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i
VOORWOORD

Dit rapport is de neerslag van een studie uitgevoerd door de afdeling Verkeer en Vervoer van TNO
Inro. De studie is uitgevoerd in opdracht van TNO Wegtransportmiddelen (TNO WT). De studie is
van 15 september tot 15 november 1997 uitgevoerd. De rapportage geeft een beschrijving van een
studie naar het energiegebruik die met behulp van het simulatiemodel MIXIC 1.3 is uitgevoerd. Door
een beschrijving van de werkwijze, resultaten en conclusies wordt de opdrachtgever een zo compleet
mogelijk beeld van de simulaties geboden.
Deze studie maakt deel uit van een studie die TNO WT uitvoert in opdracht van de Nederlandse
Organisatie Voor Energie en Milieu (NOVEM) met als titel ‘Energievriendelijke Variabele Snelheidsbeheersing’ (EVS). TNO WT neemt de integratie van de simulatieresultaten in de EVS-studie
voor haar rekening.
Marianne Vanderschuren
Bart van Arem
Gideon Zegwaard
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SAMENVATTING

Deze rapportage beschrijft de werkwijze, resultaten en conclusies van een simulatiestudie (met
behulp van het model MIXIC 1.3) die in het kader van de studie ‘Energievriendelijke Variabele
Snelheidsbeheersing’ (EVS) is uitgevoerd. Deze studie, die door TNO Wegtransportmiddelen (TNO
WT) in opdracht van de Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (NOVEM) wordt
uitgevoerd, beoogt een overzicht te geven van de potentiële besparing van energiegebruik door de
inzet van variabele snelheidsbeheersing. TNO Inro heeft de simulatie-studie uitgevoerd.
De studie van TNO Inro heeft betrekking op de invoering van Autonomous Intelligent Cruise Control
(AICC). AICC is een vorm van Cruise Control waarbij niet alleen de, door de bestuurder, gewenste
snelheid door het voertuig wordt vastgehouden, het systeem heeft ook sensoren die de afstand tot de
voorligger waarnemen. Indien het AICC-voertuig te dicht bij een voorligger in de buurt komt, zal de
AICC automatisch snelheid minderen.
Het doel van de voorliggende studie is om vast te stellen of en in welke mate het energiegebruik door
invoering van AICC inderdaad afneemt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen AICC- en nietAICC-voertuigen. Naast het directe effect (energiegebruik) wordt ook het indirecte effect
(doorstroming in aantal voertuigen per uur en verkeersbeeld in aantal ‘schokgolven’) geanalyseerd.
Om de directe effecten (bij accelereren en afremmen) van AICC op het energiegebruik vast te stellen,
is een aantal kleine simulaties uitgevoerd. Bij de analyses is het verschil tussen AICC-voertuigen en
andere voertuigen vastgesteld. Vervolgens is een grote hoeveelheid verkeer gesimuleerd. Bij deze
omvang zijn directe en indirecte verschillen te verwachten. Een voorbeeld van een verwacht indirect
effect is dat ook het gedrag van niet-AICC-voertuigen zal wijzigen wanneer er veel AICC-voertuigen
op de weg zijn.
Uit de analyse van de kleine simulaties is gebleken dat het verschil in energiegebruik tussen AICCen niet-AICC-voertuigen vooral bij het afremmen optreedt. Indien ‘abrupt’ wordt geremd, is het
besparingspotentieel groter.
De invoering van AICC beïnvloedt de snelheid en de doorstroming nauwelijks. Wel neemt het aantal
‘schokgolven’ af. Dit duidt op een homogenere verkeersstroom, hetgeen een indicatie is voor een
verbetering van de verkeersveiligheid.
Bij het doorrekenen van grote hoeveelheden verkeer is met name gevarieerd met het percentage
voertuigen dat AICC heeft (penetratiegraad) en de ingestelde volgtijd (afstand tot de voorliggende
auto in seconden) voor deze voertuigen.
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Ten aanzien van het energiegebruik wordt op basis van de onderzochte varianten geconcludeerd dat
AICC kan leiden tot een gemiddelde besparing in energiegebruik van enkele procenten in homogeen,
druk verkeer. De besparing loopt tot ruim 7 procent op bij onrustig verkeer. Voor AICC-voertuigen is
het besparingspotentieel 10%. Voor niet-AICC-voertuigen loopt de besparing op tot ruim 5%. De
besparing is sterk afhankelijk van de penetratiegraad van AICC voertuigen (hoe hoger de
penetratiegraad, hoe meer besparing). Daarnaast blijkt de volgtijd ook een positief effect op het
energiegebruik te hebben (hoe langer de volgtijd, hoe meer besparing).
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat variabele snelheidsbeheersing, in ieder geval in de
vorm van AICC, mogelijkheden biedt het energiegebruik door personenauto’s te verminderen.
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SUMMARY

