<0.01]. Deze effecten worden weergegeven in figuur 6.9.

49

100

99

Gem Snelheid (km/uur)

98

97

96

95

94

93

0

5

20

50

% ACC

Volgtijd
0.7 s
Volgtijd
1.0 s
Volgtijd
1.4 s
Referentie

Figuur 6.9: Gemiddelde snelheid op wegvak L5

De post-hoc test laat zien dat de gemiddelde snelheid in varianten F (20% ACC en 1.4 s
volgtijd), H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) en I (50% ACC en 1.4 s volgtijd) significant
verschillen [F: p<0.001, H: p<0.01 en I: p<0.001] van de gemiddelde snelheid in de referentie
situatie. Deze indicator is in varianten F (97.0 km/uur), H (97.9 km/uur) en I (93.9 km/uur)
respectievelijk 2.1%, 1,3% en 5.3% lager dan in de referentie situatie (99.1 km/uur).
Wegvak L6
Ook op wegvak L6 is de interactie tussen % ACC en ACC volgtijd significant [F(4,81)= 128,
p<0.01]: bij een grote ACC volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot
een daling van de gemiddelde snelheid. Dit geldt in mindere mate voor volgtijden van 0.7 en
1.0 s. Daarnaast zijn er significante hoofdeffecten van % ACC [F(2,81)= 418, p<0.01] en van
ACC volgtijd [F(2,81)= 534, p<0.01]. Deze effecten worden weergegeven in figuur 6.10.
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Figuur 6.10: Gemiddelde snelheid op wegvak L6
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Wederom laat de post-hoc test zien dat de gemiddelde snelheid in varianten F (20% ACC en
1.4 s volgtijd), H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) en I (50% ACC en 1.4 s volgtijd) significant
verschillen [F: p<0.001, H: p<0.01 en I: p<0.001] van de gemiddelde snelheid in de referentie
situatie. Deze indicator is in varianten F (99.9 km/uur), H (100.6 km/uur) en I (97.6 km/uur)
respectievelijk 1.9%, 1,3% en 4.2% lager dan in de referentie situatie (101.9 km/uur).
6.3.3

Standaarddeviatie snelheid per link

Hieronder worden de resultaten van een viertal variantie analyses op de standaarddeviatie van
de snelheid per wegvak (L3, L4, L5 en L6) met als onafhankelijke variabelen penetratiegraad
ACC (5, 20, en 50%) en ACC volgtijd (0.7, 1.0 en 1.4 s) beschreven. Ook wordt er
aangegeven welke varianten significant verschillen van de referentie situatie (0% ACC).
Wegvak L3
Er is een significant effect van % ACC [F(2,81)= 6.6, p<0.01]. Ook is er een marginaal
significant interactie effect tussen % ACC en ACC volgtijd [F(4,81)= 2.4 p<0.1]: Bij
toenemende penetratiegraad leiden ACC volgtijden die kleiner (0.7 s) en gelijk zijn aan die
van een normale bestuurder (1.0 s) tot een grotere spreiding in snelheid. Bij een grotere
volgtijd (1.4 s) treedt dit effect niet op. Deze effecten worden weergegeven in figuur 6.11.
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Figuur 6.11: Standaarddeviatie (s.d.) snelheid op wegvak L3

De post-hoc test laat zien dat alleen de standaarddeviatie van de snelheid in varianten G (50%
ACC en 0.7 s volgtijd) en H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) significant verschillen [p<0.001]
van die in de referentie situatie. Deze variabiliteit in snelheid tussen voertuigen is in variant
G (12.9 km/uur) 2.4% hoger dan in de referentie situatie (12.6 km/uur). Voor variant H (12.8
km/uur) bedraagt de stijging 1.75%.
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Wegvak L4
Er is een significant effect van % ACC [F(2,81)= 3.6, p<0.05]: Bij toenemende ACC
penetratiegraad stijgt de standaarddeviatie van de snelheid. Hoewel er geen trend te vinden is,
blijkt uit Figuur 6.12 dat bij toenemende penetratiegraad ACC volgtijden die kleiner (0.7 s)
en gelijk zijn aan die van een normale bestuurder (1.0 s) leiden tot een grotere spreiding in
snelheid. Bij een grotere volgtijd (1.4 s) treedt dit effect niet op.
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Figuur 6.12: Standaarddeviatie (s.d.) snelheid op wegvak L4

Post-hoc toetsing laat zien dat net als op wegvak L3 de standaarddeviatie van de snelheid in
varianten G (50% ACC en 0.7 s volgtijd) en H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) significant
verschillen [beide p<0.05] van die in de referentie situatie. De spreiding in snelheid is in
variant G (12.8 km/uur) 1.8% hoger dan in de referentie situatie (12.5 km/uur). Voor variant
H (12.7 km/uur) bedraagt de stijging 1.6%.
Wegvak L5
Er is een significant effect van % ACC [F(2,81)= 41, p<0.001]: Bij toenemende ACC
penetratiegraad stijgt de standaarddeviatie van de snelheid. Dit effect wordt weergegeven in
figuur 6.13.
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Figuur 6.13: Standaarddeviatie (s.d.) snelheid op wegvak L5

De post-hoc test laat zien dat de standaarddeviatie van de snelheid in variant G (50% ACC en
0.7 s volgtijd), variant H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) en variant I significant verschillen [G:
p<0.001, H: p<0.05 en I: p<0.001] van die in de referentie situatie. De standaarddeviatie van
de snelheid ter hoogte van de invoeging is in variant G (15.8 km/uur) 7.9% hoger dan in de
referentie situatie (12.54 km/uur). Variant H (15.2 km/uur) en variant I scoren respectievelijk
3.8% en 6.7% hoger.
Wegvak L6
De interactie tussen % ACC en ACC volgtijd is significant [F(4,81)= 27, p<0.001]: bij een
grote ACC volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een daling van
de standaarddeviatie van snelheid. Bij een gemiddelde (1.0 s) en een korte volgtijd (0.7 s)
heeft een toename van de penetratiegraad ACC juist een stijging van de standaarddeviatie van
snelheid tot gevolg. Ook zijn er significante hoofdeffecten van % ACC [F(2,81)= 13,
p<0.001] en van ACC volgtijd [F(2,81)= 40, p<0.001]. Deze effecten worden weergegeven in
figuur 6.14.
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Figuur 6.14: Standaarddeviatie (s.d.) snelheid op wegvak L6
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Post-hoc toetsing laat zien dat de standaarddeviatie van de snelheid in variant G (50% ACC
en 0.7 s volgtijd) en variant H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) significant hoger zijn [G en H:
p<0.001] dan die in de referentiesituatie. De verschillen ten opzichte van de referentie situatie
(11.7 km/uur) zijn voor variant G (12.4 km/uur) en variant H (12.2 km/uur) respectievelijk
4.2% en 2.1%. Voor variant I (11.73 km/uur) geldt dat de spreiding in snelheid significant
lager is ten opzichte van de referentie situatie. Het gaat om een daling van de
standaarddeviatie van 1.76%.
6.3.4

Aantal voertuigen in een schokgolf per link

Hieronder worden de resultaten van een viertal variantie analyses op het aantal voertuigen in
een schokgolf per wegvak (L3, L4, L5 en L6) met als onafhankelijke variabelen
penetratiegraad ACC (5, 20, en 50%) en ACC volgtijd (0.7, 1.0 en 1.4 s) gepresenteerd. Ook
wordt er aangegeven welke varianten significant verschillen van de referentie situatie (0%
ACC).
Wegvak L3
Er is een significante interactie tussen % ACC en ACC volgtijd [F(4,81)= 3.34, p<0.05]: bij
een grote ACC volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een daling
van het aantal voertuigen in een schokgolf. Bij een korte ACC volgtijd (0.7 s) geldt dat het
aantal voertuigen in een schokgolf juist toeneemt bij een hogere penetratiegraad. Ook is er
een significant hoofdeffect van ACC volgtijd [F(2,81)= 7.35, p<0.01]. De effecten worden
weergegeven in figuur 6.15.
De post-hoc test laat zien dat de combinatie van 50% ACC en 1.4 s volgtijd (variant I) een
marginaal significant kleiner [p<0.1] aantal voertuigen in een schokgolf veroorzaakt dan de
referentie situatie.
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Figuur 6.15: Voertuigen in een schokgolf op wegvak L3
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Wegvak L4
Er is een significant effect van % ACC [F(2,81)= 4.83, p<0.05]: Bij toenemende ACC
penetratiegraad daalt het aantal voertuigen in een schokgolf. Ook is er een significant
hoofdeffect van ACC volgtijd [F(2,81)=7.85, p<0.001]: Bij toenemende volgtijd neemt het
aantal voertuigen in een schokgolf af. Deze effecten worden weergegeven in figuur 6.16.
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Figuur 6.16: Voertuigen in een schokgolf op wegvak L4

