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In dit korte verslag wordt

gesproken over een simulatiemodel
meË behulp waarvan passeertij dea, overl igti j den en wactrÈtij den van
scirepen bij een bepaalde s luis kunnen worden berekend. Deze grootheden
geven een indruk van de ttweerstandtt van. een sluis. Aan de hand van de
weerstand van een sluis en de sehutkapaciteit -de macimale hoeveelheid

scheepvaartverkeer d.ie per tijdseenheid kan worden afgehandeld- kunnen
uitspraken gedaan worden m.b.t. de verkeersafwikkeling bij een bestaande of nog te bouwen sluis. Bij heË ontwerp van het model zíjr- zowe1 t.a.v. het seheepvaartaanbod als t.a.v. de kolkvulling van de
s luis vereenvoudigingen aangebracht.
Bij het scheepvaartaanbod is uitgegaan van 2 typen schepen, beroepsvaart en rekreatievaart. -Fij beide wordt een konstanËe snelheid
verondersteld, rét-- i;*!;*erlnrg-varr het in- en uitvaren van de sluis.
De verkeersintensiteit wordt per type en per richting afzonderlijk opgegeven voor een aantal opeenvolgende Ëijdsperioden, die samen de totale sirnulatieduur vonnerl. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een in
werkelijkheid gemeten aankomstpatroon na te spelen.
Vereenvoudiging van de kolkvulling van de sluis houdt in dat voor
e lke kolk van de sluis r"rordt opgegeven hoeveel beroeps- en hb eveel
rekreaËievaartuigen deze kan bevatten. Dit gebeurt m.b.v. een tabel.

bijvoorbeeld:
maximaal aantal
s

ch epen

::ïÏ}

B

R

5

3

4

9

3

r3

2

I9

I

25

B = beroepsvaart
ft = rekreatievaarË

\max:LÏ3l- aantal rekreatieschepen
Bij beroepsvaart wordt verondersteld dat een schip vol is, of
1eeg, met een andere beladingsgraad wordt geen rekening gehoucien.
Oudat de sneLheid van beide typen schepen konstant wordt verondersteld, kunnen schepen zonder bezvaar in het model op de inzichtraai worden gegenereerd. De ínzíchtraai is een punË op zekere afstand
van de sluis, waar een schip zích meldt aan de sluiswachter. De ínzícht0

3r

2

raai voor beroepsvaart ligt verder van de sluis dan die voor rekreatievaart (marifoonverbinding:). Voor schepen van éán type is de inzichtraai echter hetzelfde. Vanaf het moment daË een schip de inzichtraai passeert houdt de sluiswachter rekening met het schip (= zorgt
dat het schip zo snel mogelijk de sluis gePasseerd is).
De gegevens, die in deze korte inleiding veryerkË zijn, votluen
min of meer een sanenvatting en overzicht van de taaksËelling zoals
die terug Êe vinden is in bijlage l.
Niet alle basisgegevens en procedures zoals die in de taakstelling verneld staan, zijn echter gehandhaafd. Hieronder volgen de
wt jzigingen en aanvull ingen nog eeliJ apart.

Aankomstraai en inzichyêaai zijn hetzelfdeo schepen worden bij
de inzichtraai gegeneréerd.
Schepen varen meÈ een konstante snelheid tot bij de sLuis; vaarË
minderen, afstoppen en vaart verneerderen is niet venserkt, De
kruissnelheid is uitsluitend afhankelijk van het scheepstlrye.
Bij de s luis kent het schip een ínvaar,t'! en uitvaartij d. Deze
is afhankelijk van het scheepstype, dq beladin gsgor# en de Pla aËs

A.
B.

C.

vÉrn

het schip Ë.o.v.

*

/

E.

komponenten

\
I
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K

0(/eq)t--r(,'"i)

Debe1adíngs*aá{kents1echts2waarden:vo1enl.eeg.
In de taakomschrijving wordt niet gesproken over beslissingsregels
die door de sluiswachter en kolkbediener gehanteerd worden. Deze
z:-jn a1le in onderling overleg vastgelegd. Het voert te ver deze
hier te noemen. In de verbale beschrijving van de processen van
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32.

HET

SC}ruTPROCES

Het schutproces staat vanzelfsprekend centraal in het model,
vandaar hier een globaal overzieht. Een volledig overzicht van a1le
handelingen, die door de sluiswachter en kolkbedieners worden verricht is te vinden bij de verbale beschrijving van het simulatiemode 1.

0p heË moment dat een schip zích meldt bij de sluiswachter
bepaalt deze in welke kolk het geschut zal worden. A1s er geen plaats
is moet het schip wachten in de wachtrij. Vanuit deze wachtrij wordt
het schip alsnog toegewezen aan een kolk. Na een ze\zere wachttij d
zaL het schip de sluis kunnen binnenvaren. De schutcyclus kan schematisch worden weergegeven via een aantal tijdstippen (zíe ook pag. 4).
l. Achtersteven van het laatste schip uit de voorgaande schutting
passeert de deuren.
?. Achtersteven van het eerst binnengekomen schip passeert de
deuren.