This report describes the methods, results and conclusions of a simulation study (using the MIXIC
1.3 model) carried out within the context of the Energy-friendly Variable Cruise Control [Energievriendelijke Variabele Snelheidsbeheersing] (EVS) study. This study was carried out by TNO Road
Transport Vehicles (TNO WT) and was commissioned by the Netherlands Organisation for Energy
and the Environment (NOVEM). The study aimed to review the potential savings on energy
consumption by utilising variable speed control. TNO Inro carried out the simulation study.
This study concerns the implementation of Autonomous Intelligent Cruise Control (AICC). AICC is a
form of cruise control in which not only the speed preferred by the driver is maintained, the system is
equipped with sensors that register the distance to the vehicle ahead. If the AICC vehicle comes too
close to the vehicle ahead, AICC automatically reduces the speed.
The objective of this study is to determine the extent to which energy consumption is actually
reduced by the implementation of AICC. A distinction is made between AICC and non-AICC
vehicles. In addition to the immediate effect (energy consumption), the indirect effect (vehicle flows
per hour and the amount of traffic 'shock-waves') was also analysed.
A number of small simulations were carried out to determine the direct effects (during acceleration
and braking) of AICC on energy consumption. The difference between AICC vehicles and other
vehicles was determined in the analyses. A large amount of traffic then was simulated in which,
owing to the large number of vehicles, direct and indirect differences could be expected. An example
of such an expected effect is that the behaviour of non-AICC vehicles will also change when there are
many AICC vehicles on the road.
The analyses of the small simulations showed that the difference in energy consumption between
AICC vehicles and non-AICC vehicles mainly occurs when braking. Potential savings are much
greater when braking 'abruptly'.
While the implementation of AICC hardly has any effect on speed and traffic flows, the number of
'shock waves' is reduced. This means a more homogenous flow of traffic which could indicate
improved traffic safety.
As far as energy consumption is concerned, it can be concluded on the basis of the data that AICC
could lead to average savings of a few percent in homogenous, heavy traffic. These savings increase
to 7 percent in restless traffic. AICC vehicles can achieve potential savings of up to 10% and nonAICC vehicles of up to 5%. The savings depend to a large extent on the degree of penetration of
AICC vehicles (the greater the penetration, the higher the savings). In addition, the distance between
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cars also appeared to have a positive effect on energy consumption (the greater the distance, the
higher the savings).
To summarise, it can be concluded that variable cruise control, at least in the form of AICC, offers
opportunities to reduce energy consumption by passenger cars.
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1
INLEIDING

Op verschillende wijzen wordt de laatste jaren getracht de situatie op de Nederlandse wegen te
verbeteren. Congestie, onveiligheid en luchtvervuiling zijn ongewenste gevolgen van de groeiende
mobiliteit. De Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (NOVEM) laat door TNO-WT een
studie uitvoeren naar de effecten van een aantal maatregelen met betrekking tot personenvoertuigen
op het energiegebruik en emissies. Dit project heet Energievriendelijke Variabele Snelheidsbeheersing (EVS). Naast een literatuurstudie heeft de NOVEM behoefte aan een inschatting van de
potentiële reductie van het energiegebruik met behulp van een simulatie-aanpak. TNO Inro heeft in
het kader van de EVS-studie met behulp van het simulatiemodel MIXIC berekeningen uitgevoerd.
Deze rapportage gaat in op de deelstudie die in het kader van EVS met behulp van MIXIC is
uitgevoerd. Bij de simulatie is ervoor gekozen de effecten van Autonomous Intelligent Cruise Control
(AICC) als specifieke vorm van EVS te schatten.
AICC is een vorm van Cruise Control waarbij de door de bestuurder gewenste snelheid door het
voertuig wordt vastgehouden. Ook heeft dit systeem sensoren die de afstand tot de voorligger
waarnemen. Indien het AICC-voertuig te dicht bij een voorligger in de buurt komt, zal de AICC
snelheid minderen.
Binnen MIXIC-simulaties is het mogelijk te variëren met het percentage voertuigen dat de
beschikking heeft over AICC. Daarnaast is de minimum afstand (gegeven in de vorm van een volgtijd) ten opzichte van de voorligger variabel.
Omdat het accelereren en remmen bij AICC-voertuigen geleidelijker gebeurt dan in de situatie dat
een bestuurder remt, is de verwachting dat het energiegebruik van AICC-voertuigen lager is dan het
energiegebruik van niet-AICC-voertuigen. Om meer grip te krijgen op de effecten van AICC is een
aantal proefsimulaties uitgevoerd waarbij AICC- en niet-AICC-voertuigen met elkaar zijn vergeleken.
De verwachting is verder dat bij toenemend percentage voertuigen dat de beschikking heeft over
AICC, het energiegebruik van niet-AICC-voertuigen ook afneemt.
Het doel van deze studie is vaststellen of en in welke mate het energiegebruik door invoering van
AICC inderdaad afneemt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen AICC- en niet-AICC-voertuigen. Naast het directe effect (energiegebruik) wordt ook het indirecte effect (doorstroming in
aantal voertuigen per uur en verkeersbeeld in aantal schokgolven) geanalyseerd.
Hoofdstuk 2 beschrijft een verkenning van het energiegebruik die aan de hand van een aantal proefsimulaties is uitgevoerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 van deze rapportage ingegaan op de
verschillende simulaties met behulp van injectiefiles1 die met behulp van MIXIC zijn doorgerekend.