De post-hoc test (tweezijdig) laat zien dat vrijwel alle combinaties van penetratiegraad en
volgtijd een significant lager [B, E: p<0.01; C, G: p<0.05; I, H en F: p<0.001] aantal
voertuigen in een schokgolf opleveren in verhouding tot de referentie situatie.
Wegvak L5
Er is een significante interactie tussen % ACC en ACC volgtijd [F(4,81)= 10.81, p<0.001]:
bij een korte ACC volgtijd (0.7 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een
grote stijging van het aantal voertuigen in een schokgolf. Volgtijden van 1.0 en 1.4 vertonen
dit beeld niet. Ook zijn er significante hoofdeffecten van % ACC [F(2,81)= 8.78, p<0.001] en
ACC volgtijd [F(2,81)= 39.25, p<0.001]. De effecten worden weergegeven in figuur 6.17.
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Figuur 6.17: Voertuigen in een schokgolf op wegvak L5

De post-hoc test laat zien dat de combinatie van 50% ACC en 0.7 s volgtijd (variant G) een
significant hoger [p<0.001] aantal voertuigen in een schokgolf veroorzaakt dan de referentie
situatie. Het gaat om een stijging van maar liefst 55% ten opzichte van de referentiesituatie
(396 vtg t.o.v. 256 vtg).
Wegvak L6
Er is een significante interactie tussen % ACC en ACC volgtijd [F(4,81)= 25, p<0.001]: bij
een korte ACC volgtijd (0.7 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot stijging van
het aantal voertuigen in een schokgolf. Volgtijden van 1.0 en 1.4 s laten juist een vertonen
juist een daling bij toenemende penetratiegraad. Ook zijn er significante hoofdeffecten van %
ACC [F(2,81)= 4.4, p<0.05] en ACC volgtijd [F(2,81)= 79, p<0.001]. Deze effecten worden
weergegeven in figuur 6.18.
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Figuur 6.18: Voertuigen in een schokgolf op wegvak L6
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De post-hoc test laat zien dat de combinatie van 50% ACC en 0.7 s volgtijd (variant G) een
significant hoger [p<0.001] aantal voertuigen in een schokgolf veroorzaakt dan de referentie
situatie. Het gaat om een stijging van 49% ten opzichte van de referentiesituatie (143 vtg
t.o.v. 96 vtg). Varianten F (20% ACC en 1.4 s volgtijd), H (50% ACC en 1.0 s volgtijd) en I
(50% ACC en 1.4 volgtijd) leiden tot een significante afname [alle p<0.001] van het aantal
voertuigen in een schokgolf. Het gaat voor varianten F (58 vtg), H (65 vtg) en I (31 vtg) om
een daling van respectievelijk 40%, 33% en 68%.

6.4

Discussie van de resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten die zijn gepresenteerd in Paragraaf 6.3 samengevat en
besproken.
6.4.1

Samengevat: gemiddelde snelheid

Alle wegvakken laten hetzelfde beeld zien. Zowel ACC penetratiegraad als de ACC volgtijd
zijn belangrijke verklarende factoren wanneer er gekeken wordt naar de gemiddelde snelheid
op een wegvak. Er bestaat een duidelijke interactie tussen beide factoren: bij een grote ACC
volgtijd (1.4 s) leidt een toename van de ACC penetratiegraad tot een duidelijke daling van
de gemiddelde snelheid. Bij een volgtijd van 1.0 s is dit effect in mindere mate aanwezig. Een
volgtijd van 0.7 s leidt niet of nauwelijks tot een daling van de gemiddelde snelheid bij
toenemende ACC penetratiegraad. Geen van de varianten weet een verbetering in
doorstroming in termen van een verhoogde gemiddelde snelheid te bewerkstelligen. Een
significante en relevante verslechtering ten opzichte van de referentie situatie treedt op alle
wegvakken op bij de combinaties van een gemiddelde (20%) en een hoge penetratiegraad
(50%) met een grote volgtijd (1.4 s).
6.4.2

Samengevat: standaarddeviatie snelheid

Voor alle wegvakken is de ACC penetratiegraad verklarend voor de spreiding in snelheid. De
combinaties van 50% ACC en volgtijden van 0.7 en 1.0 s leiden op elk wegvak tot een
minder homogene verkeersstroom. Ter hoogte van de invoeging leidt een hoge
penetratiegraad ongeacht de ingestelde ACC volgtijd tot een onrustiger verkeersafwikkeling.
De toename in de standaarddeviatie van snelheid is zowel voor, na als ter hoogte van de
invoeging het grootst bij de combinatie van 50 % ACC en 0.7 s volgtijd. Voor drie van de
vier (L3, L4 en L5) wegvakken geldt bovendien dat geen van varianten tot een stabielere
verkeersstroom leidt. Alleen net na de invoeging leidt de combinatie van 50% ACC met een
volgtijd van 1.4 s tot een significante verlaging van de standaarddeviatie van de snelheid.
Ondanks dit laatste, treedt op grond van deze indicator in het algemeen geen verbetering in
doorstroming op.
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6.4.3

Samengevat: voertuigen in een schokgolf

Voor wegvakken L3 (ver voor de invoeging), L5 (de invoeging) en L6 (net na de invoeging)
is de interactie tussen ACC penetratiegraad en ACC volgtijd verklarend voor het aantal
voertuigen in een schokgolf. Op L4 (vlak voor de invoeging) geldt dit niet. Wel zijn op dit
wegvak beide factoren afzonderlijk verklarend voor het aantal voertuigen in een schokgolf.
Opvallend is dat op L4 bijna alle varianten leiden tot een vermindering van de ernst van de
schokgolven. In de volgende paragraaf zal hiervoor een mogelijke verklaring worden
gegeven. Opvallend is dat de combinatie van 50 % ACC en 0.7 s volgtijd bij en net na de
invoeging tot een flinke verhoging van het aantal voertuigen in een schokgolf leidt.
6.4.4

Discussie

Over het geheel genomen treedt er bij invoering van ACC ongeacht penetratiegraad en
volgtijd geen verbetering in de doorstroming van het verkeer op. Bij volgtijden van 0.7 en 1.0
s geldt voor elke indicator dat als er significante verschillen optreden ten opzichte van de
referentie situatie dat deze pas bij een penetratiegraad van 50% optreden. Het effect van ACC
op de verkeersstroom is voor deze volgtijden dus te verwaarlozen bij kleine penetratieniveaus
van ACC (0% tot minstens 20%). Voor een ACC volgtijd van 1.4 s ligt dit anders. Deze
volgtijd leidt al bij een penetratiegraad van 20% tot een daling van de gemiddelde snelheid.
De verlaging van de gemiddelde snelheid in de situaties met 20% en 50% ACC voertuigen en
een ACC volgtijd van 1.4 s is toe te schrijven aan de grote hiaten die per definitie ontstaan bij
deze combinaties van penetratiegraad en volgtijd. Bij deze grote volgtijd komt het veelvuldig
voor dat voertuigen invoegen voor een ACC voertuig dat op deze grote afstand volgt.
Hierdoor moet het ACC voertuig weer meer afstand nemen. Om de volgafstand te vergroten
zal het ACC voertuig, en met hem alle volgende voertuigen, de snelheid moeten verlagen.
De sterke toename van het aantal voertuigen in een schokgolf en het aantal uit de simulatie
verwijderde voertuigen (Paragraaf 6.3.1) ter hoogte van de invoeging bij een korte ACC
volgtijd (0.7 s) en een hoge penetratiegraad duiden op een afname van de verkeersveiligheid.
De verklaring van de toename in schokgolven ligt in het deceleratiegedrag van (bestuurders
van) met ACC uitgeruste voertuigen op de hoofdrijbaan. Dit kan als volgt verduidelijkt
worden: Er rijdt een colonne ACC voertuigen op de rechterrijstrook van de hoofdrijbaan te
hoogte van de invoeging. Deze ACC voertuigen volgen elkaar precies op de ingestelde
volgtijd van 0.7 s (is 19.4 m bij 100 km/uur). Nu voegt er een voertuig in tussen de ACC
voertuigen op de hoofdrijbaan. De invoegende bestuurder begint nadat hij is ingevoegd te
remmen omdat zijn afstand ten opzichte van zijn nieuwe voorligger op de hoofdrijbaan
kleiner is dan zijn gewenste volgafstand van 0.92 s (is 25.5 m bij 100 km/uur). Ook de ACC
van de achterligger van het invoegende voertuig moet remmen om de ingestelde volgafstand
te blijven realiseren. Dit gebeurt met de maximale deceleratie van de ACC. Echter, deze
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maximale deceleratie die de ACC kan leveren is minder sterk dan deceleratie die de
bestuurder wenst om zijn referentie afstand te handhaven. Dit komt doordat bij korte
volgtijden de afwijking van de door de bestuurder gewenste volgafstand erg groot is. Immers,
het invoegende voertuig zorgt ervoor dat het toch al kleine hiaat van 19.4 m (0.7 s), dat op
zich al kleiner is dan wanneer de bestuurder de ACC niet aan zouden hebben staan, nog veel
kleiner wordt dan de door de bestuurder gewenste 25.5 m (0.92 s). Hierdoor schakelt de
bestuurder de ACC uit en begint deze zelf relatief hard te remmen. Ditzelfde proces vindt
plaats voor de achterliggers van deze bestuurder waardoor een schokgolf ontstaat. Het
ontstaan van schokgolven wordt nog eens versterkt door het feit dat bestuurders de ACC pas
na een bepaalde reactietijd (1.0 s) ‘overrulen’. In deze reactietijd wordt de afwijking van de
door de bestuurder gewenste volgafstand alleen maar groter. Dit komt doordat de ACC een
beperkt deceleratievermogen heeft en de invoeger harder remt dan deze maximum ACC
deceleratie. Hierdoor zal de bestuurder van de achterligger met ACC extra hard moeten
remmen in vergelijking met wanneer de bestuurder direct de controle zou overnemen.
Aangezien in de situatie met 50% ACC voertuigen die een volgtijd van 0.7 s hanteren relatief
veel kleine hiaten voorkomen op de (rechterrijstrook van de) hoofdrijbaan doet bovenstaande
situatie zich ook regelmatig voor. Dit verklaart het hoge aantal voertuigen in een schokgolf
bij een korte ACC volgtijd (0.7 s) en een hoge penetratiegraad ACC (50%). Een uitgebreide
onderbouwing van deze verklaring is te vinden in Bijlage F.
De hierboven beschreven toename van het aantal voertuigen in een schokgolf is een oorzaak
voor de toename in de standaarddeviatie van de snelheid bij hoge penetratiegraad ACC en
korte ACC volgtijd (0.7 s). Waarom ook bij de andere volgtijden (1.0 en 1.4 s) in combinatie
met een hoge penetratiegraad ACC de verkeersafwikkeling ter hoogte van de invoeging
onrustiger wordt is niet duidelijk. Dit is zeker niet helder aangezien het aantal voertuigen in
een schokgolf juist niet toeneemt in deze situaties.
Een verklaring voor het feit dat net voor de invoeging in de referentie situatie het aantal
voertuigen in een schokgolf hoger is dan in de meeste varianten met ACC is dat met ACC
schokgolven mogelijk eerder uitdempen. Momenteel wordt binnen het kenniscentrum AIDA
diepgaander onderzoek verricht naar het effect van verschillende ACC instellingen op de
stabiliteit van verkeersstromen
Opgemerkt dient te worden dat de in dit hoofdstuk beschreven resultaten verkregen zijn bij
een relatief hoge verkeersintensiteit. Bij minder hoge intensiteiten zullen er op de
hoofdrijbaan ter hoogte van de invoeging relatief meer grote hiaten zijn. Hierdoor valt het te
verwachten dat invoegers de doorstroming op de hoofdrijbaan minder verstoren. De
resultaten van dit onderzoek zijn dus niet zonder meer generaliseerbaar voor lagere
verkeersintensiteiten. Hetzelfde geldt voor situaties met juist meer of minder vrachtverkeer.
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7

