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Inleiding

In het kader van het Anticiperend Onderzoekprogramma heeft AVV in 1995 een studie
laten uitvoeren naar de effecten op verkeersafwikkeling en -veiligheid van Autonomous
Intelligent Cruise Control (AlCC) systemen. Deze studie is verricht met het microsimulatiemodel MIXIC dat in eerdere jaren voor AVV is ontwikkeld door TNO. Deze covernotitie
behandeld de aanpak en de resultaten van het onderzoek in hoofdlijnen. Een gedetailleerde bespreking is te vinden in het rapport An assessment of the impact of Autonomous
Intelligent Cruise Control (TNO-rapport INRO-VVG 1995-17a).
Autonomous Intelligent Cruise Control

Autonomous Intelligent Cruise Control, verder aangeduid met AlCC, is een elektronisch
systeem dat in een auto kan worden geïmplementeerd. AlCC handhaaft autonoom een
door de autobestuurder ingestelde wenssnelheid met inachtneming van de afstand tot
een eventuele voorligger. AlCC is "intelligent" in vergelijking tot de conventionele cruise
control systemen in die zin dat het een voorligger detecteert en de snelheid van de auto
aanpast zodanig dat die voorligger niet te dicht genaderd wordt. De AlCC houdt automatisch een vooraf ingesteld volgtijd aan, in de orde van 1 tot 1.5 seconden, waarbij er een
zekere consensus schijnt te zijn over een voorkeur voor de iets langere volgtijd van 1.5 s.
AlCC voert geen rijstrookwisselingen uit, regelt alleen de longitudinale beweging van het
voertuig. Van belang is nog dat de AlCC systemen voornamelijk als comfort-systeem
worden gepresenteerd en beperkingen hebben voor wat betreft de maximale deceleratie.
AlCC is geen botsingswaarschuwingssysteem en dit betekent dat bij een noodstop de
bestuurder zelf zal moeten ingrijpen.
AlCC is een autonoom systeem: het communiceert niet met elektronische systemen langs
de weg en evenmin met andere voertuigen. Daardoor is AlCC toepasbaar in gemengde
verkeersstromen met zowel niet als wel met AlCC uitgeruste voertuigen. AlCC kan dus
ook zonder praktische belemmeringen en in principe zonder tussenkomst van de overheid
en wegbeheerder worden geïntroduceerd. Prototypen van AlCC systemen zijn de afgelopen jaren door verschillende automobiel- en elektronica-fabrikanten ontwikkeld. De
verwachting is dat de eerste systemen binnen enkele jaren op de markt zullen verschijnen, met name in het hogere segment van de personenautomarkt. In deze studie is
gebruik gemaakt van de specificaties van de AlCC zoals die door Daimler-Benz aan TNO
zijn verstrekt. Op enkele punten wijkt de gesimuleerde AlCC echter af van het DaimlerBenz-prototype.
Doel van de studie

Van AlCC wordt verwacht dat de veiligheid zal toenemen, het milieu minder zal worden
belast, de verkeersprestatie op zijn minst niet afneemt en het autorijden minder stress zal
opleveren. Doel van de door TNO in opdracht van AVV uitgevoerde studie was na te gaan
welke effecten de geleidelijke introductie van AlCC zal hebben op de verkeersprestatie en
verkeersveiligheid op autosnelwegen. Uit de internationale literatuur zijn resultaten van
eerdere studies geïnventariseerd (DRIVE, Prometheus) en is geconcludeerd dat er behoefte is aan verdieping van het inzicht op bepaalde punten. Met name is het van belang het
effect van AlCC te onderzoeken bij hoge verkeersbelastingen van reële verkeersstromen.
Vereist is een gedetailleerd verkeersmodel dat het gedrag van bestuurder, voertuig, AlCC
en de onderlinge interacties expliciet simuleert. MIXIC versie 1.2 is hiervoor speciaal
geschikt.