1

Injectiefiles zijn bestanden waarin (in de werkelijkheid) gemeten voertuigen staan in een format waarvan het model
gebruik kan maken.
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Vervolgens gaat hoofdstuk 4 in op de resultaten van de berekeningen aan de hand van injectiefiles.
Tot slot zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden in hoofdstuk 6.
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2

VERKENNING VAN ENERGIEGEBRUIK

2.1

Algemeen

Alvorens uitgebreide berekeningen en analyses uit te voeren met MIXIC is een aantal proefsimulaties
uitgevoerd. Door middel van deze proefsimulaties wordt inzicht verkregen in de kenmerken en
afwikkeling van individuele voertuigen. Op deze wijze is een directe vergelijking tussen een AICCen niet-AICC-voertuig mogelijk. Er zijn drie verschillende proefsimulaties uitgevoerd. In eerste
instantie is naar het energiegebruik van drie verschillende voertuigen gekeken (een handgeschakeld-,
een automatischgeschakelde- en een AICC-voertuig). Daarna is het effect van een obstakel2
geanalyseerd. In dit hoofdstuk worden de proefsimulaties en de resultaten ervan beschreven.

2.2

Proefsimulatie zonder obstakel

In deze proefsimulatie zijn drie voertuigen gesimuleerd. Er is verder geen verkeer aanwezig. Bij de
drie voertuigen gaat het om een handgeschakeld voertuig (handmatig), een voertuig met automatische
versnelling (automatisch) en een voertuig met AICC. De instellingen voor de drie voertuigen zijn
identiek. De voertuigen hebben bij binnenkomst een snelheid van 10 km/u. De wenssnelheid is 100
km/u. De verschillen ten aanzien van acceleratie tussen deze voertuigen kan op deze wijze worden
vastgesteld. De simulatie voor de drie voertuigen is simultaan uitgevoerd. In figuur 2.1 is een
schematische weergave van de simulatie gegeven.

Automatisch

AICC
AICC

Handmatig

Figuur 2.1

2

Schematische weergave van de simulatie zonder obstakels

Obstakel is vormgegeven in een blok langzame voertuigen; dit blok kan niet worden gepasseerd.
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Analyse laat zien dat het verschil in energiegebruik tussen deze drie voertuigen zeer gering is. Het
automatische voertuig blijkt iets meer energie te gebruiken dan het handmatige voertuig. In de praktijk worden ook vaak indicaties gevonden dat het energiegebruik van automatische voertuigen hoger
is dan het energiegebruik van handmatig geschakelde voertuigen.
In de studies die eerder zijn uitgevoerd ten aanzien van AICC-voertuigen is steeds vergeleken met
handmatige voertuigen [Arem B. van, e.a. 1996 en Arem, B. van, e.a. 1997-02a]. Deze komen in de
Nederlandse situatie overwegend voor. Bij een vergelijking van het AICC-voertuig met het handmatige voertuig blijkt het AICC-voertuig iets minder energie te gebruiken (-0.44%). Dit wordt
veroorzaakt door een regelmatiger regelen van de snelheid door AICC-voertuigen.

2.3

Proefsimulaties met obstakel bij een snelheid van 60 km/u

Een drietal voertuigen met een werkelijke- en wenssnelheid van 60 km/u rijdt op de weg voor het
handmatig geschakelde voertuig en het AICC-voertuig. De twee laatstgenoemde voertuigen starten
een aantal seconden later (9 seconden). Deze voertuigen hebben een snelheid van 80 km/u en een
wenssnelheid van 120 km/u. Door deze proefsimulatie kan het verschil in energiegebruik worden
vastgesteld indien geremd wordt. Omdat in de Nederlandse voertuigen automatische versnelling in
geringe mate voorkomt, zijn deze bij de verdere analyses buiten beschouwing gelaten. Ter
verduidelijking van de situatie is een schematische weergave in figuur 2.2 opgenomen.

60 km/u

AICC

Handmatig

Figuur 2.2

60 km/u

60 km/u

Schematische weergave van de simulatie met obstakels

Zowel het handmatig geschakelde voertuig als het AICC-voertuig beginnen bij binnenkomst te
accelereren (vanwege de hogere wenssnelheid). Als beide in de buurt van de langzame voertuigen
komen (die als een blok 60 km/u rijden), moet er worden geremd. Het energiegebruik door het AICCvoertuig is 52% lager dan het energiegebruik van het handgeschakelde voertuig. Dit komt doordat het
afremmen van het AICC-voertuig veel gelijkmatiger wordt uitgevoerd. Dit is in figuur 2.3
geïllustreerd.
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Figuur 2.3

Snelheidsverloop van het AICC- en handgeschakelde voertuig

In figuur 2.3 is duidelijk te zien dat het AICC-voertuig eerder op het blok voertuigen met een
snelheid van 60 km/u reageert, waardoor de ‘remcurve’ minder steil is. Daarnaast is de snelheid, waar
het AICC-voertuig naar toe regelt, iets hoger dan de snelheid waar het handgeschakelde voertuig naar
toe regelt.