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd. Er blijven na dit
verkennende onderzoek nog vragen over voor vervolgonderzoek. Deze vragen zullen dan ook
als afsluiting van dit rapport worden behandeld.

7.1

Conclusies

Het is gelukt om met het microscopisch verkeersmodel MIXIC een verstoring van de
doorstroming op de hoofdrijbaan van een Nederlandse snelweg, veroorzaakt door verkeer
komend vanaf een toerit, te simuleren. Om dit te kunnen bewerkstelligen is MIXIC
uitgebreid met een toerit-invoegmodel. Dit toerit-invoegmodel maakt het mogelijk om
verkeer op en rond invoegingen te simuleren.
Dit onderzoek laat zien dat ACC niet tot een verbetering van de doorstroming rond een
invoeging leidt. Bij een ACC volgtijd van 1.4 s ontstaat vanaf een penetratiegraad van 20%
zelfs een verslechtering van de doorstroming. Dit uit zich in een verlaging van de gemiddelde
snelheid variërend van 1% (penetratiegraad 20%) voor de invoeging tot ruim 4%
(penetratiegraad 50%) ter hoogte van en na de invoeging. Een volgtijd van 0.7 s leidt bij een
penetratiegraad van 50% tot een sterke aantasting van de doorstroming. Dit manifesteert zich
ter hoogte van en net na de invoeging door een verhoging van het aantal voertuigen in
schokgolf met respectievelijk 55% en 50%. Ook indirect kan dit van grote invloed zijn op de
doorstroming aangezien het te verwachten valt dat ook de ongevallenkans en daarmee het
aantal files zal toenemen.
Wanneer de resultaten vergeleken worden met de verwachtingen zoals die zijn gepresenteerd
in Paragraaf 5.7, gelden de volgende opmerkingen:
-

-

-

De verwachting dat bij lage penetratiegraden van ACC (5% en 20%) geen effecten
van met ACC uitgeruste voertuigen op de doorstroming optreden is voor ACC
volgtijden van 0.7 en 1.0 s juist. Echter, voor een volgtijd van 1.4 s geldt dat bij een
penetratiegraad van 20% al ongewenste effecten optreden.
De vooronderstelling dat bij een hoge penetratiegraad ACC in combinatie met een
volgtijd die korter is (0.7 s) dan de volgtijd die een bestuurder normaal gemiddeld
hanteert een verbetering optreedt in de gemiddelde snelheid is niet juist gebleken.
Voor een volgtijd van 1.4 s bleek het verwachte negatieve effect op de gemiddelde
snelheid al bij een penetratiegraad van 20% op te treden.
De verwachting dat bij een korte volgtijd (0.7 s) een verslechtering van de
doorstroming rond de invoeging ontstaat door een toename van het aantal
schokgolven is bevestigd voor een penetratiegraad van 50%.
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Op grond van dit onderzoek wordt daarom afgeraden om op de middellange en lange termijn
voertuigen uit te rusten met ACC systemen die een mogelijke instelvolgtijd van 1.4 s hebben.
Op de lange termijn geldt dit ook voor een instelvolgtijd van 0.7 s.

7.2.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

De belangrijkste aanbeveling voor vervolgonderzoek is dat de resultaten uit dit onderzoek
bevestigd moeten worden met behulp van een goed gevalideerd toerit-invoegmodel. Validatie
van de parameters uit het toerit-invoegmodel kan bijvoorbeeld gebeuren door een gericht
literatuuronderzoek, door observatie van proefpersonen in een rijsimulator of in een
geïnstrumenteerd voertuig of door metingen in reëel verkeer. Het gaat hier om validatie van
een deelmodel van MIXIC. Daarnaast is het ook gewenst dat MIXIC in zijn geheel wordt
gevalideerd voor een werkelijke invoegsituatie op een Nederlandse snelweg. Hiervoor zal
dan gebruik gemaakt moeten worden van recente reële meetgegevens. Dit zorgt er dan voor
dat MIXIC in zijn geheel weer up-to-date is.
De resultaten van dit onderzoek, naar de effecten van ACC op de doorstroming rond een 2+1
invoeging, zijn niet zonder meer overdraagbaar op een andere vaak voorkomende situatie in
Nederland, namelijk die van een 3+1 invoeging. Het valt namelijk aan te nemen dat de
verstoring die het invoegende verkeer veroorzaakt op een driestrooks snelweg relatief minder
groot is dan op een tweestrooks snelweg. Hierdoor kunnen eventuele effecten van ACC ook
verschillen van de effecten die in dit onderzoek zijn gevonden. Dit dient dan ook onderzocht
te worden.
Ook zijn de resultaten van dit onderzoek, dat is uitgevoerd bij relatief hoge
verkeersintensiteiten, niet zonder meer van toepassing op situaties waarin er sprake is van een
aanzienlijk lagere verkeersvraag. Dit geldt ook voor situaties waarin het percentage
vrachtverkeer verschilt van het percentage vrachtverkeer in dit onderzoek. Het wordt daarom
aanbevolen om te onderzoeken wat het effect van ACC is op de doorstroming rond een
invoeging bij verschillende verkeersintensiteiten en verschillende percentage vrachtverkeer.
Uit dit onderzoek en ook uit eerdere studies blijkt dat er bij een laag penetratieniveau van
ACC geen effecten optreden. Daarom kan de hier aanbevolen, nog uit te voeren, studie
beperkt blijven tot een drietal ACC volgtijdinstellingen (0.7 s, 1.0 s en 1.4 s) en een
penetratiegraad van 50%.
Dit onderzoek laat zien dat het in- of uitgeschakeld hebben van de ACC van grote invloed is
op het aantal voertuigen in een schokgolf dat ontstaat door invoegend verkeer. Het is niet
ondenkbaar dat bestuurders, op de hoofdrijbaan van een snelweg, voordat zij een invoeging
naderen de ACC al uitzetten. Ook valt aan te nemen dat rond een invoegsituatie het
attentieniveau van bestuurders hoger is waardoor zij sneller reageren op invoegers door de
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controle van de ACC over te nemen. Bovendien zou de keuze voor in- of uitschakeling van
de ACC afhankelijk kunnen zijn van de ingestelde ACC volgtijd. Het wordt daarom
aanbevolen om nader onderzoek te doen naar in welke situaties bestuurders de ACC in- of
uitgeschakeld hebben staan, waarop zij de keuze voor in- of uitschakeling van de ACC
baseren en hoe snel zij deze keuze maken.
Uit dit onderzoek blijkt dat ACC niet tot een verbetering van de doorstroming rond een
invoeging leidt. Echter, het is interessant om na te gaan of geavanceerdere vormen van ACC
wel tot een verbetering kunnen leiden. Bij geavanceerdere vormen van ACC kan gedacht
worden aan ACC systemen die bepaalde situaties beter herkennen en daardoor ook slimmer
reageren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ACC systemen die minder ‘schrikken’ van een
invoeger. Ook valt te denken aan ACC’s die met elkaar communiceren, eventueel via een
wegkantsysteem, waardoor een ACC weet hoe groot de acceleraties en/of deceleraties van de
voorliggers van de eigen voorligger zijn. Hierdoor het is het mogelijk dat een ACC systeem
anticipeert op de komende situatie. Ook zou communicatie tussen ACC systemen ervoor
kunnen zorgen dat verkeer op de hoofdrijbaan bij een invoeging automatisch ruimte maakt
voor invoegers.
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B