3. Achtersteven van het laatst
d

binnengekomen schip passeert de

euren.

4. rnvaardeuren zijn gesloten, nivellering kan beginnen.
5. Uitvaardeuren gaan open.
6. IIet eerste schip begint de sluis te verlaËen.
7. De achtersteven van het laatst uiLvarende schip passeert
deuren (vergelijk punt I van de eyclus).

de

Bij 2 en 3 wordt onderscheid gemaakt tussen het eerst binnenkonaend,e
schip en latere, omdat de invaartijd van het eerst binnenkomende schip
(de ip;r á-tustij d) groter zaL zíjn dan de invaarrrolgtij d van de
"*^
binnenkomende schepen. Samen vor:rnen deze invaartijden de totale -t-invaarÈijd. De !íeerstand van een sluis is het gemiddeld tijdverlies dat een
s chip ondervirrdtA. De pas s
"fi1a, onderverdeeld in wachttij d , overl igEijd en schuËtijd, is dat tijdïerlies dat een schip ondervindt. De
wachttijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment van aankomst bij

A als gevolg van het schutten.

3

de s1uis, en de eerste keer daË de sluisdeuren zich voor het schip
s

luiten.
De overligtijd,

/
die optreed',híj

hoge

verkeersintensiteit is

de

',/
tijd, die verstrijkt tussen de eerste keer dat de sLuisdeuren zich
voor het schip sluitenr €r het moment waarop de sluisdeuren geopend
zíjn en het schip kan gaan invareno
De schuttijd vangt aan op het moment dat, het schip begint met
invaren en eindigt op heË noment dat het, schip de sluis verlaat. Met
name de overligtijd neemË een belangrijke plaats in, in de vaststelling
van de passeertijd. De overligtijd yt74 sterk beïnvloed,door variaties
É t '"./ ""
in de verkeersinËensíteit.
o'ft*
'''f

Figuur l: Overzicht van de schutcyclus.
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de schuËcyclusduur,
de d.uur van een schurring @),
de bedieningstijd van een sluis,
de totale invaartijd,
de Èota1e uitvaartijd,

lustijd,
de invaarvolgtijd,
de uitvaartijd van het, eerste
de uitvaarvolgtijd,
het volgnurnmer van het schip.
de.

schipÈ,

,

- Bij de beroepsvaart is de uitvaartijd van het eerste schip veelal ongeveer gelijk aan de uitvaarvolgtijd.
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EEN OVERZICHT VAN DE

ÏN

HET Ï"íODEL GEBRTïIKTE KOMPONENTEN

Elke komponent wordt begeleid van de referenties naar andere komponenten die hij gebruikË. De overige aËtributen van de komponent zíjr^
vemeld onder '!lijst van gebruikte variabelen" . zíj worden hier niet

venneld.

I.,

ffi;::',:::":ï:'::Ï:'::":::::'::'::ereengenerarcx|'F
NIEUI,IELING (REFERENCE TO SHIP)

2.

het nieuw gegenereerde schip rrordt nieuweling genoemd.
K0LKBEDIENER Voor elke kolk van het sluizenkomplex (maximaal 3)
is er een kolkbediener met volgende referenties:
SCHIP IN DE RIJ (REFERENCE TO SCHIP)
Deze referentie wordt gebruikt om een schip in de opstelrij van
de kolk aan te duiden, dat gaaË invaren.
II'WAREND SCHIP (RXFERENCE TO SCHIP)

refereÊtie bevat op eLk tijdstip in het proces het laatste
schip, d"t-.,rit de opstelrij invaart.
Deze

scHrP rN DE KoLK (REFERENCE T0 SCHIP)
Schip in de kolk is zoals de nazm zegt een schip daË zíc}i. in de
kolkrij bevindt. De referentie wordt, gebruikt bij het noteren
van het einde van de overLigtijd.
scHrP rN DE WACHTRTJ (REFERENCE TO SCHrp)
De kolkbediener geeft het tijdstip aan waarop de "wachtËijd"
van schepen in de wachtrij eindigt. Schip in de wachtrij i"
de referentie die hierbij gebruikt wordt.
SCHIP UIT DE WACHTRIJ (REFERENCE TO SCHÏP)
Ook van schepen die in de opstelrij liggen na doorgeschoven Ëe
zíjr- uit de wachtrij noteert de kolkbediener de "r^rachttijd".
Schip uit wachtrij refereerË naar een dergelijk schip.
0VERBLTJVER (RIFERENCE TO SCHrP)

A1s de bedieningsuren van de sluis eindigen noteert de kolkbediener de tot dan toe verstreken wacht- en overligtijd van
schepen die bij de sluis liggen. Orerblijver refereert naar
deze schepen.