2.4

Proefsimulaties met obstakel bij een snelheid van 80 km/u

Een proefsimulatie met een langzamer blok voertuigen is nogmaals uitgevoerd. Bij deze simulatie
rijdt het blok voertuigen echter 80 km/u. Het handmatige- en het AICC-voertuig starten wederom 9
seconden later met een snelheid van 80 km/u en een wenssnelheid van 120 km/u.
Vanwege de wenssnelheid beginnen beide voertuigen te accelereren. Op het moment dat het blok
voertuigen in zicht komt, wordt wederom geremd. Het snelheidsverschil tussen beide voertuigen en
het blok is echter kleiner dan bij de vorige proefsimulatie. De uitvoering van de remmanoeuvre van
het handgeschakelde voertuig is ditmaal veel gelijkmatiger. Daardoor is het verschil in energiegebruik, tussen het handgeschakelde voertuig en het AICC-voertuig minder (10% lager voor het
AICC-voertuig).
De wijze waarop MIXIC het rijgedrag van een handgeschakeld voertuig modelleert, heeft natuurlijk
grote invloed op de resultaten. De modellering is gebaseerd op gedrag van bestuurders in de rijsimulator van TNO Technische Menskunde (TNO-TM).
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6
Resumé

Bij de proefsimulaties wordt verschil ten aanzien van het energiegebruik geconstateerd. Indien er
sprake is van accelereren zijn de verschillen tussen handgeschakelde voertuigen, voertuigen met
automatische versnelling en AICC-voertuigen gering.
Bij remmanoeuvres zijn de verschillen behoorlijk. Bij de benadering van een blok voertuigen dat 60
km/u rijdt, blijkt het AICC-voertuig 52% minder energiegebruik te hebben dan een handgeschakeld
voertuig. Bij de benadering van een sneller blok (80 km/u) zijn de procentuele verschillen minder.
Het verschil in energiegebruik tussen handgeschakelde- en AICC-voertuigen is behoorlijk bij grote
snelheidsverschillen en daarmee samenhangende ‘abrupte’ manoeuvres. Bij onrustig verkeer is de
verwachting dat door de toepassing van AICC het energiegebruik zal verminderen.
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3

OPZET VAN DE SIMULATIES MET BEHULP VAN INJECTIEFILES

3.1

Algemeen

Bij deze studie wordt gebruik gemaakt van een injectiefile3 voor een driestrooksrijbaan. Deze
injectiefile is reeds eerder voor MIXIC berekeningen gebruikt [Arem van e.a., 1995]. De metingen
hebben betrekking op de avondspits van 8 oktober 1991, hectometerpaal 14.5 van Amsterdam
richting Utrecht. Een afbeelding van dit weggedeelte is te zien in bijlage 1. Het gaat om een
driestrooksrijbaan waarbij geen opritten of afritten in de directe omgeving van de dwarsdoorsnede te
vinden zijn.
Het verkeer tijdens deze avondspits bestaat hoofdzakelijk uit personenauto’s (95%). Het aandeel
vrachtverkeer is 2% en het aandeel busjes is 3%. Bij deze injectiefile gaat het om een drukke piek: er
zijn bijna 6.000 voertuigen per uur gemeten. Per strook is dit ongeveer 2000 voertuigen per uur. Dit
is nauwelijks minder dan de capaciteit op een dergelijke strook (zo’n 2200 voertuigen per uur).
Bij deze studie is uitgegaan van een eerder uitgevoerde studie waarbij de verkeersafwikkeling bij
toepassing van AICC is vastgesteld [Arem, B. van, e.a. 1995]. Bij de eerder uitgevoerde studie is
gebruik gemaakt van MIXIC 1.2. Zoals reeds is aangegeven is voor de uitvoering van deze
simulatiestudie gebruik gemaakt van MIXIC versie 1.3 [Arem van e.a., 1997]. Modelverbeteringen
die sinds de uitvoering van de eerdere studie zijn doorgevoerd, zijn in deze studie ook meegenomen.
De verschillen tussen versie 1.3 en versie 1.2 zijn:
•

In versie 1.3 is een file-rijstrookwisselmodel toegevoegd aan het oorspronkelijke model. Deze
toevoeging modelleert het gedrag dat in congestie-situaties bestuurders naar rechts van strook
wisselen om snelheidsvoordeel te bereiken. Rijstrookwisseling naar links was ook reeds in versie
1.2 gemodelleerd. Een verwacht effect van deze toevoeging is dat de ‘instorting’ van het verkeer
op de linkerstrook (bij een hoge penetratiegraad van AICC en een lange volgtijd) afneemt.
Daarentegen kan de afwikkeling op de andere stroken verslechteren. Deze toevoeging verhoogt
het realistisch gehalte van de simulatie.

