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Verschillende bronnen maken in 1868 melding

van de uitvinding van het verkeerslicht in

Engeland. Het eerste verkeerslicht werkte met

rode en groene gaslantaarns en werd met de hand

bediend. Het was bedoeld om parlementariërs een

drukke straat in Londen te laten oversteken. Dit

verkeerslicht was geen lang leven beschoren,

omdat het kort na de installatie explodeerde. De

bedienende politieagent raakte gewond.

Daarna gebeurde er een hele tijd niets op dit

gebied. Pas in 1918 werd het driekleurige verkeers-

licht in Londen geïntroduceerd, maar dat werd nog

met de hand bediend. Automatische verkeerslich-

ten werden pas in 1927 geïnstalleerd. De Verenigde

Staten waren eerder. Al in 1914 verscheen in

Cleveland het eerste electrische verkeerslicht

en in 1917 werden in Salt Lake City elektrische,

gecoördineerde verkeerslichten geplaatst. In

hoog tempo werden in de jaren twintig grote ste-

den als New York uitgerust met verkeerslich-

ten. Dat ging overigens nog niet zo gemakkelijk.

De eerste regelapparatuur bestond uit met

de hand te bedienen borden op palen waarop

de woorden ‘STOP’ en ‘GO’ stonden. In 1916

werden verkeerstorens gebouwd waarop

grote lampen in de kleuren groen, geel en rood

gemonteerd waren. De kleuren hadden toen

nog een andere betekenis. Rood betekende dat

alle richtingen dienden te stoppen, geel dat zij-

verkeer moest stoppen en de hoofdrichtingen
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Verkeerslichten vormen een belangrijk onderdeel van het verkeersmanagement.

Waren er geen verkeerslichten dan zou binnen de kortste keren het verkeer vastlopen

en bovendien het aantal ongevallen toenemen.

Het ontwerpen van een goede verkeerslichtenregeling is geen gemakkelijke taak.

In een regeling gaat het om de volgorde van de richtingen die groen krijgen, de

afhandeling van conflicten en de duur van groentijden. De regeltechnicus dient met

allerlei zaken rekening te houden, zoals de veiligheid van fietsers en voetgangers,

een vlotte afwikkeling van autoverkeer, prioriteit voor openbaar vervoer, etc.

In de loop van de tijd zijn er allerlei regelstrategieën ontwikkeld en toegepast.

Henk Taale
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konden doorrijden en groen dat het zijverkeer kon

doorrijden en de hoofdrichtingen moesten stoppen.

Het kon dus gebeuren dat je een bekeuring kreeg

voor het ‘door groen’ rijden! Pas in 1924 kregen in

New York de kleuren hun huidige betekenis. In

dat jaar werd ook een begin gemaakt met de elek-

trificatie van de verkeerslichten. In 1934 waren er

al 7.700 kruispunten op die manier geregeld.

In Nederland werden de eerste verkeerslichten

in de twintiger jaren van de vorige eeuw geïntro-

duceerd. In 1930 was er in Eindhoven een ver-

keerslicht in gebruik en in 1936 werden de burgers

van Amsterdam in het Algemeen Handelsblad

gemaand om de signalen van de verkeerlichten te

gehoorzamen.

Met de uitvinding van de computer kwamen

er mogelijkheden om de regelingen te verbeteren.

Al in 1952 werden in Denver analoge computers

gebruikt om op basis van detector informatie uit

een set regelingen de meest geschikte te kiezen.

De eerste digitale computer deed in 1963 zijn

intrede voor het regelen van het verkeer in

Toronto. Daarna hebben de ontwikkelingen op

verkeersregelgebied elkaar snel opgevolgd. Met

de komst van de computer werden ook de moge-

lijkheden op modelgebied groter. De eerste ver-

keersmodellen werden vooral ingezet om ver-

keerslichtenregelingen te ontwerpen en te opti-

maliseren.