MIXIC
Het microsimulatiemodel MIXIC (MlcroscopiC Simulation of Intelligent Cruise Control) is
in de afgelopen jaren door TNO voor AVV ontwikkeld. Het model is gebaseerd op gedetailleerde beschrijvingen van bestuurder, voertuig en AlCC. Het rijstrookwissel- en volggedrag van een individuele bestuurder zijn expliciet gemodelleerd, inclusief het bijbehorende
versnellings-, rem en schakelgedrag en de daarmee gepaard gaande tijdvertragingen. De
interactie tussen bestuurder en AlCC systeem is apart gemodelleerd: wanneer schakelt
een bestuurder de AlCC aan of uit en wanneer en hoe grijpt hij in bij een noodstop.
Binnen het voertuigmodel wordt rekening gehouden met het al of niet aanwezig zijn van
een AlCC en wordt de gewenste versnelling gerealiseerd, daarbij effecten van voertuigmassa, wrijvingsweerstanden etc. verdisconterend. Bij de modellering van het bestuurdersgedrag is gebruik gemaakt van kennis die in een verwant AVV-onderzoek naar het
acceptatie en rijgedrag van bestuurders m.b.t. AlCC is opgedaan.
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Microscopische simulatie van verkeersstromen

MIXIC biedt de mogelijkheid een groot aantal parameters omtrent bestuurders- en voertuigtypen en -gedrag in te stellen. Als uitvoer levert MIXIC zeer gedetailleerde gegevens
(volgtijden, time-to-collisions, snelheden) op voertuig-, rijstrook en wegvakniveau, inclusief een speciale faciliteit voor het registreren van schokgolven. In het kader van een
V&W-doelsubsidieprojekt ontwikkelt TNO speciale modules voor het berekenen van
veiligheids- en emissie-indicatoren (geluid, uitstoot). MIXIC is gecalibreerd op echte
meetgegevens en is eigendom van AVV.
Uitvoering van de studie

De effecten van AlCC zijn onderzocht door als invoer voor MIXIC echte verkeersmetingen
van de verkeerssignalering op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude te gebruiken. De
metingen bestaan uit de registratie van alle individuele voertuigpassages gedurende
enkele gehele spitsperioden en bevatten perioden met een intensiteit van meer dan 7000
voertuigen/uur over drie rijstroken. Verschillende varianten zijn gesimuleerd: de bestaande
situatie zonder AlCC en situaties met 20% en met 40% AICC-voertuigen met een instelvolgtijd van 1 of 1.5 seconden. De uitvoer van MIXIC is uitgebreid geanalyseerd en
resultaten zijn statistisch getoetst.
Resultaten

Er kan onderscheid gemaakt worden naar conclusies betreffende de verkeersprestatie en
conclusies betreffende de verkeersveiligheid. Overigens geldt bij alle conclusies het
voorbehoud dat deze geldig zijn binnen de veronderstellingen die in het model en bij de
simulaties gemaakt zijn. Zo gelden er bijvoorbeeld bepaalde veronderstellingen omtrent

het rijstrookwisselgedrag van automobilisten en het omgaan met het AlCC systeem. Ook
bestaan er verschillende AICC-prototypen en -regelalgoritmen. Bij andere veronderstellingen en uitgangspunten zijn andere uitkomsten mogelijk. De conclusies geven echter wel de
mogelijke uitkomsten en problemen aan. Nadere gevoeligheidsanalyses kunnen uitwijzen
in hoeverre bepaalde verschijnselen onvermijdelijk optreden en andere alleen bij bepaalde
veronderstellingen.
Verkeerspres ta tie
Het blijkt dat AlCC systemen kunnen leiden tot een stabielere verkeersstroom zonder dat
dit ten koste gaat van de verkeersprestatie. Een zeer kleine toename van de reistijd
(afname van de snelheid) gaat gepaard met een afname van de variantie van snelheid en
reistijd. Echter, bij een volgtijdinstelling van 1.5 seconden en een hoge verkeersbelasting
blijkt dat bij een voldoende hoge penetratiegraad van AICC-systemen er een verslechtering van de verkeersafwikkeling optreedt. De snelheid op de linkerstrook neemt af tot 50
km/uur gedurende perioden van tientallen minuten, terwijl dit in de situatie met 0% AlCC
niet gebeurt. Oorzaak hiervan is de grote belasting die in de situatie zonder AlCC al op de
linkerstrook geldt. AlCC voertuigen nemen op deze strook teveel ruimte in wanneer ze
zijn ingesteld op een volgtijd van 1.5 seconden. Grote groepen (meer dan 50%) autonome bestuurders nemen vaak genoegen met volgtijden van 1 seconde of minder (!),
waarbij het de vraag is hoe veilig dit is.
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Instorting van de snelheid bij 40% AlCC met 1.5 seconde volgtijd

Opmerkelijk is dat naarmate de snelheid afneemt de AlCC een grotere dan de ingestelde
volgtijd kan gaan aanhouden, afhankelijk van het gehanteerde uitgangspunt of regelalgoritme van de AlCC1. Wanneer de snelheid eenmaal gaat afnemen gaan de AlCC voertuigen dan nog eens extra afremmen, hetgeen de instorting van de verkeersstroom ver-