•

Bij versie 1.3 is het mogelijk (in tegenstelling tot versie 1.2) om doelgroepstroken te definiëren.
Vooralsnog is de openstelling alleen mogelijk voor AICC-voertuigen.

•

Versie 1.3 biedt de mogelijkheid een wegverbreding of -versmalling (toename of afname van het
aantal rijstroken) te simuleren. Dit was in eerdere versies niet mogelijk.

Daarnaast is in het kader van deze studie de uitvoer van het model gewijzigd. In de eerdere MIXIC
versies was de uitvoer met betrekking tot het energiegebruik niet direct toegankelijk. In het kader van
deze studie is de uitvoermodule aangepast. Nu is het mogelijk de resultaten ten aanzien van het

3

Injectiefiles zijn bestanden waarin (in de werkelijkheid) gemeten voertuigen staan in een format waarvan het model
gebruik kan maken.
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energiegebruik direct af te lezen. De nieuwe MIXIC versie is vooralsnog alleen voor deze studie
gebruikt.
Tot slot zijn er in de oorspronkelijke MIXIC versies verschillen tussen de wijze waarop AICCvoertuigen en niet-AICC-voertuigen worden gemodelleerd. De drempel voor de wenssnelheid van
handmatige besturing is anders. In eerdere studies accepteerden deze bestuurders een 3% marge ten
opzichte van hun wenssnelheid. Daardoor reden bestuurders in de modelpraktijk maximaal bijvoorbeeld 97 km/u bij een wenssnelheid van 100 km/u. Een AICC-voertuig gebruikt een dergelijke marge
niet en regelt zodanig dat de wenssnelheid wordt bereikt. De 3% marge voor handmatige bestuurders
is verwijderd. Het effect hiervan is dat AICC-bestuurders en bestuurders van een handgeschakeld
voertuig naar een wenssnelheid van 100 km/u regelen.

3.2

De penetratiegraad

Op dit moment worden AICC-systemen niet gebruikt in Nederland. Een interessante vraag is derhalve
het verband tussen de penetratiegraad van AICC en het energiegebruik. De opdrachtgever wilde
zowel een eerste effect van AICC vaststellen (als nog niet veel bestuurders een dergelijk systeem
hebben) en de potentiële effecten indien een behoorlijk aandeel van de bestuurders een dergelijk
systeem bezitten. In overleg met de opdrachtgever is daarom gekozen voor een penetratiegraad van
5% en 25%. Deze varianten worden vergeleken met de huidige situatie (geen AICC; 0%).

3.3

De volgtijdfunctie

Indien een voertuig met AICC een ander voertuig volgt, dan wordt een 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 AICC-voertuigen in te stellen. Dit gebeurt
door de aanpassing van parameters van de volgtijdfunctie. In eerdere studies [Hogema, J., e.a., 1996]
is gebleken dat verschillende bestuurders zeer verschillende volgtijden hanteren. Deze liepen uiteen
van 0.4 seconden tot 2.0 seconden. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een volgtijd (bij
100 km/u) van 1.5 seconden (een veilige volgtijd) en 0.7 seconden, hetgeen krap is.

3.4

Berekeningswijze

Zoals reeds eerder is aangegeven, is deze studie uitgevoerd met het simulatiemodel MIXIC. Voor een
uitgebreide beschrijving van dit model wordt verwezen naar de diverse modelbeschrijvingen [Arem,
B. van, e.a. 1996; Arem, B. van, e.a. 1997]. Omdat deze studie zich met name richt op de effecten van
AICC op het energiegebruik wordt de berekeningswijze van het energiegebruik kort beschreven.
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Bij de berekening van het energiegebruik in MIXIC wordt rekening gehouden met de volgende
aspecten:
•

het longitudinale bestuurdersmodel of het AICC-model berekent een gewenste acceleratie en een
gaspedaal-positie;

•

de gaspedaalpositie wordt vertaald in een bruto aandrijfkracht aan de hand van een eenvoudige
modellering van motor en transmissie;

•

de luchtweerstand, rolweerstand en zwaartekracht (in geval van hellingen) worden berekend;

•

aan de hand van de krachten die op het voertuig werken wordt een netto aandrijfkracht en
(gebruik makend van de massa van het voertuig) de versnelling berekend en

•

de aandrijfenergie wordt bepaald aan de hand van verplaatsing maal bruto aandrijfkracht.