In het vervolg van dit artikel zal worden inge-

gaan op de stand van zaken in Nederland. Op het

gebied van de verkeersregelingen wordt onder-

scheid gemaakt tussen lokale regelingen (voor

één kruispunt) en netwerkregelingen. Opvallend

is de geringe ervaring in Nederland met verkeers-

regelsystemen voor netwerken. In vergelijking

met het buitenland hebben de regelingen veel

lokale intelligentie (OV-prioriteit, fietsers, etc.).

Dat maakte het moeilijker dan bij starre regelingen

om naar netwerkregelingen over te stappen. Wel

is reeds een aantal buitenlandse regelstrategieën

voor netwerken in Nederland geïmplementeerd

en geëvalueerd. De toepassing neemt toe, maar

het overgrote deel van de kruispunten wordt nog

steeds lokaal geregeld. Daarom wordt in dit artikel

alleen ingegaan op lokale regelingen.

Verkeerslichtenregelingen

Webster

De eerste die zich systematisch bezig hield met

het ontwerpen van kruispuntregelingen was

Webster. Een onderzoek over verkeerslichten-

regelingen is niet compleet zonder een verwijzing

naar zijn werk (Webster 1958). Daarin leidt hij for-

mules af waarmee de vertraging op een kruispunt

geschat kan worden en gebruikt hij die formules

om een starre regeling (vaste groentijden) te ont-

werpen onder allerlei omstandigheden. Hij deed

dat met simulaties, waarbij gebruik werd gemaakt

van een eenvoudig model van aankomst- en ver-

trektijdstippen van voertuigen. Op basis van de

resultaten van deze simulaties kon een formule

voor de cyclustijd en groentijden verkregen wor-

den. Deze formule wordt nog steeds gebruikt!

Basisstructuur

De praktijk in Nederland is dat een groot deel

(78%) van de ongeveer 5.250 kruispunten niet star,

maar voertuigafhankelijk geregeld wordt (NHTV

en DTV, 1999). Een voertuigafhankelijke regeling

werkt met lussen in het wegdek. Daarmee wordt

gedetecteerd of er voertuigen op een bepaalde

richting aanwezig zijn en krijgt die richting groen,

mits er uiteraard geen conflicterende richtingen
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zijn die al groen hebben. De duur van de groentijd

hangt af van de verkeersstroom. De hiaten in de

verkeersstroom worden gemeten en indien een

hiaat een drempelwaarde overschrijdt, wordt de

groentijd beëindigd. Dat gebeurt ook indien er

een vooraf ingestelde maximum groentijd wordt

bereikt. In een regeling worden vaak verscheide-

ne sets maximale groentijden gehanteerd, bij-

voorbeeld voor de ochtendspits, dalperiode, koop-

avond, etc. Om deze sets te bepalen wordt vaak

uitgegaan van een starre regeling, die weer is

gebaseerd op de formule van Webster.

Een belangrijke impuls voor de standaardi-

satie van voertuigafhankelijke regelingen werd

gegeven door de zogenaamde Basisstructuur, ont-

wikkeld door Peter de Jong in de tachtiger jaren.

De Basisstructuur bevat een manier om het verkeer

te regelen waarbij een aantal belangrijke regelas-

pecten al gespecificeerd is. Toch blijft met deze

regelfilosofie nog een grote mate van detaillering

mogelijk. Daardoor ontstaat veel flexibiliteit in de

regeling en meer mogelijkheden voor de gebrui-

ker om de regeling aan specifieke omstandig-

heden aan te passen. Het betekent echter ook een

toenemende complexiteit.

Adaptieve module

Voor het ontwerpen van voertuigafhankelijke rege-

lingen worden sets vaste, maximum groentijden

gebruikt. Echter, veranderende omstandigheden,

zoals extra drukte of ontsluiting van een nieuwe

woonwijk, kunnen wijzigingen van deze tijden nood-

zakelijk maken. Dat betekent extra werk voor de

verkeersregeltechnicus, tenzij andere, automatische,

manieren worden gevonden om dat te doen. De

adaptieve module is daarvoor een mogelijkheid.