6

3.

KOUDE START

voor het inlezen van variabelen en heË initiËren van de generators en de
kolkbedieners. Referenties :

Deze komponent draagt zorg

(2,2)

T0 GENERAToR)
Aanduidingen van de 4 generators die worden
GNRATOR

(REFERENCE

geïnitialiseerd.

KLKBEDTENER(AAbTTKLK) (REFERXNCE TO KOLKSEDïENER)

4.

Aanduidingen van de te initialiseren kolkbedieners.
SLUISWACHTER De sluiswachter (eentralist) van het sluizenkomplex.
scHrP rN AANrocHT (REFERENCE T0 SCHrp )

I{et schip dat zich meldt

aan de sluiswachËer.

I{ACHTEND SCHIP (REFERENCE TO SCHIP)

Een schip uit de wachtrij
een opstelrij.

, dat nogelijk

doorgeschoven wordt naar

IÁATKOMER (REFERENCE TO SCHIP)

Een schip.dat nog niet bij de sluis is gearriveerd. Een kolkbediener moet event.ueel wachËen op "laatkomerstt, die voor zijn
kolk besteud zijn. De sluiswachter moeË dit weten.
BESCHIKB KOLK (REFERENCE TO KOTKBEDTENER)

Een

kolk die eventueel beschikbaar is on een schip dat zich meldt

te schutten. De sluiswachter zoekt voor heË schip een dergelijke
kolk of zegí het door Èe varen naar de wachtrij.
VRIJGEKOMEN KOLK (REFERENCE TO KOLK3EDIENER)

Als een schip een plaats krijgt toeger^rezen in de opstelrij van
een kolk, is het rnogelijk dat het schip pas aankomt op het moment
dat een later vrijkomende kolk beschikbaar is gekomen. Deze kolk
wordt aangeduid rnet vrijkomende kolk.
wAftrT 0p ANïï^IOoRD (REFERENCE T0 KoLKBEDIENER)

ïndien een kolkbediener zíet dat zijn kolk niet vol is, en er
geen schepen iteer in de opstelrij zíjn, vraagt deze de sluiswachter

of er nog "laaËkomers" zijn.

De kolhbediener worC-t aangeduid met

wacht op antwoord.
SCHIP OPSTELRIJ (REFERENCE TO SCHIP)

Schip opstelrij refereert naar een schip uit de wachtrij dat van
de sluiswachter opdracht krijgt plaats te nenen in de opstelrij.
OP het moment van benoemen staat het op het punt plaats te nenen

hierin.

7

scHlp

oNDERi,iEG (RETERENCE TO SCHIP)

refereert naar schepen die in de rij AAI\ïTC/(T onden^reg
zijn naar de s1uis. Het schip wordt raogelijk verzocht niet
koers te zet,Ëen naar de waehtrij, maatr naar een opstelrij.
11

Deze

GEVONDEN

SCHrp (REFERENCE TO SCHïP)

referentie bevat steeds de laatkoner (zíe eerder), die
heË laatst bij de sluis zaL arriveren.
GEVONDEN VOORG. (REFERXNCE ïO SCHrp)
Indien er voor de laaÈkomer schepen vanuit de opstelrij de
sluis binnenvaren, bevat gevonden voorganger de laatst invarende van deze schepen (dit zou de kolkbediener !íaarDeze

schuwen).
5.

schip dat de sluis moet passeren. Geen referenties
naar andere komponenten.

SCHIP Een

0p de komende pagina volgt nog een overzicht van het model,
Ëoegebpitst op de komponenten schip, kolkbediener en sluiswachter
en de interaktie Ëussen deze komponenten. Informatie-overdracht
van een komponent naar de andere is aangegeven door een onderbroken lijn. De chronologische volgorde, waarin aktiviteiten
worden afgehandeld is zoveel nogelijk van boven naar beneden r^/eergegeven. Hierdoor wordt geuakkelijk zichtbaar gemaakt waar, êR r,raarortr,
tijd verstrijkt. ïndien, uitzonderingen daargelaten, een komponenË
geaktiveerd wordt op een moment dat zíjn proces al enige rijd stilligt
(er is tijd verstreken tussen zijn laatste aktiviteit en nu) r is dit
i.n de figuur aangegeven door aktivering van de konponent bij één van
de initialisatiepunten 2 t/u 9.
Na deze figuur volgt een verbale beschrijving van de komponenten,
struktuurdiagranÍmen {!-^b-t,. {!+í proces (pag. 9 e.v.).
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VERBAIF. BESCHRIJVING VAI{ I{ET MODEL/DE PROCESSEN VAN DE KOMPO\IENTEN

SLUISï^IACEIER, KOLKBEDIENER, SCHIP EN IIET GENERATIEPROCES.