Actualisatie voertuigparameters

In Paragraaf 3.4 van dit rapport is gezegd dat de voertuigdata uit het voertuigmodel van het
bestaande MIXIC 1.3 afkomstig zijn uit de vroege jaren 90 van de vorige eeuw. Aangezien
het enigszins tegenstrijdig is om onderzoek te doen naar een nieuwe techniek als Adaptive
Cruise Control en daarbij gebruik te maken van sterk verouderde voertuigdata zijn de
voertuigdata van MIXIC in het kader van dit onderzoek geactualiseerd. In deze bijlage staat
beschreven welke parameters zijn gewijzigd en hoe tot de geactualiseerde waarden van deze
parameters is gekomen.
Het huidige MIXIC 1.3 (Van Arem et al. 1997; Vanderschuren et al. 1997) kent een viertal
verschillende voertuigtypen:
-

een gemiddelde personenauto
een kleine bus/ bestelbus
een vrachtwagen
een zeer lange vrachtwagen (road train)

De parameterset behorende bij de personenauto is gebaseerd op de Opel Kadett E, welke in
productie was van 1984 tot 1991. Dit type was met 8.3% van alle personenauto’s ten tijde
van de kalibratie van MIXIC 1.3 verreweg het meest populaire type personenauto op de
Nederlandse wegen. Voor vulling van de parameterwaarden voor de categorie van de kleine
bussen en bestelbussen is destijds gebruik gemaakt van data die betrekking hebben op de
toenmalige Volkswagen Transporter. In de vrachtwagen categorie is er gebruik gemaakt van
de parameters van een Volvo F16. Tampère heeft in zijn studie naar smalle rijstroken (1999a)
de voertuigbreedte toegevoegd als parameter. Voor de studie naar de effecten van Intelligent
Speed Adaptation hebben Tampère et al. (1999b) het voertuigmodel geactualiseerd en
uitgebreid met data van de Opel Astra 1.6-16v, de Volkwagen Transporter 2.5 TDI en de
Volvo FH16. Zij zijn echter niet volledig geweest. Zo heeft de Opel Astra 1.6-16v in hun
onderzoek nog steeds 4 versnellingen. Dit is echter al lang niet meer zo. Ook zijn de
transmissieratio’s ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ratio’s zoals die door Van Arem
et al. (1997) zijn gespecificeerd. Ditzelfde geldt voor de luchtweerstandscoëfficiënten, de
afmetingen en de gewichten van de voertuigtypen. Voor dit onderzoek zijn deze parameters
voor de personenauto en de bestelbus geactualiseerd, zodat er sprake is van een wagenpark
dat up-to-date is.
De data voor de Opel Astra 1.6-16v zijn afkomstig uit het Autovisie Jaarboek 2003
(Autovisie, 2003), internet (www.vdkolk.nl en www.dimb.hr) en brochures van de dealer. De
data voor de Volkswagen Transporter 2.5 TDI waren niet volledig te achterhalen. Daarom is
er gebruik gemaakt van data die betrekking hebben op de veel gebruikte Mercedes Vito
(www.mercedes-benz.nl, www.merdeces-benz.dk en www.autograph.de). Er is specifiek
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gekozen voor de Mercedes Vito 110 CDI aangezien dit type hetzelfde motorvermogen (75
kW) heeft als de door Tampère et al. (1999) gebruikte Volkswagen Transporter 2.5 TDI. De
Opel Astra, inclusief Opel Kadett, is met 6.3% (www.bovagrai.nl) nog steeds het meest
voorkomende type personenauto in Nederland. Ook de Volkswagen Transporter en de
Mercedes Vito zijn met respectievelijk 14,5% (1e plaats)
en 10,4% (2e plaats)
(www.bovagrai.nl) het meest representatief te noemen in de klasse van bestelbussen.
Transmissieratio’s
De motorsnelheid bepaalt het schakelgedrag van bestuurders in MIXIC. Om de
motorsnelheid (omwentelingen/min) te bepalen aan de hand van de voertuigsnelheid (km/u)
maakt het MIXIC voertuig/bestuurder model gebruik van de effectieve transmissie ratio
waarin de end reduction iend en de wielstraal rw zijn opgenomen:

transm _ ratio =
Hierin is:
Transm_ratio =
Rw =
Iend =
Igear =

2πrw
60i gear iend

effectieve transmissie ratio (m/omwenteling)
wielstraal (m)
transmissie/asoverbrenging (differentieel) (-)
overbrengingsverhouding (-)

Voor de oorspronkelijke berekening van de effectieve transmissie ratio’s is voor de
personenauto een wielstraal van 0.28 m gehanteerd. Voor de bestelbus is dit 0.327 m. Dit
komt neer op respectievelijk 11 en 13 inch. Dit zijn echter onrealistische waarden. Destijds
zou 13 en 14 inch een beter te onderbouwen keuze geweest zijn. Aangezien nu niet meer te
achterhalen is waarom er voor de lage waarden van 11 en 13 inch gekozen is, zijn in deze
studie waarden gehanteerd zoals die nu normaal gelden voor de Opel Astra en de Mercedes
Vito. De transmissie parameters voor de voertuigtypen zijn dan als volgt:
Versnelling
1
2
3
4
5

igear
3.73
2.14
1.41
1.12
0.89

Transmissieratio
2.86 e-3
4.99 e-3
7.57 e-3
9.53 e-3
1.20 e-2

Tabel B.1: Transmissie parameters personenauto: iend = 3.74, rw = 0.381 m (15 inch)
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Versnelling
1
2
3
4
5

igear
4.250
2.348
1.458
1.026
0.787

Transmissieratio
2.51 e-3
4.55 e-3
7.32 e-3
1.04 e-2
1.35 e-2

Tabel B.2: Transmissie parameters bestelbus: iend = 3.737, rw = 0.381 m (15 inch)

Weerstandscoëfficiënten
De aërodynamische coëfficiënt in het voertuig-bestuurder model is een effectieve waarde die
voortkomt uit de waardes van de aërodynamische weerstand coëfficiënt Cw en het frontale
oppervlak A:

Aer _ coeff = 0.5 ρAC w
Hierin is:
Aer_coeff =
=
A=
Cw =

aërodynamische coëfficiënt (kg/m)
dichtheid van lucht (kg/m3)
frontale oppervlak van voertuig (m2)
luchtweerstandscoëfficiënt (-)

De dichtheid van lucht ( ) bedraagt 1.25 kg/m3 bij 10˚C. Dit is gemiddelde jaartemperatuur in
Nederland (www.rivm.nl). Voor de Aer_coeff van de bestelbus blijkt bij terugrekening een
waarde van 2 voor te zijn gehanteerd in de berekening, waardoor deze parameter een factor
1.6 (2/1.25) te hoog is uitgevallen. Voor deze studie is gerekend met een van 1.25 kg/m3.
Dit levert de volgende parameterwaarden op:
Voertuigtype
Personenauto
Bestelbus

Cw
0.30
0.34

A (m2)
2.01
3.11

Aer_coeff (kg/m)
0.37
0.66

Tabel B.3: Luchtweerstandscoëfficiënten

Voertuigmassa
Het gewicht van de personenauto en de bestelbus zijn oorspronkelijk verkregen door bij het
lege voertuig gewicht 1,5 maal het gewicht van een persoon op te tellen. Er staat in de
documentatie van MIXIC 1.3 echter niet vermeld welke waarde is gehanteerd voor het
gewicht van een persoon. Voor dit onderzoek bedraagt dit gewicht 80 kg. Samen met de
geactualiseerde massa’s van lege voertuigen worden de volgende parameterwaarden
verkegen:
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Voertuigtype
Personenauto
Bestelbus

Gemiddeld gewicht (kg)
1175 (1060)
1950 (1830)

St. deviatie (kg)
100
100

Tabel B.4: Voertuigmassa’s (tussen haken: cataloguswaarde eigengewicht)

Voertuiglengte
De geactualiseerde waardes voor de lengte van personenauto’s en bestelbussen zijn als volgt:
Voertuigtype
Personenauto
Bestelbus

