
Onderzoeksopdracht 1 - Verkeersplanning

Voor het aanleggen en het uitbreiden van een wegennet gaan heel wat studies vooraf. Naast praktische overwegingen
is het erg belangrijk om een zicht te hebben op de mate waarin het verkeer een vlotte doorstroom kent. Dat doet men
door een model te maken: voor een gegeven aantal bestuurders op het wegennet probeert men de tijd te berekenen
die nodig is om van een punt A naar een punt B te rijden. In deze onderzoeksopdracht beschouwen we enkele eenvou-
dige modellen waarin we laten zien hoe je zoiets kan berekenen. Ook voor een groter wegennet zal men gelijkaardige
principes hanteren, maar laat men het rekenwerk over aan een computer.

In deze opdracht maken we de volgende vereenvoudigingen.

1. We nemen aan dat de instroom constant is: per seconde rijden er n auto’s het wegennet op. Uiteraard kent zo’n
model ook zijn beperkingen, want van zodra n ‘te groot’ wordt, zal het wegennet volledig dichtgeslipt zijn, zodat
er geen doorstroom meer mogelijk is.

2. Elke bestuurder beschikt op elk moment over alle verkeersinformatie van het volledige wegennet, en past die
informatie ook zelfzuchtig toe. Dus als een bestuurder kan kiezen tussen twee alternatieve routes, dan zal hij of
zij altijd zal kiezen voor de route die het minst tijd kost.

Aan de hand van enkele voorbeelden laten we de belangrijkste principes zien. Daarna ga je zelf aan de slag.
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3 Wegennet 1. Op nevenstaande figuur staat het meest eenvoudige voorbeeld
van een wegennet: een éénrichtingsweg van A naar B. De tijd (in seconden)
die voor een auto nodig is om de weg af te leggen hangt af van het aantal
auto’s x die per seconde voor die weg kiezen. Dat verband is dus een functie
f , die we de tijdsfunctie van de weg noemen. Doorgaans zal f een stijgende
functie zijn, want hoe meer auto’s op het wegennet, des te langer het duurt
om van A naar B te rijden. Als eenvoudig model nemen we voor f een
lineaire functie. Omdat x = n, vinden we de tijd die nodig om van A naar
B te rijden: dat is gewoon f(n).

Voorbeeld. Stel dat f(x) = 2x + 35. Rijden er per seconde n = 2 wagens het wegennet op in A, dan zal
een wagen er 39 seconden over doen om van A naar B te rijden. Is n = 15, dan duurt het traject al 65
seconden. Hoe meer auto’s er per seconde het wegennet oprijden, des te langer het duurt om van A naar
B te rijden.
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3 Wegennet 2. Beschouw twee wegen van A naar B, de pijlen geven aan in
welke richting verkeer mogelijk is. Noem f(x) de tijdsfunctie van de bovenste
weg, met x het aantal auto’s die per seconde voor de bovenste weg kiezen.
Analoog is g(y) de tijdsfunctie van de onderste weg. Tijdsfuncties f en g
hoeven niet gelijk te zijn. Het is denkbaar dat de ene weg wat langer is dan
de andere, zodat het nemen van de ene weg langer duurt dan de andere,
zelfs al kiest de helft van de bestuurders voor de ene weg en de helft voor de
andere. Het kan ook dat de ene weg wat meer opstopping veroorzaakt dan de
andere weg, bijvoorbeeld de aanwezigheid van winkelcentra, verkeerslichten,
bebouwde kom, etc.

Omdat we aannemen dat elke bestuurder kiest voor de route die hem het minste tijd kost, zal na verloop van
tijd de reistijd voor de bovenste weg gelijk zijn aan de reistijd van de onderste weg. We zeggen dan dat het
netwerk in evenwicht is. Dan zal dus {

x+ y = n

f(x) = g(y)

Kennen we de functies f en g, dan kunnen we op die manier x en y berekenen en dus nagaan hoe lang een
bestuurder er over doet om van A naar B te rijden.

Voorbeeld. Stel dat f(x) = x + 35 en g(y) = 2y + 10. Elke wagen die het wegennet oprijdt moet kiezen
tussen de bovenste en de onderste weg, zodat n = x + y. Er ontstaat een evenwicht wanneer de reistijd
voor de bovenste weg gelijk is aan de reistijd voor de onderste weg:

f(x) = g(n− x) ⇒ x+ 35 = 2(n− x) + 10

⇒ x =
2

3
n− 25

3

Voor n ≤ 12 kiest niemand voor de bovenste weg, en duurt de reistijd van A naar B (via de onderste weg)
maximaal 34 seconden. Is bijvoorbeeld n = 35, dan kiezen 15 bestuurders voor de bovenste weg, en 20 voor
de onderste. In beide gevallen geeft dat een reistijd 50 seconden.
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Onderzoeksvraag 1
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Beschouw nevenstaand wegennet 3, waarbij de tijdsfunctie van
tegenoverliggende wegen gelijk zijn. Bij wijze van voorbeeld
nemen we aan dat de tijdsfuncties f en g gegeven worden door

f(x) = 10x en g(y) = y + 50

Als het netwerk in evenwicht is, hoeveel bestuurders kiezen
dan voor de route van A naar B via X? Staaf je vermoeden
met een berekening, en bepaal ook de reistijd van A naar B.

Aanwijzing. Wat is het verband tussen x1 en x2?

Onderzoeksvraag 2
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We breiden wegennet 3 uit met een route van X naar Y , en
bekomen zo wegennet 4. Om de gedachten te vestigen nemen
we aan dat de tijdsfunctie h wordt gegeven door

h(z) = z + 10

Als het netwerk in evenwicht is, zal de reistijd van A naar B
nu kleiner of groter zijn aan de reistijd uit Onderzoeksvraag
1? Staaf je vermoeden met een berekening. Verdedig nadien
je standpunt. Bedenk dat de waarde van n een rol kan spelen.

Onderzoeksvraag 3

Bedenk zelf een nieuw, eenvoudig wegennet 5 voorzien van tijdsfuncties. Bestudeer, bij evenwicht, hoeveel bestuurders
gebruik maken van de verschillende routes. Bepaal ook de reistijd. Daarnaast kun je ook een eigen vermoeden
formuleren en argumenteren waarom je vermoeden juist is.
Aanwijzing. Mogelijkheiden om een nieuw netwerk te kiezen zijn:

3 neem wegennet 2 waarbij je ook tweerichtingsverkeer toelaat;

3 neem wegennet 3 met andere tijdsfuncties;

3 neem wegennet 4 waarbij je ook verkeer van Y naar X toelaat;

3 neem als wegennet 5 een verplaatsing van A naar B via X, Y of Z.
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