Bij deze verbale beschrijving van de processen worden in eerste
instantie de kouponenren SLUISI,IACHTER, KOLIGEDIENER en SCHIP behandeld. Ze vorrnen samen het hart van het model. HeË generatieproces
van schepen is Ëoegevoegd met n:me omdat dit afwijkt van het generatieproces zoals gebruikt in het reeds bestaande sluismodel bij de
dienst Verkeerskunde.
DE SLUIS!,'ACHTER

Het proces van de sluiswachter is opgesplitst in 3 delen, die
elk een afzonderlijke taak van de sluiswachter beschrijven. De erbij
horende procesbeschrijvingen zíjn hieronder te vinden.
I.

Een schip meldË

z

ich

en ,moet ondergFbracht worden.

A1s een schip (SCHIP IN MNTOCHT) zicht meldt, bevindÈ deze zich
in de ri j : lmI,OfnC. De sluiswachter haalt het hieruit, en kijkt of
het een beroepsschip is. Is dit het geval, êr is er bovendien al een
wachtrij (WACHTRIJ) van schepen bij de s1uis, dan wordt het schip
doorverwezen naar de wachtrij . Is er geen wachtrij , of is het schip
een rekreatievaartuig, dan zoekt de sluiswachter naar een plekje in
een van de opstelri j en. Let op r als er een ï,Íachtrij van schepen bij
de sluis is, bestaat de mogelijkheid dat voor een rekreatievaartuig
nog wé1 plaats is in een van de opstelrijen.
HeË zoeken naar een plek in een van de opsËelrij en gaat a1s
het volgt in zijn werk: de sluiswachrer tiSt<tA Ui3 elke kolk
(BESCHIKB KOLK), op welk tijdstip deze vrijkomt (= schepen kuanen gaan
invaren) aan de zíjde v/aar het schip nadert. Daarna kijkt hij, in volgorde naar het tijdstip van vrijkonen, bij welke kolk plaats is in de
opstelrij. Het schip wordt opgedragen naar de op deze víjze eerstgevonden kolk te varen. Blijkt in geen van de opstelrijen plaats te zijn,
dan vaarÈ net sehip toch naar de wachtrij.
A

,," de wachtrij te

hebben gekontroleerd.

l0

Op deze beslissingsregel voor

het vinden van een plek in

de

opstelrij wordt êén uitzondering gemaakt, Beroepsschepen nelden zich,
via marifoon, vaak lang voordat zíj bij de sluis arriveren. On Èe
voorkomen, dat een beroepsschip via deze beslissingsregel wordt
ondergebracht bij een kolk waar heË invaren van schepen al bijna
voltooid is (de kolkbediener moet dan lang wachten), wordt dit geval
afzonderlijk behandeld. Is voor eeÍr beroepsvaartuig een plaats bij
een van de kolken gevonden, dan wordt gekeken of op het moment van
aankomst van het schip ook een andere kolk beschikbaar is gekomen
(VRIJKOMENDE KOLK). Komt het schip aan na het moment dat bij deze
kolk het invaren kan beginnen, dan wordt het schip alsnog bij de later
vrijkomende kolk ondergebracht.
2.

Het doorschuiven van schepen uit de r,rachtrij naar een opstelrij

Als er

een wachtrij van schepen (I,ICHTRIJ)

bij de sluis ligt rnoeten
deze vanzelfsprekend doorschuiven naar een van de opstelrijen. Dit
gebeurt zodra een kolkbediener de sluiswachter bericht dat zijn opstelrij leeg is (kolkbediener in de rij RIJLEEG). De sluiswachter begint
dan met doorschuiven van schepen naar de vrijgekomen opstelrij (VRIJGEKOMEN KOLK) en gaat hiermee door tot de wachtrij leeg is of de opstelrij vol. Bij het onderbrengeÍr van schepen uit de wachtrij in de
vrijgekomen opstelrij hebben beroepsschepen geen voorrang. Net als bij
de zich meldende schepen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
De lege opstelrij word.t behalve meË schepen uit de wachtrij ook indien
mogelijk aangevuld met schepen, die nog op weg zíjn naar de wachtrij.
3. De kolk is niet vol, de kolkbediener vraagt of er nog schepen
pàlí zijn waarop hij moet wacht,en.
Als de kolkbediener op het punt staaË zíjn deuren te sluiten neemt
hij plaats in de rij ANTITRDQ en vraagt de sluiswachter of er nog schepen
zí jn waarop hij moet wachten (II-ATKOIfER) . De sluiswacht er kij kr hierop
tussen de schepen die nog in aantocht zíjn (in de rij MNTCHT), en zoekt
naar schepen die op \n-eg zijn naar de kolkbediener (I.íACHT OP ANTI.IOORD)
die gp antwoord *-acht. Zl-jn er schepen op weg naar die kolk dan laat

II

de sluiswachter de kolkbediener erop wachten. Zíjn er geen schepen,
dan kan de kolkbediener zijn proces direkt vervolgen. Dit houdt in
dat hij wachE op de nog invarende schepen (vanuit de opstelrij ) of
begint meË leeg omschutten.
PROCES

VA!í DE SLUISI^IACHTER

(drie

af

zonderlij ke aktiviteiten)

SCHIP I'ÍELDT ZTCH

(pag.
Zoek een plaats voor
OPSTELRIJ

12)

het schip

IS LEEG
(pag . | 4)

Schuif schepen door vanuit de wachtrij
(pag.