Onderste
drempel (m)
1
4.7

Bovenste drempel
(m)
4.7
12

Gemiddeld
(m)
4.2
5.0

St. deviatie
(m)
0.1
0.2

Tabel B.5: Voertuiglengten

Voor dit onderzoek naar de effecten van ACC op doorstroming zijn de emissies van
schadelijke stoffen niet van belang. Wanneer MIXIC echter in de toekomst weer gebruikt zal
worden voor onderzoek naar milieu-effecten, valt het aan te bevelen om de verdeling van de
brandstoftypes per voertuigtype aan te passen aan de huidige situatie. Daarnaast is het
wegverkeer steeds schoner geworden in het afgelopen decennium. Afhankelijk van de stof
ligt de afname van de uitworp per voertuigkilometer voor de periode 1990-2001 over het
algemeen tussen de 60 en 75 procent (www.cbs.nl). Daarom zullen ook de emissiefactoren,
gedifferentieerd naar voertuigcategorie en brandstofsoort geactualiseerd moeten worden. Dit
geldt ook voor het percentage voertuigen dat een katalysator heeft. Een studie naar
emissiefactoren wordt momenteel verricht door TNO Wegtransportmiddelen in opdracht van
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
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C

Overzicht MIXIC studies

Studie
An assesment
of the impact
of Autonomous
Intelligent
Cruise Control
Langere en
zwaardere
vrachtwagens

The effect of a
special lane for
intelligent
vehicles on
traffic flows
Energievriende
lijke Variabele
Snelheidsbehee
rsing
Dynamisch
Dwarsprofiel:
een verkenning
van de
verkeersafwikk
eling op smalle
stroken
Exploration of
the impact of
Intelligent
Speed
Adaptation and
Co-operative
Following and
Merging on
Highways
using MIXIC

Auteurs
Van Arem, Hogema,
Vanderschuren,
Verheul

Jaar
1995 (MIXIC
1.2)

Rijstroken
3 (A2)
Utrecht Amsterdam

Intensiteiten
Gem 6000 vtg/u, piek
7000 vtg/u

Hoogvelt, Besselink,
Van Honk, Elink
Schuurman,
Klootwijk, Slaats,
Hooijdonk, Van
Arem, Vieveen
Van Arem, De Vos,
Vanderschuren

1996 (MIXIC
1.2)

2 (A50)
Wolfheze

1997 (MIXIC
1.3)

4 3 (A4)
Schiphol

A: Gem 2000 vtg/u, piek
2500 vtg/u, 22%
vrachtverkeer
B: Gem 2900 vtg/u, piek
3500 vtg/u, 9%
vrachtverkeer
Piek van 7600 vtg/u

Vanderschuren, Van
Arem, Zegwaard

1997 (MIXIC
1.3)

3 (A2)
Utrecht Amsterdam

Gem 6000 vtg/uur, piek
7000 vtg/u

Tampère

1999
(MIXIC 1.3)

4 3 (A4)
Schiphol

Trapvormen: A: tot
capaciteit en dan terug,
B: tot over capaciteit

Tampère, Hogema,
Van Katwijk, Van
Arem

1999 (MIXIC
1.3)

3 (A2)
Utrecht Amsterdam

Stapsgewijs van 30006500 vtg/u, piek 7000
vtg/u

Tabel C.1: Wegconfiguraties en intensiteiten eerdere MIXIC studies
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D

Intensiteiten

MIXIC wordt gevoed door middel van zogenaamde ‘injectiefiles’. Dit zijn tekstbestanden
waarin per regel één voertuig staat geregistreerd door middel van achtereenvolgens: tijdstip
van registratie, snelheid, voertuiglengte en rijstrook. Het tijdstip bepaalt de intensiteit van het
verkeer in de injectiefile en de voertuiglengte bepaalt het voertuigtype dat wordt toegekend.
In de in Bijlage C opgesomde eerdere MIXIC studies is gebruik gemaakt van individuele
meetgegevens voor het samenstellen van deze injectiefiles. Deze werkwijze garandeert een
realistische verkeersproductie maar daartegenover staat dat de intensiteit en de
verkeerssamenstelling van het te simuleren verkeer afhankelijk is van de beschikbaarheid van
grote hoeveelheden gedetailleerde meetgegevens.
Voor het verkeer op de hoofdrijbaan is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een injectiefile
die al eerder bij een van de voorgaande MIXIC studies gebruikt is. Het verkeer op de toerit is
gebaseerd op dezelfde injectiefile met meetdata van de A50 te Wolfheze uit 1995 (Hoogvelt
et al., 1996: injectiefile B, gemiddeld 2884 vtg/uur, piekintensiteit 3700 vtg/uur). Dit zorgt
ervoor dat voor zowel de hoofdrijbaan als de toerit het percentage vrachtverkeer gelijk is
(8%), wat het bepalen van de onder de omstandigheden heersende capaciteit vergemakkelijkt.
Deze capaciteit is van belang bij bepaling van de maximaal mogelijk intensiteiten op de
hoofdrijbaan en de toerit, zonder dat het valt te verwachten dat er congestie optreedt.
Het invoegende verkeer in de injectiefile is op de volgende wijze verkregen: Eerst is de
bestaande injectiefile gesplitst in twee delen, gebaseerd op rijstrook. Vervolgens is het
resulterende bestand omgevormd door een veld ‘volgtijd t.o.v voorganger’ toe te voegen.
Daarna is het gewenste aantal voertuigen op de toerit (gewenste intensiteit is 595 voertuigen
per uur, zie berekening hieronder) hieruit random geselecteerd. Met behulp van het nieuwe
veld “volgtijd tov voorganger” zijn de random geselecteerde voertuigen in de tijd achter
elkaar gezet. Dit leverde niet precies de juiste intensiteit op. Vandaar dat het tijdstipveld met
een factor vermenigvuldigd is zodat er net genoeg voertuigen in een uur passen (zie
berekening hieronder). Tenslotte zijn de voertuigen, die een relatief hoge snelheid ten
opzichte van hun voorganger in combinatie met een relatief korte volgafstand hadden,
handmatig verwijderd. In casu betekende dit het handmatig verwijderen van een voertuig
wanneer deze een Time to Collision (TTC = afstandsverschil/snelheidsverschil) van minder
dan 4 s zou hebben ten opzichte van zijn voorganger. Voertuigen met een TTC < 4 s zijn
verwijderd omdat ze tot grote inslinger problemen leiden op de eerste link van de simulatie
(zie Paragraaf 5.4 voor uitleg). Het percentage TTC < 4 s bedraagt in de oorspronkelijke
injectiefile ook praktisch 0%.
Volgens het Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (AVV, 1999)
bedraagt de capaciteit van een twee-strooks autosnelweg in Nederland bij een
vrachtpercentage van 14% 4346 vtg/uur. Als vrachtverkeer worden in dit handboek
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bestempeld, alle voertuigen langer dan 6 m. Dit komt voor injectiefile B uit (Hoogvelt et al.,
1996) neer op 14%. Bij de vraag of de capaciteit voldoende is om het verkeer te verwerken, is
kijken naar de I/C verhouding een eerste stap. Dit is de verhouding tussen intensiteit (lees:
verkeersvraag) en capaciteit. Is deze ruim onder de 1 dan is er geen probleem, nadert de
waarde de 1 dan treedt er onder ongunstige omstandigheden congestie op, boven de 1
(verkeersvraag is groter dan de capaciteit) is de congestie structureel. Als vuistregel kan men
hanteren dat bij een verhouding onder 0,8 vrijwel geen congestie optreedt, maar dat kans op
congestiepercentage (Po) daarboven snel oploopt (AVV, 1999).
Voor dit onderzoek komt een I/C verhouding van 0,8 neer op een verkeersvraag van
0,8*4349 = 3479 vtg/uur. Gegeven de gemiddelde intensiteit op de hoofdrijbaan van 2884
vtg/uur, betekent dit dat er gemiddeld nog ruimte voor zo’n 3479 - 2884 = 595 voertuigen per
uur komend vanaf de toerit is.
Opgemerkt dient te worden dat de piekintensiteit op de HRB zelf al ruim 3479 voertuigen
bedraagt. Wanneer de 5 minuutsgemiddelde intensiteiten van de toerit worden opgeteld bij
die van de hoofdrijbaan dan is het duidelijk te zien dat de intensiteit gedurende lange tijd
boven de berekende waarde van 3479 voertuigen per uur blijft (Figuur D.1). Echter de
gesommeerde intensiteit komt nooit boven de 4349 vtg/uur (I/C=1).