Deze module gebruikt de formules van Webster om

telkens nieuwe maximum groentijden te berekenen

en deze vervolgens in de regelaar toe te passen. De

adaptieve module is in 1998 geïmplementeerd en

geëvalueerd op een kruispunt in Tilburg. Daarbij

werd een normale Basisstructuur regeling als

referentie gebruikt. De uitkomst was dat de ver-

liestijden over het algemeen afnamen (variërend

van 3% tot 20%, zie figuur 1), maar dat er een grote

spreiding in zat, afhankelijk van de periode en de

verkeersdrukte (Goudappel Coffeng 1998).

Evolutionaire algoritmen

Een nadeel van de adaptieve module is dat deze

beperkt optimaliseert. Er is geen criterium, geen

doelfunctie die geëvalueerd wordt bij het bepalen

van de nieuwe maximum groentijden. Daarom is

gezocht naar een bruikbare optimalisatiemethode

waarbij wel een doelfunctie gehanteerd wordt.

Gekozen is voor de methode van de Evolutionaire

Algoritmen, een vorm van kunstmatige intelligen-

tie (ook wel soft computing genoemd) afgekeken

van de biologie. Door middel van random mutaties,

Figuur 1: Evaluatieresultaten van de adaptieve regeling.
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willekeurige combinaties van oplossingen en

selectie van de beste oplossingen wordt geprobeerd

een doelfunctie te optimaliseren. Deze methode is

geïmplementeerd in een simulatieomgeving en

voor een bepaald kruispunt zijn drie verschillende

typen regelingen (standaard voertuigafhankelijk,

adaptief en gebaseerd op evolutionaire algoritmen)

getest voor drie verschillende aanbodspatronen:

het oorspronkelijke aanbodspatroon waarvoor de

standaard regeling ontworpen was, een patroon

waarbij het aanbod op één richting sterk was toe-

genomen en een patroon met sterk flucturende

verkeersstromen (Taale 2002). De resultaten zijn

gegeven in figuur 2. Te zien is dat voor het norma-

le verkeersaanbod de geavanceerde regelingen

niet beter presteren dan de standaard regeling.

Voor de situaties met een gewijzigd aanbodspa-

troon passen de adaptieve regeling en de EA-rege-

ling zich beter aan op de veranderde omstandig-

heden, waarbij de EA-regeling het beste presteert

bij sterk wisselde verkeersstromen (scenario 3).

Conclusie

Een belangrijk aspect van verkeerslichtenregelin-

gen is het inregelen, het instellen van parameters.

Door veranderende omstandigheden kan het

nodig zijn parameters anders in te stellen. Door

gebruik te maken van technieken uit het vakge-

bied van de kunstmatige intelligentie kan dat

geautomatiseerd worden. Bijvoorbeeld met behulp

van evolutionaire algoritmen die de beste set

parameters voor een bepaalde situatie kunnen

bepalen en neurale netwerken die van historische

informatie kunnen leren wat in bepaalde situ-

aties het beste gedaan kan worden.

Ook andere technieken uit het vakgebied van

de kunstmatige intelligentie worden getest op de

toepasbaarheid voor verkeersregelingen. Zo

wordt geëxperimenteerd met fuzzy logic, waar-

mee de vaagheid in het menselijk redeneren kan

worden beschreven en gebruikt in regelprocessen.

Ook wordt gedacht aan het toepassen van de

zogenaamde intelligent agents. Deze ‘agenten’

nemen zelfstandig beslissingen, afhankelijk van

hun doelstellingen. De interactie tussen agenten

bepaalt het resultaat, bijvoorbeeld de regeling.

Al met al staan de ontwikkelingen in een van

de oudste vakgebieden op het gebied van verkeer

niet stil, maar blijft er onderzoek gedaan worden

naar de beste manier om kruispunten te regelen

en alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk te

laten doorstromen.
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Figuur 2: Simualtieresultaten voor drie typen regelingen.