I4

)

Laat schepen op weg naar de wachtrij
naar de opstelrij varen.

KOLK

NIET

VOL

(pag. I 5)
Zoek eventuele laatkomers

t2

PROCES VAl.l DE SLUISI,TIACHTER

(schip neldt zich)

SCHIP MELDT ZÏCH

het meldende schip is het eerste uir de rij

I{ELDïNG

1s er een \,íachtrij

schip vaarÈ door
naar de r"-aehtrij
OPSTRI{R

=

0

komt het schip van 1 inks

kijk in welke volgorde de
kolken aan de linkerzijde
gereed zíjn voor invaren

kijk in welke volgorde de
kolken aan de rechterzijde
gereed zíjn voor invaren

bekijk de eerstvolgende beschikbaar komende kolk aan de juiste zíjde
I(LKNMMR= BESCHIKB KOLK KOLKNMR

KIJK OF ER RUII,ÍTE IS: zolang er nog een kolk is, die niet, bekeken is
beroepsvaart

is er nog ruimte voor
n beroepsschip i
stelrii
KIJK OOK BIJ
VOLGENDE KOLK

(zíe pag. l3)

LaaE het schip
.doorvar en naar
de gevonden

is er nog ruimte voor
gn rekreaËieschip in
gtelrij

OPSTELRIJ

IS VOL:

Bekijk de vo1gend beschikbaar
komende
KlKNIOÍR

kolk.

wíjztgt

Laat het schip

OPSTELRIJ

IS

VOL:

doonraren naar
de gevonden kolk
en stop.

Bekijk de volgend
beschikbaar komende

OPSTRNR=I(LIGÍMIÍR

ko1k.
I(II(}{}DÍR

kolk en stop.

0P STRIiR =KiiCi]'Ê[R

Laat het schip doorvaren naar de wachtrij,

OPSTRIiR=

0 en stop

wij zigt

t3

PROCES vAN DE SLUISI^IACHTER

(kijk ook bij volgende kolk)

DiË is een onderdeel van de aktiviteiten van de sluiswachter
wanneer een beroepsschip zich meldt (zíe vorige pag. ) .

bekijk der 13 de huidige gevonden kolk, beschikbaar komende
kolk VRKKNMR = VRIJKOMENDE KOLK KOLKI{I'{R
komt deze kolk beschikbaar voor
invaren na rru
N

het schip aan bij de sluis nadat ook deze kolk gereed is
voor invarán
'/

Komt

N

Is er nog ruimte voor
het schip in de opstelrij
\
N

Laat het schip doorvaren naar de nieuw
gevonden kolk.
KLI(}{MMR=VRKKI{}ÍR

t4

PROCES VAN DE SLUISWACHTER

OPSTELRIJ

(doorschuiven

uit wachtrij)

IS LEEG

kolk is de eerste uit de rij
bekijk het eerste schip uir de rij I^ICHTRTJ
De vrijgekomen

RIJLEEG

DOORSCHUIVEN:

zo1-ang er schepen

zijn de rij

WCHTRIJ

beroepsvaart

is er nog ruimte voor
een beroepsschip in

is er nog ruimte voor
een rekreatieschip
in de opstelrij

de opstelrij

Laat het schip
plaatsnernen in
de opstelrij

Bekijk het volgende schip in

Laat het schip
plaatsnemen in
de opstelrij

WCHTRIJ

Bekij k het vol-gende schip in
I^TCHTRIJ

l5

Venrolg

PROCES VAN DE SLUISWACHTER

OPSTELRIJ

(doorschuiven

uit wachtrij

)

IS LEEG

Bekijk het eerste schip uit de rij

AANTCHT

REISDOEL WIJZIGEN

zolang er schepen zijn in

de

rij

AANTCHT

is het schip op weg naar de wachtri

b

ero ep

svaart

is er nog ru imt e

i

voor dit beroeps
s

tieschip

chip

Laat het schip doo:rraren
naar de opstelrij

Bekijk het volgende schip uir

s er nog ruimte
voor dit rekrea

Laaf het schip doorvaren
naar de opstelrij
de

t6

PROCES VAI,I DE SLUÏSÏ^IACHTER

KOLK

NIET

(kolk niet vol )

VOL

Kolkbediener is de eerste uit de rij ANïI4}RDQ, zijn attribuut
wordt FAISE.
De eventuele laatkomer is de eerste uit de rij AAI\ïTCHT