De modelberekeningen (proefsimulaties) ten aanzien van het energiegebruik laten de gewenste
effecten zien. Studies door TNO Wegtransportmiddelen (TNO-WT) tonen aan dat het grootste deel
van het energiegebruik bij personenauto’s op autosnelwegen (bij behoorlijke snelheden) wordt verklaard door de luchtweerstand. De luchtweerstand en de modellering van motor en transmissie zijn in
het model versimpeld. Hierdoor kunnen effecten enigszins worden vertekend. De gevonden trends
zullen echter niet ingrijpend wijzigen.
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4

RESULTATEN VAN BEREKENINGEN MET BEHULP VAN INJECTIEFILES

4.1

Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de resultaten van de MIXIC simulaties met behulp van een
injectiefile. De resultaten hebben betrekking op het energiegebruik en worden in relatie tot de
verkeersafwikkeling geanalyseerd. Alvorens in te gaan op het energiegebruik wordt eerst een
indicatie gegeven van de verkeerssituatie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal kentallen die in de
volgende paragraaf nader worden beschreven. De analyse is uitgevoerd voor twee wegvakken (links)
van één kilometer. Bij de eerste link kunnen ongewenste relaties tussen het model en de gebruikte
injectiefile zichtbaar zijn (het zogenaamde inslinger-effect). De tweede link laat de resultaten zien op
het moment dat voertuigen reeds een langere tijd worden gesimuleerd. De invloed van de injectiefile
is daarbij beduidend kleiner. Omdat de simulatie van de eerste link vaak een onrustiger beeld laat
zien, is daarvoor ook een analyse van de resultaten gemaakt. Daardoor wordt zowel inzicht verkregen
ten aanzien van de situatie met onrustig- als bij de situatie met rustig verkeer.

4.2

De verkeersafwikkeling

Volume
De injectiefile bevat bijna 6000 voertuigen per uur. Bij de verschillende simulaties kunnen verschillen ontstaan ten aanzien van het aantal voertuigen per uur. Allereerst kan de snelheid van de
voertuigen verschillen waardoor meer of minder verkeer wordt afgewikkeld. Daarnaast is het
denkbaar dat er een conflictsituatie tussen twee of meer voertuigen ontstaat (vergelijkbaar met een
ongeval of bijna ongeval in de werkelijkheid). Voertuigen die bij een conflict betrokken zijn, worden
uit de simulatie gehaald. Bij de verschillende simulaties blijkt het gemiddeld aantal voertuigen per
uur nauwelijks te verschillen. In tabel 4.1. is het gemiddeld aantal voertuigen per uur voor de
verschillende varianten te zien.
Tabel 4.1

Gemiddeld aantal voertuigen (in vtg/u)

Simulatie

voertuigen
link 1

voertuigen
link2

Basisrun (zonder AICC-voertuigen)

6043

6040

- volgtijd 0.7 seconden

6048

6041

- volgtijd 1.5 seconden

6048

6043

- volgtijd 0.7 seconden

6053

6041

- volgtijd 1.5 seconden

6051

6041

AICC met 5% penetratiegraad
AICC met 25% penetratiegraad

Nadere analyse van de intensiteit laat zien dat de verschillen per gesimuleerde tijdstap (5 minuten) op
beide links zeer gering is.
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Schokgolven
Het aantal schokgolven is een maat voor het verloop van de verkeersafwikkeling. Hoe hoger het
aantal schokgolven hoe onrustiger het verkeersbeeld is. Een schokgolf wordt geregistreerd indien een
vertraging van het ene voertuig, binnen drie seconden wordt doorgegeven aan het volgende voertuig.
Daarbij zijn in deze studie de volgende instellingen gebruikt:
•

er moeten minstens drie voertuigen bij een schokgolf betrokken zijn;

•

de afstand tot de voorligger mag maximaal 50 meter zijn en

•

de remvertraging moet kleiner dan -5 m/s2 zijn.

Bij de simulaties zijn voor de beide links het volgende aantal schokgolven geregistreerd.
Tabel 4.2Aantal schokgolven voor de hele simulatie in aantal voertuigen (() = indexcijfers)
Simulatie

schokgolven
link 1

schokgolven
link2

Basisrun (zonder AICC-voertuigen)

260 (100)

163 (100)

Penetratiegraad 5%
Penetratiegraad 25%

- volgtijd 0.7 s. 219 (84)

129 (79)

- volgtijd 1.5 s. 212 (82)

131 (80)

- volgtijd 0.7 s. 102 (39)

62 (38)

- volgtijd 1.5 s. 99 (38)

48 (29)

Op beide links is te zien dat bij een toenemend aantal voertuigen dat een AICC-systeem bezit, het
aantal schokgolven afneemt (met ruim 60%). Door de invoering van AICC neemt de kans op conflictsituaties sterk af. De invloed van de ingestelde volgtijd is beduidend minder. Daarnaast is een behoorlijk verschil in het aantal schokgolven te zien tussen link 1 en link 2. De veronderstelling dat de
invloed van de injectiefile bij link 2 minder groot is waardoor het verkeersbeeld homogener is, wordt
hierdoor bevestigd.
Snelheid
De gemiddelde snelheid is een andere maat voor de verkeersafwikkeling. De gemiddelde snelheid is
te zien in tabel 4.3.
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Tabel 4.3

Gemiddelde snelheid en de standaard deviatie (van de gemiddelde snelheid per voertuig)
in km/u gemeten op een meetpunt

Simulatie

snelheid
link 1

stdev
link1

snelheid stdev
link2
link2

Basisrun (zonder AICC-voertuigen)

104.8

12.2

113.7

10.8

- volgtijd 0.7 s.