1

Bij lage snelheden (0-50 km/uur) is het nodig tussen twee auto's een veilige afstand te handhaven die onafhankelijk is van de snelheid. Er zijn twee manieren geopperd om dit te bereiken: a) schakel de AlCC uit bij lage snelheid;
b) neem de veiligheidsmarge op in het regelalgoritme. Optie b) leidt tot een toename van de volgtijd bij lage snelheden
en is in de huidige studie gesimuleerd.

sterkt.
De combinatie van snelheden, volgtijden en rijstrookverdeling zoals die nu in de praktijk
wel kan voorkomen, kan dus niet in alle gevallen in verkeersstromen met een bepaald
percentage AICC-voertuigen worden gerealiseerd.
Verkeersveiligheid
Het AlCC systeem heeft veiligheidsaspecten die te maken hebben met de interactie
tussen voertuigbestuurder en het AlCC systeem zelf. Hoe gaat de bestuurder met de
AlCC om, wanneer neemt hij over bij een noodstop, hoe verandert de reactietijd van de
bestuurder bij langdurig gebruik van de AlCC etc. Deze aspecten worden onderzocht in
een verwant AVV-onderzoek met behulp van een rijsimulator en proefpersonen. Binnen de
hier besproken MIXIC-studie is alleen gekeken naar veiligheidseffecten voor zover deze
zijn af te leiden uit de effecten van AlCC op de verkeersstroom.
Een eenduidig beeld omtrent de veiligheid blijkt niet uit de resultaten op te maken. Het
aantal schokgolven neemt af in frequentie en omvang, maar was sowieso zeer klein. De
time-to-collisions (TTC, een maat voor kritische situaties, de "tijd tot botsing") nemen
toe, wat gunstig is, maar niet duidelijk is of de kritische TTC voor AlCC gebruikers niet
ook hoger ligt in verband met een langere reactietijd. De volgtijden van niet AlCC- voertuigen op de linkerstrook nemen verder af door de extra ruimte die de AICC-ers innemen.
Een bijkomend verschijnsel dat de veiligheid kan beïnvloeden is dat een AICC-systeem
alleen recht vooruit kijkt en niet opzij. Bij het instorten van de snelheid op de linkerstrook
zullen (wanneer de bestuurder niet ingrijpt) AICCers op de midden- en rechterstrook op
volle snelheid blijven doorrijden. Grote snelheidsverschillen van 50 km/uur of meer kunnen het (tijdelijke) gevolg zijn.
Conclusies

Met deze studie is een flinke stap voorwaarts gezet in het verkrijgen van inzicht in de
effecten van de introductie van AlCC systemen op de verkeersafwikkeling. Het blijkt dat
AlCC systemen kunnen leiden tot een stabielere verkeersstroom zonder de verkeersprestatie te beïnvloeden, maar dat dit niet in alle gevallen geldt. Bij hoge verkeersbelastingen
en een volgtijd van 1.5 seconden kan een verslechtering van de verkeerssituatie optreden. Met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn er zowel positieve als negatieve punten
te melden.
Vervolg

De studie naar de effecten van AlCC kan op enkele punten nog worden uitgediept. Er kan
een gevoeligheidsanalyse worden gedaan van de resultaten op verschillende veronderstellingen over het rijgedrag van de weggebruiker. Andere AICC-prototypen en -regelalgoritmen kunnen worden onderzocht. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van aanvullende
rijsimulator-studies die door TNO voor AVV worden uitgevoerd.
Een interessante uitbreiding zou bestaan uit het bestuderen van het effect van AlCC bij
echte knelpunten, zoals een zwaar belaste toerit. De veiligheidsindicatoren kunnen verder
worden uitgewerkt en er kan een emissie-module aan MIXIC worden gekoppeld om
milieu- en leefbaarheids-effecten te onderzoeken.
Met betrekkelijk geringe aanpassingen is het mogelijk MIXIC geschikt te maken voor het
bestuderen van de effecten van intelligente snelheidsbegrenzers, conventionele cruise
control etc. Tevens kan MIXIC geschikt worden gemaakt voor onderzoek aan uitgebreidere voertuiggeleidingsconcepten. Binnen het V&W-doelsubsidieproject Intelligente Verkeerssystemen wordt gewerkt aan een koppeling van MIXIC aan een netwerkmodel,
zodat de effecten van de introductie van nieuwe systemen op het niveau van netwerken
kan worden onderzocht.