LPNDVRT

ZOEK LAATKOMER:

zolang er nog een mogelijk laaÈkomer is

is het 0PSTRNR van het sehip geLijk
het KOLKNI'ÍR van de ko lkbed iener

aan

van de kolkbediener wordt TRUE
het attribuut LPVAART van heË schip
LPNDVRT

wordl

TRIJÏ

was er al eerder een laatl<omer
gevonden

is de resterende vaartijd > de resterende
vaartijd van vorige laat-

de laatst arrivere
de laatkomer is dit
schip

de laatst arriverende laat-

komer

is dit

schip

Bekijk het volgende schip uir de rij
is kolkbediener's

AANTCHT

LPIIDVRT TRUE ( laatkomers

gevonden)

zíjr. er schepen die vanuit
opstelrij de kolk in-

z:-jn er schepen die vanuit de opstelrij de
kolk invaren

de

varen

laat de kolkbediener
leeg omschutten

het schip uit de opstelrij dat de kolkbediener zou waarsehuwen, \r'aarschuwt
hein NIET

de laatst arr. laatkornen waarschuwt
kolkbed. als hii binnen is

de

r7

DE KOLKBEDIENER

start z ijn proces van schutten zod,ra een schip
bij de sluis aankomÈr êf, gaat ennee door zol-ang er schepen in de oP' ' ' */-'
of in aantocht. Bij
stelrij (OPSTRIJ) aan één van beide ziiaáf?ijn,
het laten invaren van schepen (SCHIP IN DE RIJ) heeft de beroepsvaart voorrang. Pas als alle beroepsschepen uit de opstelrij de kolk
(KOLKRIJ) zíjrr binnengevaren, zijn de rekreatievaartuigen aan de beurt.
Ondat de invaartijd van sehepen behalve van het scheepstype eÍr de beladingsgraad ook afhankelijk is van de plaats in de opstelrij verandert
de kolkbediener (eventueel) de invaarËijd van een schip in zíjn Proces.
Als alle schepen uit de opstelrij zíjn ingevaren, en de kolk nog
niet vol is, neemt de kolkbediener plaats in de rij ANTI{RDQ en vraagt
de sluiswachter of er nog laatkomers zíjn De kolkbediener wacht oP
deze eventuele laatkomers en begint daarna zijn bedieningsproces. Dit
omrat het sluiten van de dïfuen, nivelleren en het weer openen van de
deuren. Hierna geeft de kolkbediener het eerste schip. in de kolk een
seintj e dat, het kan beginnen met uitvaren, 'en wacht tot hij van het
laatste schip een seintje krijgt dat, de kolk leeg is. Daarop kan hij
het schutproces hervatten maar nu aan de andere zijde.
Het bijzondere geval dat leeg moet worden omgeschut wordt op dezelfde víjze afgehandeld als wanneer de kolk niet helemaal vo1 is. De
kolkbediener vraagt de sluiswachter of er nog laaËkomers zíjn; wacht
eventueel en start het bedieningsproces.
Tijdens zíjrr proces houdt de kolkbediener een aantal gegevens bij
die belangrijk zijn voor de statistiek:
bij het sluiten van de deuren, noteert de kolkbediener van elk
schip in de wachtrij lraat:voor de deuren, voor het eerst na aankomst bij de sluis, vóór hem sluiten, het tijdstip ïiÍaarop zíjn
wachttijd eindigt (TïJDST Z).
dit gebeurt ook voor schepen die na heË invaren plaatsnemen in
de lege opstelrij (doorgeschoven).
eveneens wordt bij het sluiten van de deuren het einde van de
overligtijd genoteerd van schepen die in de kolk liggen (TIJDST 3).
nadat alle schepen de kolk zíjn uitgevaren noteert de kolkbediener
hoeveel schepen van e1k type er die keer zíjn geschut (SCHEPEN upDe kolkbediener

'-

dated).

r8

In zijn proces houdt de kolkbediener bij wanneer hij de eerstvolgende keer kLaat/ zal- zíjn voor het invaren van schepen (aan beide
zijden (LNKSSCH en RCHTSCH)). Deze tijdstippen worden opnieuw berekend
zodra het invaren aan een van beide zijden voltooid is. De sluiswachter
maakt gebruik van deze tijdstippen bij de keuze van een opstelrij voor
een zich ueldend schip.
kolkbediener rekening moet houden met ,Je be,itieningsuren
van de sluis, beinvloedt de komponent MAIN in zijn procesgedeelte "ruÍl
controltr het proces van de kolkbedíener. A1s de bedieningsuren eindigen
wordt de kolkbediener in de gelegenheid gesteld zijn schutcyclus af Ëe
maken, maar direkt daarna stopt hij met schutten. Bij het sluiten van
de sluis onthoudË de kolkbediener de tot dan toe verstreken wacht- en
overligtijd van schepen die bij de sluis liggen en zodta de sluis rÀreer
opgensteld is korrigeert hij de tijdstippen TIJDSïI en TïJDST2 aan de
hand hienran (voor def initie van deze tij dstippen zíe ook heË proces
van heË schip). Dit is nodig in verband uet de hisËogram-notities.
Omdat de

PROCES VAN

KOLKSEDIENER

SCTIUÏTEN

i s kolkbedi ener

I

s

SLUITEN TRLIE

tot nu toe verstreken wachË- en
overligtijd van sehepen in de rijen OPSTRIJ
Onthoudt de

en WCHïRIJ en wacht toË de sluitingsperiode

voorbij is.