Intensiteit (vtg/u)

Gebruikmakend van een verkeersvraag zoals weergeven in Figuur D.1 is een aantal proefruns
gedraaid om te kijken of er in de referentiesituatie inderdaad nog geen congestie ontstaat bij
deze intensiteiten. Dit is onder meer afhankelijk van de mate waarin er grote clusters van
voertuigen willen invoegen. Bij hoge percentages vrachtverkeer is het namelijk te verwachten
dat er zich veel clusters zullen vormen. De proefruns lieten geen congestie zien.
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Figuur D.1: Intensiteiten; HRB (gemiddeld 2884 vtg/uur, 8% vracht); toerit (gemiddeld 595 vtg/uur,
8% vracht); totaal (gemiddeld 3479 vtg/uur, 8% vracht).
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E

Overzicht resultaten

E.1

Wegvak L3

Variant

% ACC ACC volgtijd (s)

Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H

0
5
5
5
20
20
20
50
50
50

I

0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4

Gemiddelde snelheid
(km/uur)
104.29
104.22
104.16
103.95
104.11
103.95
103.17
104.24
103.65

Significant verschil
met referentie

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Ja (lager)
Nee
Ja (lager)
Ja (lager)
Nee
Ja (lager)

-0.07
-0.12
-0.33
-0.17
-0.33
-1.07
-0.05
-0.61

102

Ja (lager)

-2.20

Tabel E.1: Gemiddelde snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L3

Variant
Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H
I

% ACC ACC volgtijd (s) Standaarddeviatie
snelheid (km/uur)
0
12.59
5
0.7
12.67
5
1.0
12.62
5
1.4
12.69
20
0.7
12.69
20
1.0
12.71
20
1.4
12.67
50
0.7
12.89
50
1.0
12.81
50
1.4
12.67

Significant verschil
met referentie

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (hoger)
Ja (hoger)

0.64
0.24
0.79
0.79
0.95
0.64
2.38
1.75

Nee

0.64

Tabel E.2: Standaarddeviatie snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L3

Variant
Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H
I

% ACC ACC volgtijd (s) Voertuigen in een
schokgolf
0
11.7
5
0.7
9.99
5
1.0
12.4
5
1.4
10.6
20
0.7
12.2
20
1.0
6.6
20
1.4
5.6
50
0.7
18.5
50
1.0
11.7
50
1.4
4

Significant verschil
met referentie

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

-14.62
5.98
-9.40
4.27
-43.59
-52.14
58.12
0.00

Nee

-65.81

Tabel E.3: Aantal voertuigen in een schokgolf (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L3
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E.2

Wegvak L4

Variant
Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H
I

% ACC ACC volgtijd (s) Gemiddelde snelheid
(km/uur)
0
103.81
5
0.7
103.61
5
1.0
103.63
5
1.4
103.36
20
0.7
103.56
20
1.0
103.37
20
1.4
102.62
50
0.7
103.71
50
1.0
103.12
50
1.4
101.27

Significant verschil

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Ja (lager)
Nee
Ja (lager)
Ja (lager)
Nee
Ja (lager)

-0.19
-0.17
-0.43
-0.24
-0.42
-1.15
-0.10
-0.66

Ja (lager)

-2.45

Tabel E.4: Gemiddelde snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L4

Variant
Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H
I

% ACC ACC volgtijd (s) Standaarddeviatie
snelheid (km/uur)
0
103.81
5
0.7
103.61
5
1.0
103.63
5
1.4
103.36
20
0.7
103.56
20
1.0
103.37
20
1.4
102.62
50
0.7
103.71
50
1.0
103.12
50
1.4
101.27

Significant verschil

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (hoger)
Ja (hoger)
Nee

Verschil met
referentie in %
0.56
-0.24
0.64
0.64
0.72
0.24
1.75
1.59
0.40

Tabel E.5: Standaarddeviatie snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L4

Variant
Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H
I

% ACC ACC volgtijd (s) Voertuigen in een
schokgolf
0
31.1
5
0.7
23.3
5
1.0
18.199
5
1.4
20.2
20
0.7
22.399
20
1.0
16.5
20
1.4
12.6
50
0.7
20.401
50
1.0
12.3
50
1.4
8.8

Significant verschil

Verschil met
referentie in %

Nee
Ja (lager)
Ja (lager)
Nee
Ja (lager)
Ja (lager)
Ja (lager)
Ja (lager)

-25.08
-41.48
-35.05
-27.98
-46.95
-59.49
-34.40
-60.45

Ja (lager)

-71.70

Tabel E.6: Aantal voertuigen in een schokgolf (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L4
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E.3

Wegvak L5

Variant
Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H
I

% ACC ACC volgtijd (s) Gemiddelde snelheid
(km/uur)
0
99.14
5
0.7
98.965
5
1.0
99.105
5
1.4
98.83
20
0.7
98.97
20
1.0
98.46
20
1.4
97.025
50
0.7
98.34
50
1.0
97.895
50
1.4
93.865

Significant verschil

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (lager)
Ja (lager)
Ja (lager)
Ja (lager)

-0.18
-0.04
-0.31
-0.17
-0.69
-2.13
-0.81
-1.26

Ja (lager)

-5.32

Tabel E.7: Gemiddelde snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L5

Variant

% ACC ACC volgtijd (s)

Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H

0
5
5
5
20
20
20
50
50
50

I

0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4

Standaarddeviatie
snelheid (km/uur)
14.64
14.62
14.39
14.49
14.73
14.86
15.02
15.8
15.2

Significant verschil

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (hoger)
Ja (hoger)

-0.14
-1.71
-1.02
0.61
1.50
2.60
7.92
3.83

15.63

Ja (hoger)

6.76

Tabel E.8: Standaarddeviatie snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L5

Variant

% ACC ACC volgtijd (s)

Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H

0
5
5
5
20
20
20
50
50
50

I

0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4

Voertuigen in een
schokgolf
255.8
260.6
212.7
243.1
289.39
232.8
247.6
396.19
234.7

Significant verschil

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (hoger)
Nee

1.88
-16.85
-4.96
13.13
-8.99
-3.21
54.88
-8.25

221.8

Nee

-13.29

Tabel E.9: Aantal voertuigen in een schokgolf (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L5

Verschil met
referentie in %
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E.4

Wegvak L6

Variant

% ACC ACC volgtijd (s)

Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H

0
5
5
5
20
20
20
50
50
50

I

0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4

Gemiddelde snelheid
(km/uur)
101.9
101.66
101.63
101.27
101.63
101.22
99.925
101.16
100.55

Significant verschil

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Ja (lager)
Nee
Ja (lager)
Ja (lager)
Ja (lager)
Ja (lager)

-0.24
-0.26
-0.62
-0.26
-0.67
-1.94
-0.73
-1.32

97.59

Ja (lager)

-4.23

Tabel E.10: Gemiddelde snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L6

Variant

% ACC ACC volgtijd (s)

Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H

0
5
5
5
20
20
20
50
50
50

I

0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4

Standaarddeviatie
snelheid (km/uur)
11.94
11.97
12
11.97
12.02
12
11.93
12.44
12.19

Significant verschil

Verschil met
referentie in %

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (hoger)
Ja (hoger)

0.25
0.50
0.25
0.67
0.50
-0.08
4.19
2.09

11.73

Ja (lager)

-1.76

Tabel E.11: Standaarddeviatie snelheid (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L6

Variant

% ACC ACC volgtijd (s)

Referentie
A
B
C
D
E
F
G
H

0
5
5
5
20
20
20
50
50
50

I

0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4
0.7
1.0
1.4

Voertuigen in een
schokgolf
95.8
93.798
97.803
78.999
97.401
79.399
57.789
143.21
64.5

Significant verschil

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja (lager)
Ja (hoger)
Ja (lager)

-2.09
2.09
-17.54
1.67
-17.12
-39.68
49.49
-32.67

31.099

Ja (lager)

-67.54

Tabel E.12: Aantal voertuigen in een schokgolf (gemiddeld over 10 runs) op wegvak L6

Verschil met
referentie in %
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F

Detailanalyse schokgolven

Om de sterke toename van het aantal voertuigen in een schokgolf en het aantal uit de
simulatie verwijderde voertuigen (Paragraaf 6.3.1) ter hoogte van de invoeging bij een korte
ACC volgtijd (0.7 s) en een hoge ACC penetratiegraad te kunnen verklaren is een viertal
microsimulaties uitgevoerd. In deze bijlage wordt eerst de opzet van de microsimulaties
beschreven. Vervolgens worden zowel het voertuigvolggedrag van een bestuurder als het
voertuigvolggedrag van een met ACC uitgerust voertuig besproken. Hierna worden de
resultaten van de microsimulaties gepresenteerd om ten slotte een verklaring te geven voor de
hierboven genoemde toename van het aantal voertuigen in een schokgolf.

F.1

Microsimulatieopzet

Het verschil tussen de hier beschreven microsimulaties en de in Hoofdstuk 5 beschreven
macrosimulaties is tweeledig. Ten eerste worden bij de microsimulaties de resultaten op het
niveau van individuele bestuurder-voertuigcombinaties bekeken. Bij macrosimulaties vindt
analyse plaats op het niveau van de gehele verkeersstroom of groepen van bestuurdervoertuigcombinaties. Dit verschil heeft betrekking op de output van de simulaties. Daarnaast
is er een verschil tussen de input van de micro- en de macrosimulaties. Bij de microsimulaties
wordt door middel van een klein aantal voertuigen een specifieke verkeerssituatie (van
beperkte tijdsduur) geconditioneerd nagebootst. In de in dit hoofdstuk beschreven
microsimulaties gaat het om één voertuig dat vanaf de toerit invoegt tussen een colonne van
elkaar op dezelfde afstand volgende voertuigen op de hoofdrijbaan. Bij de macrosimulaties
wordt door middel van een grote hoeveelheid voertuigen over een langere tijdsduur reëel
verkeer gesimuleerd.