105.4

11.8

113.5

10.8

- volgtijd 1.5 s.

105.1

11.8

113.2

10.7

- volgtijd 0.7 s.

106.3

10.5

113.6

10.5

- volgtijd 1.5 s.

104.8

10.9

110.9

10.4

Penetratiegraad 5%
Penetratiegraad 25%

De gemiddelde snelheid verschilt nauwelijks tussen de varianten. De snelheid op link 2 is duidelijk
hoger dan de snelheid op link 1. Daarnaast is het snelheidsverschil kleiner bij link 2. Bij een volgtijd
van 1.5 seconden en een penetratiegraad van 25% is de snelheid op beide links lager dan voor de
overige varianten. Een mogelijke verklaring is dat de ruime volgtijd het mogelijk maakt voor andere
voertuigen om (via het gat) in te halen. Omdat het AICC-voertuig de volgtijd wil handhaven, zal er
geremd worden. Bij een volgtijd van 0.7 seconden is de mogelijkheid voor de andere voertuigen om
het gat te gebruiken voor een inhaalmanoeuvre kleiner.
De snelheidsverschillen (zie standaard deviatie) nemen bij toenemende penetratiegraad en
toenemende volgtijd af. Met name op link 1 is een daling te zien. De homogeniteit van het verkeer
neemt daardoor toe.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de snelheid door de invoering van AICC niet afneemt.
Doordat de homogeniteit van het verkeer toeneemt (door minder snelheidsverschillen), kan de
veiligheid toenemen.

4.3

Het energiegebruik

In de vorige paragraaf is gebleken dat de invoering van een AICC-systeem de homogeniteit van het
verkeer bevordert en de gemiddelde snelheid nauwelijks beïnvloedt. De verwachting is dat een
homogener verkeersbeeld een afname van het energiegebruik betekent. In deze paragraaf wordt op de
resultaten ten aanzien van de analyse van het energiegebruik ingegaan.
Alle voertuigen
Daar het aantal voertuigen bij de verschillende runs niet gelijk is, wordt bij de analyse uitgegaan van
het gemiddelde energiegebruik per voertuig. Dit energiegebruik is over de gehele lengte van de link
(1 km) bepaald. Alleen het energiegebruik van personenauto’s is meegenomen in de berekeningen.
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Allereerst is gekeken of het energiegebruik in totaliteit wijzigt indien het aantal voertuigen met een
AICC-systeem toeneemt en/of de volgtijd wijzigt. Tabel 4.4 geeft een overzicht van het gemiddelde
energiegebruik op de verschillende links.
Tabel 4.4

Gemiddeld energiegebruik (in Nm)

Simulatie

energiegebruik
link 1

Basisrun (zonder
AICC-voertuigen)

633288

Penetratiegraad 5%

% t.o.v.
basisrun
link1

energiegebruik
link2

% t.o.v.
basisrun
link2

513491

- volgtijd 0.7 s. 618328

- 2.4

504596

- 1.8

- volgtijd 1.5 s. 609925

- 3.8

505880

- 1.5

Penetratiegraad 25% - volgtijd 0.7 s. 609399

- 3.9

502769

- 2.1

- volgtijd 1.5 s. 586931

- 7.9

497373

- 3.2

Uit tabel 4.4 blijkt dat bij een toenemende penetratiegraad het energiegebruik afneemt (tot zo’n 8%).
Dit bevestigt de eerder beschreven verwachtingen. Daarnaast is zowel op link 1 als op link 2 te zien
dat een grotere volgtijd ook een positief effect heeft op het energiegebruik. Verder geeft het verschil
tussen de vermindering van het gemiddelde energiegebruik voor link 1 en link 2 aan dat het effect op
het energiegebruik bij een niet homogeen verkeersbeeld beduidend groter is dan bij homogeen
verkeer.
AICC-voertuigen versus niet-AICC-voertuigen
Vervolgens is het verschil tussen AICC- en niet-AICC-voertuigen geanalyseerd. Er wordt op de
verschillen ten opzichte van de basisvariant ingegaan. Deze percentages zijn te zien in tabel 4.5.
Tabel 4.5

Vermindering van het energiegebruik ten opzichte van de basisrun voor AICC- en nietAICC-voertuigen (in %)