Korrigeer rlacht- en overligtijden. Korrigeer
aankomsttij dst ippen.
Zolang

er

schepen

zijn in de opstelrij aan één van beide zijden.
z].Jn er schepen in de OPSTRIJ aan de zijde
die bediend wordt I

BEROEPSVAÀRT EERST:

laat de beroepsschepen uit
DAARNA REKREATIEVAARÏ

<ie

opstelrij invaren

:

laat de rekreatieschepen uit de opstelrij invaren
neem plaats in de rij RIJLEEG
waarschuw de s luiswachter dat

de opstelrij

hij

schepen kan toewij zen aan

is de kolk vol?
wacht tot alle schepea zíjn ingevaren

plaats in de rij ANTI^IRDQ vraag de
sluiswachËer of er laatkomers zíjn
en wacirt tot a1l e s chepen zíjn ingevaren

neem

notee! de waehtÈijd van schepen in de sachtrij waarvoor de êerste keer de deuren
vóór het schio sluiten
noteer de uachttijd van schepen in de opstelrij
noteer het einde van de overligtíjd voor schepen, die in de kolk liggen
bereken

het tijdstip

waarop schepen aan de andere

zijde

kunneo beginnen met

in-

varen, naak een schatting van het tijdstip waarop schepen aan de zijde die bediend pordt kunnen invaren.

20

I
I

bedien de sluis (deuren sluiten, nivelleren, deuren openen)

liggen er schepen in de kolk
J

N

laat het eerste schip uitvaren, wacht op seintje Laatste
I
I

initialisaËies en Èe11ingen

I

i

í
I

kolkbedienert s ZNDRï/IERK wordt TRUE
wacht tot een schip plaatsneemt en een seintje geeft dat het er is

i

i

i
l

kolkbediener' s ZNDRWR.K wordt FALSE
herhaal het proces vanaf SCHUTTEN

Iïet proces van de kolkbediener is'minder gedetailleerd r.reergegeven dan .dat van de sluiswachter en het schip. HeË af zoeken van opstelrijen, wachtrijen en kolkrij kan echter a1s betrekkelijk triviaal
worden beschouwd. De exakte wijze kan worden nagegaan in de progrtÍrÍmalisting (bijlage 2). Vernelding verdient wellicht dat bij het laten
invaren van beroeps- en rekreatievaart, de kolkbediener de schepen opdrachc geeft te waehten met invaren toÈ het (eventueel) voorgaande schip
is ingevaren. Laatkomers (dit is LPVAART) berekenen het tij dstip lraarop
zíj kunnen invaren echter zeLf (zíe proces SCHIP).

2l

}TET SCHIP

Het proces van een sctrip is het meest eenvoudige van de drie. Bij
aankomst op de inzichtraai (generatietijdstip) neemt het schip plaats
in de wachtrij MELDING en bericht de sluiswachter zijn komst. De sluiswachËer haalt het uit MELDïNG en geeft het schip eventueel het nurmer
van een opscelrij waarin het bij aankomsË bij de sluis mag plaatsnemen.
Het schip venrolgt daarna zijn weg in de wachtrij ÀAN'ICHT, vaarin het
blij f t tot ,de aankomst bij de sluis. Daar verlaat het schip AANTCHT en
neemt plaat s in een opstelrij of , a1s er geen nuÍÍÍmer was opgegeven, in
de wachtrij. Vanuit de wachtrij wordt een schip door de sluiswachter '

er plaats is.
Vanuit de o'pstelrij (OPSïRIJ) vaart het schip, zadra de kolkbediener
hiertoe toestemming geeft, de kolk (KOLKRIJ) binnen, Ílaar heË blijft
gedurende dr: bed ieningstij d van de ko1k. Daarna verlaat het sehip op
bericht vaÍr de kolkbediener (eerste schip) of naar aanleiding van een
seintje van zijn voorganger (a11e'andere schepen in de kolk), de kolk.
Is het schip de laatste die de kolk verlaat, dan geeft het de kolkbediener een rseintje zodra het uitgevaren is.
In zijn proces noteert heÈ schip een aantal tijdstippen die later
in z ij n pro(:es in een histogr:m worden vertrerkt. Het zijn:
TIJDST I Het tijdstip van melding aan de sluiswachËer.
TIJDST 4 Het einde van de schuttijd.
doorgeschoven zodra