Figuur F.1: Microsimulatieopzet

De vier microsimulatievarianten bestaan alle uit een colonne van 10 voertuigen op de HRB
waartussen 1 voertuig vanaf de toerit invoegt (Figuur F.1). Het invoegende voertuig is een
voertuig zonder ACC (wenssnelheid bestuurder 100 km/uur). Het verschil tussen de varianten
bestaat uit de kenmerken van de colonne op de HRB:
-

Referentiesituatie: geen ACC, volgtijd 0.92 s, snelheid 100 km/uur.
Variant 1: ACC, volgtijd 0.7 s, snelheid 100 km/uur.
Variant 2: ACC, volgtijd 1.0 s, snelheid 100 km/uur.
Variant 3: ACC, volgtijd 1.4 s, snelheid 100 km/uur.
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F.2

Voertuigvolggedrag

In deze paragraaf worden de gewenste acceleratie van een bestuurder en die van de ACC
beschreven wanneer er sprake is van voertuigvolggedrag. De situatie van ‘vrij rijden’ wordt
niet besproken omdat voor de voertuigen in de microsimulaties hier geen sprake van is
(behalve voor het voorste voertuig op de hoofdrijbaan). Ook wordt aangegeven wat de
criteria zijn voor een bestuurder om de ACC te overrulen in de situatie van
voertuigvolggedrag. Deze beschrijvingen zijn van belang om de verschillen die ontstaan
tussen de microsimulaties te kunnen begrijpen.
F.2.1

Gewenste acceleratie bestuurder

Indien een bestuurder een ander voertuig volgt, dan wordt een referentie volgafstand
aangehouden die een functie is van de snelheid.
De referentie volgafstand wordt weergegeven door:
d_ref = c1 + c2 * v + c3 v2
Hierin is:
d_ref =
c1, c2, c3 =
v=

referentie volgafstand (m)
constanten (met als waarde respectievelijk 3, 0.25 en 0.02)
huidige snelheid (m/s)

Daarnaast is er een foutterm gedefinieerd:
d_err = d(t-tr) – d_ref
Hierin is:
d_err =
d(t-tr) =
d_ref =

afwijking van de referentie volgafstand (m)
volgafstand op huidige tijdstip minus reactietijd tr (m)
referentie volgafstand (m)

De door de bestuurder gewenste acceleratie wordt als volgt berekend:
a_ref_d = cd * d_err - cv_p * v_diff_p (t-tr) - cv_pp * v_diff_pp (t-tr)
Hierin is:
a_ref_d =
cd =
cv_p =

gewenste versnelling van bestuurder bij voertuigvolggedrag (m/s2)
constante voor afstandafwijking (0.3)
constante voor snelheidsafwijking voorligger (1.5)
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cv_pp =
d_ err =
v_diff_p (t-tr) =
v_diff_p (t-tr) =

constante voor snelheidsafwijking voorvoorligger (1.2)
afwijking van de referentie volgafstand (m)
relatieve snelheid t.o.v. de voorligger (m/s) op huidige tijdstip min
reactietijd tr
relatieve snelheid t.o.v. de voorvoorligger (m/s) op huidige tijdstip
min reactietijd tr

Wanneer v_diff_p (t-tr) en v_diff_pp (t-tr) kleiner zijn dan een drempelwaarde v_diff_t dan
worden deze genegeerd en gelijk aan 0 gesteld.
v_diff_t = (X2 * 1.20E-3)/3.6 (m/s)
Hierin is:
v_diff_t =
X=
F.2.2

drempelwaarde voor waarneming van relatieve snelheidverschillen
(km/uur)
volgafstand (m)

Gewenste acceleratie ACC

Ook als een voertuig met ACC een ander voertuig volgt, wordt een referentie volgafstand
aangehouden die een functie is van de snelheid.
In MIXIC wordt de ACC referentie volgafstand weergegeven door:
hw_ref = M_icc + v * tau_icc
Hierin is:
hw_ref =
v=
m_icc =
tau_icc =

referentie volgafstand (m)
huidige snelheid (m/s)
veiligheidsmarge (m)
ingestelde ACC volgtijd (s)

Zoals in Paragraaf 5.3 al is beschreven is de waarde van M_icc tijdens dit onderzoek gelijk
aan 0 m, waardoor er impliciet wordt uitgegaan van een snelheidsonafhankelijke volgtijd. De
waarde van de ACC volgtijd is respectievelijk 0.7, 1.0 en 1.4 s.
Ook is er een foutterm gedefinieerd die het verschil tussen de werkelijke en referentie
volgafstand weergeeft:
hw_err = hw_ref – hw_sens
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Hierin is hw_sens de afstand zoals die gemeten is door de sensor (m).
De gewenste acceleratie wordt door de (afstandcontroller van) de ACC als volgt berekend:
-a_ref_d = Kd * hw_err + Kv * rel_speed_sens
Hierin is rel_speed_sens de relatieve snelheid zoals die gemeten is door de sensor, en Kd en
Kv zijn constanten die gelijk zijn voor alle voertuigen. De waarden van Kd en Kv zijn
respectievelijk 0.2 en 3.0.
De door de ACC daadwerkelijk geleverde acceleratie is begrensd tussen 1.2 m/s2 en -2.0
m/s2.
F2.3

Uitschakeling ACC door bestuurder

Er zijn in MIXIC twee methodes geïmplementeerd om de bestuurder de controle te laten
overnemen van de ACC in situaties waarin er hard geremd dient te worden. In beide
methodes is er sprake van een besliscriterium dat vertelt wanneer de bestuurder de controle
overneemt van de ACC en een reactietijd (1.0 s) die bepaalt hoe lang nadat aan het
beslissingscriterium is voldaan de werkelijke reactie plaatsvindt.
Binnen de eerste optie wordt aangenomen dat de bestuurder van het voertuig met actieve
ACC continu de verkeerssituatie en de acties van de ACC in de gaten houdt. Wanneer de
bestuurder merkt dat de ACC niet hard genoeg remt, neemt hij de controle over. De conditie
voor het overnemen van de controle is: de ACC remt op zijn hardst en de bestuurder zou
harder remmen als hij zelf zou rijden.
(acceleration < Current_ICC_max_dec + curdec_thresh_diseng
AND
desired_acc < acceleration -desdec_thresh_diseng)
Hierin is:
acceleration =
current_ICC_max_dec =
curdec_thresh_diseng =
desired_acc =
desdec_thresh_diseng =

huidige acceleratie van het voertuig (m/s2)
maximum deceleratie van de ACC (-2 m/s2)
drempelwaarde (0.1 m/s2)
door bestuurder gewenste acceleratie (m/s2)
drempelwaarde (0.5 m/s2)

De tweede optie is gebaseerd op het feit dat de sensoren van de ACC de afstand tot en het
snelheidsverschil met de voorligger meten. Hierdoor kan de ACC in zekere mate bepalen of
zijn maximum deceleratie voldoende is om een botsing te voorkomen. Het hierbij horende
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criterium zegt dat het ACC voertuig een botsing met zijn voorligger moet kunnen voorkomen
wanneer het ACC voertuig met de maximale ACC deceleratie remt. De snelheid van de
voorligger wordt hierbij constant verondersteld. Wanneer niet aan dit criterium wordt
voldaan, dan wordt de bestuurder gewaarschuwd. De waarschuwing vind plaats wanneer:
(headway <pred.relative_sp * pred.relative_sp / (-2 * (Current_ICC_max_dec +
maxdecalarmcorr))
AND
pred.relative_sp > 0)

Hierin is:
headway =
pred.relative_sp =
current_icc_max_dec =
maxdecalarmcorr =

F.3

afstand tot voorligger (m)
relatieve snelheid t.o.v. voorligger (m/s2)
maximum deceleratie van de ACC (-2 m/s2)
correctiewaarde (0.25 m/s2)

Resultaten en discussie

Van de vier gesimuleerde varianten veroorzaakt alleen de situatie met de korte ACC volgtijd
van 0.7 sec een schokgolf. De overige drie varianten laten geen schokgolf zien. Hieronder
worden de resultaten van de twee meest extreme situaties met elkaar vergeleken: variant 1
(ACC volgtijd 0.7 s) en variant 3 (ACC volgtijd 1.4 s). De vergelijking vindt plaats op het
niveau van individuele voertuigen.
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Volgafstand (m)
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Figuur F.2: Volgafstand invoeger t.o.v. voorligger

Op de toerit heeft de invoeger nog geen voorligger. Hierdoor heeft zolang de invoeger zich
nog op de toerit bevindt de grafiek (Figuur F.2) nog geen waarde. Het moment van invoegen
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wordt weergegeven door de waarde op de tijd-as die hoort bij het punt waar de volgafstand
grafiek begint.