Simulatie

link1
niet-AICC

link2
AICC

link2
niet-AICC

- volgtijd 0.7 s. - 4.1

- 0.8

- 2.8

- 0.7

- volgtijd 1.5 s. - 6.5

- 1.3

- 2.1

- 0.9

Penetratiegraad 25% - volgtijd 0.7 s. - 5.8

- 2.2

- 3.2

- 1.1

- 5.4

- 3.6

- 2.9

Penetratiegraad 5%

link 1
AICC

- volgtijd 1.5 s. - 10.6

Tabel 4.5 laat zien dat zowel voor AICC- als voor niet-AICC-voertuigen het energiegebruik bij een
toenemende volgtijd vermindert (tot ruim 10%). Het vermoeden dat er een groter wordende invloed
door de AICC-voertuigen wordt uitgeoefend (ook op het overige verkeer), wordt hierdoor bevestigd.
Daarnaast blijkt dat het energiegebruik bij toenemende volgtijd voor zowel AICC- als niet-AICC-
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voertuigen afneemt. Tot slot blijkt dat het besparingspotentieel bij onrustig verkeer beduidend hoger
is dan bij homogeen verkeer.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Conclusies

Deze studie is erop gericht om de effecten van de invoering van AICC-systemen op het energiegebruik te inventariseren. De overheden en industrie in verschillende landen denken ook na over
andere systemen die de verkeersafwikkeling kunnen beïnvloeden. Te denken valt aan ‘gewone’ cruise
controle en snelheidsadaptie. Een deel van de systemen staat beschreven in de literatuurverkenning
die door TNO WT is uitgevoerd. De uitvoering van simulatiestudies ten aanzien van deze maatregelen kan in de toekomst het inzicht ten aanzien van het energiegebruik vergroten.
Op basis van de onderzochte varianten kan geconcludeerd worden dat AICC kan leiden tot een
gemiddelde besparing in energiegebruik van enkele procenten in homogeen4, druk verkeer, van ruim
7 procent bij onrustig verkeer. Voor AICC-voertuigen is het besparingspotentieel 10%. Voor nietAICC voertuigen loopt de besparing op tot ruim 5%. De besparing is sterk afhankelijk van de
penetratiegraad van AICC voertuigen (hoe hoger de penetratiegraad, hoe meer besparing). Daarnaast
blijkt de volgtijd ook een positief effect op het energiegebruik te hebben (hoe langer, hoe meer
besparing).
Door de invoering van AICC wijzigt de doorstroming nauwelijks. Het aantal schokgolven vermindert
wel, hetgeen een indicatie is voor toename van de verkeersveiligheid.
Bij de proefsimulaties is gebleken dat grote snelheidsverschillen en daarmee samenhangende
‘abrupte’ manoeuvres het energiegebruik beïnvloeden. Bij een proef waarbij de voertuigen tot 60
km/u moesten afremmen (deze voertuigen rijden bij binnenkomst 80 km/u en accelereren naar een
wenssnelheid van 120 km/u) omdat een blok voertuigen wordt genaderd, was het verschil tussen een
handmatig geschakeld voertuig en een AICC-voertuig 52%.

5.2

Aanbevelingen

Deze studie is erop gericht om de effecten van de invoering van AICC-systemen op het energiegebruik te inventariseren. De overheden en industrie in verschillende landen denken ook na over
andere systemen die de verkeersafwikkeling kunnen beïnvloeden. Te denken valt aan ‘gewone’ cruise
controle en snelheidsadaptie. Een deel van de systemen staat beschreven in de literatuurverkenning
die door TNO WT is uitgevoerd. De uitvoering van simulatiestudies ten aanzien van deze maatregelen kan in de toekomst het inzicht ten aanzien van het energiegebruik vergroten.

4

Bij homogeen verkeer zijn verschillen in snelheid en rijgedrag klein. De noodzaak tot accelereren of remmen is in een
dergelijk verkeersbeeld gering.
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In overleg met de opdrachtgever is voor deze studie voor twee penetratiegraden en twee volgtijdinstellingen gekozen. Andere penetratiegraad en volgtijd zullen tot andere resultaten leiden. Aanvullende simulaties kunnen inzicht geven in de maximale energiebesparing die door de toepassing
van AICC kan worden bereikt.
Bij de uitvoering van deze studie is voor een driestrooksrijbaan met een specifieke injectiefile
gekozen. Het gebruik van een andere wegsituatie/injectiefile zou het inzicht in het besparingspotentieel kunnen vergroten.
Bijvoorbeeld door de toepassing van een wegversmalling is het mogelijk file te simuleren. Meer
inzicht in het besparingspotentieel bij filesituaties is wenselijk.
Deze studie heeft zich gericht op personenauto’s. Ook ten aanzien van andere voertuigtypen
(vrachtauto’s, bussen en busjes) zijn maatregelen die het energiegebruik beïnvloeden mogelijk. Een
vergroting van het inzicht ten aanzien van het energiegebruik van deze voertuigtypen is wenselijk.
De uitgevoerde studie is alleen ingegaan op het energiegebruik. De effecten ten aanzien van brandstofverbruik en emissies zal in dezelfde richting wijzen. Zowel absoluut als procentueel kunnen er
echter behoorlijke verschillen zijn. Nader onderzoek ten aanzien van het brandstofverbruik en de
emissies is wenselijk.
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