30

Snelheid (m/s)

25
20
Invgr (1.4s)

15

Invgr (0.7s)

10
5
0
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Tijd (s)

Figuur F.3: snelheid van invoeger

Figuur F.3 laat zien dat de invoeger in beide situatie met ongeveer 90 km/uur (25 m/s)
invoegt (zie de markers). Op grond van de snelheid van de invoeger is er geen verschil tussen
de situatie met relatie kleine hiaten (0.7 s) op de hoofdrijbaan en de situatie met relatief grote
hiaten (1.4 s).
1
Acceleratie (m/s^2)

0
-1
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-3
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-5
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50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
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Figuur F.4: Acceleratie- en deceleratiegedrag van invoeger

Ook Figuur F.4 laat nauwelijks een verschil zien tussen beide situaties. De sterkte van de
deceleratie net na invoegen is in beide situaties nagenoeg gelijk. Dit komt doordat in beide
situaties de invoeger zo kort mogelijk achter de voorligger op de hoofdrijbaan invoegt
(Figuur F.2). Doordat de volgafstanden net na het invoegen ongeveer gelijk zijn, zijn ook de
afwijkingen van de referentie volgafstand (Paragraaf F.2.1) nagenoeg gelijk. Hierdoor
deceleren de invoegers in beide situaties dus ook bijna even sterk (zie de markers). Ook is te
zien dat deze deceleraties na invoegen in beide siuaties niet groter zijn dan 4 m/s2. Uit het
bovenstaande valt op te maken dat het verschil in het wel of niet ontstaan van een schokgolf
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Acceleratie (m/s^2) / ACC aan - uit

niet veroorzaakt wordt door de invoeger zelf. Het verschil wordt veroorzaakt door de
voertuigen op de hoofdrijbaan. Dit wordt hieronder aangetoond.
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Figuur F.5: Acceleratie- en deceleratiegedrag van volgers op hoofdrijbaan bij ACC volgtijd van 0.7 s

In Figuur F.5 worden twee kenmerken van de volgers op de hoofdrijbaan van de invoeger
weergeven voor de situatie met volgtijden van 0.7 s. Het gaan ten eerste om de acceleratie
van het voertuig (m/s2). Ten tweede staat onder de dikke zwarte streep weergeven of de ACC
in- of uitgeschakeld is. Een waarde van -9 staat voor ingeschakeld en een waarde van -10
staat voor uitgeschakeld. Figuur F.5 laat zien dat er een schokgolf optreedt in de situatie met
korte hiaten (0.7 s) op de hoofdrijbaan. De directe volger van de invoeger begint nadat de
invoeger van rijstrook is gewisseld (zie marker) eerst matig te deceleren (tot -2 m/s2). Dit is
de maximale deceleratie van de ACC. Echter, deze deceleratie is minder sterk dan de door de
bestuurder gewenste deceleratie om zijn referentie afstand te handhaven. Hierdoor schakelt
de bestuurder ACC uit (na een reactietijd van 1 s), waarna de bestuurder zelf erg hard moet
deceleren om zijn referentie afstand tot de invoeger te realiseren. Het is duidelijk te zien dat
deze sterke deceleratie ontstaat vanaf het moment van uitschakelen van de ACC. Dit proces
herhaalt zich voor de overige achterliggers.
In Figuur F.6 worden twee kenmerken van de volgers op de hoofdrijbaan van de invoeger
weergeven voor de situatie met volgtijden van 1.4 s. Het gaan ten eerste om de acceleratie
van het voertuig (m/s2). Ten tweede staat onder de dikke zwarte streep weergeven of de ACC
in- of uitgeschakeld is. Een waarde van -9 staat voor ingeschakeld en een waarde van -10
staat voor uitgeschakeld. Figuur F.6 laat zien dat er geen schokgolf optreedt in de situatie met
grote hiaten (1.4 s) op de hoofdrijbaan. Voor de directe achterligger van de invoeger geldt
nog wel dat de ACC zijn maximale deceleratie bereikt. Echter de door de bestuurder
gewenste deceleratie is niet groter. Hierdoor is de bestuurder dus ook niet genoodzaakt om de
ACC uit te schakelen. Voor de achterliggers van de directe achterligger van de invoeger geldt
zelfs dat de ACC zijn maximale deceleratie niet bereikt. De ACC is van deze achterliggers is
zelfs met beperkte deceleratie (< 2.0 m/s2) in staat om de ingestelde volgafstand te realiseren.
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Figuur F.6: Acceleratie- en deceleratiegedrag van volgers op hoofdrijbaan bij ACC volgtijd van 1.4 s

Op microniveau is nu duidelijk waarom de situatie met ACC met korte volgtijden op de
hoofdrijbaan tot een toename van het aantal voertuigen in een schokgolf leidt. Figuur F.7
toont dat ook voor de macrosimulaties geldt dat de variant met 50% ACC en een ACC
volgtijd van 0.7 s relatief meer korte volgtijden (< 1.0 s, is kleiner dan normale bestuurder)
veroorzaakt dan de overige varianten.
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Figuur F.7: Hiaatverdeling relevante macrosimulaties
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Daarnaast laten de macrosimulaties duidelijk zien dat het percentage ACC voertuigen in een
schokgolf relatief groter is in de situatie met een korte ACC volgtijd (Tabel F.1).
Referentie
50% ACC, 0.7 s
50% ACC, 1.0 s
Niet ACC
ACC
Niet ACC
ACC
Niet ACC
ACC
100 %
0%
51 %
49 %
45 %
55 %
Tabel F.1: Percentage ACC voertuigen in een schokgolf per variant
Referentie
Links
Rechts
53 %
47 %

50% ACC, 0.7 s
Links
Rechts
53 %
47 %

50% ACC, 1.0 s
Links
Rechts
53 %
47 %

50% ACC, 1.4 s
Niet ACC
ACC
61 %
39 %

50% ACC, 1.4 s
Links
Rechts
53%
47%

Tabel F.2: Rijstrookverdeling op de hoofdrijbaan ter hoogte van de invoeging per variant

Bovendien blijkt uit Tabel F.2 dat de verdeling van het verkeer over de rijstroken op de
hoofdrijbaan niet verschilt tussen de verschillende varianten. Rekening houdend met het
bovenstaande kan de onderstaande conclusie, beschreven in Paragraaf F.4, getrokken worden.

F.4

Conclusie

Het hoge aantal voertuigen in een schokgolf bij een korte ACC volgtijd (0.7 s) en een hoge
penetratiegraad ACC (50%) is in deze bijlage verklaard aan de hand van de volgende situatie:
Een colonne ACC voertuigen rijdt op de rechterrijstrook van de hoofdrijbaan te hoogte van
een invoeging. Deze ACC voertuigen volgen elkaar precies op de ingestelde volgtijd van 0.7
s (is 19.4 m bij 100 km/uur). Nu voegt er een voertuig in tussen de ACC voertuigen op de
hoofdrijbaan. De invoegende bestuurder begint nadat hij is ingevoegd te remmen omdat zijn
afstand ten opzichte van zijn nieuwe voorligger op de hoofdrijbaan kleiner is dan zijn
gewenste volgafstand van 0.92 s (is 25.5 m bij 100 km/uur). Ook de ACC van de achterligger
van het invoegende voertuig moet remmen om de ingestelde volgafstand te blijven realiseren.
Dit gebeurt met de maximale deceleratie van de ACC. Echter, deze maximale deceleratie die
de ACC kan leveren is minder sterk dan deceleratie die de bestuurder wenst om zijn
referentie afstand te handhaven. Dit komt doordat bij korte volgtijden de afwijking van de
door de bestuurder gewenste volgafstand erg groot is. Immers, het invoegende voertuig zorgt
ervoor dat het toch al kleine hiaat van 19.4 m (0.7 s), dat op zich al kleiner is dan wanneer de
bestuurder de ACC niet aan zouden hebben staan, nog veel kleiner wordt dan de door de
bestuurder gewenste 25.5 m (0.92 s). Hierdoor schakelt de bestuurder de ACC uit en begint
deze zelf relatief hard te remmen. Ditzelfde proces vindt plaats voor de achterliggers van
deze bestuurder waardoor een schokgolf ontstaat. Het ontstaan van schokgolven wordt nog
eens versterkt door het feit dat bestuurders de ACC pas na een bepaalde reactietijd (1.0 s)
‘overrulen’. In deze reactietijd wordt de afwijking van de door de bestuurder gewenste
volgafstand alleen maar groter. Dit komt doordat de ACC een beperkt deceleratievermogen
heeft en de invoeger harder remt dan deze maximum ACC deceleratie. Hierdoor zal de
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bestuurder van de achterligger met ACC extra hard moeten remmen in vergelijking met
wanneer de bestuurder direct de controle zou overnemen.
Aangezien in de situatie met 50% ACC voertuigen die een volgtijd van 0.7 s hanteren relatief
veel kleine hiaten voorkomen op de (rechterrijstrook van de) hoofdrijbaan doet bovenstaande
situatie zich ook regelmatig voor. Dit verklaart het hoge aantal voertuigen in een schokgolf
bij een korte ACC volgtijd (0.7 s) en een hoge penetratiegraad ACC (50%).