De hie::bij ontbrekende

tijdstippen, het einde van de wacht-

en

overligtij d van schepen in I{CHïRIJ, OPSTRIJ en KOLKRIJ worden door
de kolkbedit:ner in zíjn proces bepaald (ïIJDST 2 en TIJDST 3) . Het
schip zeLf troteert ze echter op de juiste rtíjze in histograurtrreÍr.
Verhel<lerend is op te merken dat een schip op drie manieren de
sluis kan passeren:
a. het va:Irt rechtstreeks de kolkrij itr; dit is een lopende vaart
schip riLP\rAÁRT) in het model een "laatkomer";
b. het schip neemt eerst plaats in de opstelrij en vaart vanuit
de opst:elrij de kolk in (D0ORVRN=TRUE) i
c. het, sehip neemt ïr/egens ruintegebrek in de opstelrij (en) eerst
aa+^ in de wachtrij, wordt van daaruit doorgeschoven naar een
^1
Prd.clLè
opstelrij

eÍr vaart daarna vanuit de opstelrij

(DOOR.Vii.li=FAISE ) .

de kolk in
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Het spreekt voor zich dat de berekening van wachË- en overligtijd in deze gevallen verschilt. Bij de notitie in histogr
"*7"
wordt hieraee rekening gehouden.

PROCES VAN ÏlET SCHIP

neem

plaats in de rij

I'{ELDING

en r^raarschuw de sluiswachter

vaar door tot aan de sluis

is er al een opstelrij aangewezen
(DooRvRN = ïRuE)
,

?

J

N

neem

plaats in de rij

WACHTRIJ

en wachr
1S

er een lopende-vaart schip
(LPVAART

=

TRUE)

J

N

neem

plaats in de opstelrij die is

ger/ezen

zorg dat de kolkbediener zíjn tellingen goed bijhoudt
r,sachË tot alle voor-

aan-

(OPSTRIïR)

heeft

de

kolkbediener niets te doen
(zltroRtfRK

=

TRUE)

J
r^/aarschuw de kolkbed

?

gaande schepen
i.ngevaren

N

iener en wacht

zíjr.

wacht

vaar de kolk binnen

is dit het laaËste schip dat de kolk
varen

binnen

)

J

lTaarschuw de kolkbediener

tot de sluis bediend is (deuren sluiten, nivelleren, deutren openen) en de
kolbediener of een voorgaaod schip een seintje geeft

wachÈ

vaar de kolk uit
1S

dit het laat.ste schip uit

de

kolk

,^

i

(LAATSTE = TRIIE)

J

N

waarschuw de kolkbediener daË hij de andere zíjde kan laten invaren

noteer ruachttijd (eventueel overligtijd)
houdt op te bestaan

vraarschuw het

volgend schip
dat het kan
u i tvar en

en passeertijd in histogra:anan

en
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DE GENERATOR

het generatieproces zeet eenvoudig is, toch enige
kantËekeningen Ëer verduidelijking. In het model zíjn vier generators opgenomen, voor elke kombinatie van scheepstype en vaarrichting een afzonderlijke generator, elk met zijn eigen randomstream, zodaL elk generatieproces afzonderlijk gereproduceerd kan
worden. Elk van de generators werkt volgens het proces zoal-s aangegeven op pagina 23. Als invoer voor het generatieproees kunnen zowel
\taargenomen tijdstippen uit de praktijk, aIs de nog nader op te geven
gemiddelde verkeersinËensiteit van een aantal periodes, worden gebruikt. Let op, de totale periode r^raarvoor verkeersintensiteiten, dan
wel r.raargenomen aankomsÈtij dstippen word,en opgegeven, hoef t niet noodzakelijk gelijk te zijn aan de runlengte (l week). Deze mag ook korter
zijn (b.v. één d"g), in daË geval wordt enige malen dezelfde invoer
AlhoeweL

gebruikt.

wijziging in het generatieproces ten opzichte van het reeds
bij de dienst Verkeerskunde bestaande model, verdient enige verklarirg,
Indien de verkeersintensiteit voor een aantal opeenvolgende periodes is
opgegeven, en bij berekening van het aankomsttijdstip van een schip
blijkt, dat dit het eersËe is van een volgende (of daarop volgende)
periode, dan heeft dit de volgende konselcwenËie: het aankomsttijdstip van het schip wordt opnieuw vastgelegd via trekking van een nieuw
randomgetal en bij de berekening van de tussenaankomsttijd wordË uitgegaan van het begin van de volgende periode. Hiermee kan de in de periode gewenste verkeersintensiteit worden gegarandeerd. Door heË gebruik van een nieuw randomgetal wijkt deze procedure af. van die in het
bes taande mode1, Omdat er sprake is van eeÍr "m.%ryLesstt poissonproces
is dit toegestaan (zíe ook pag. 25).
Ook de

START GENERATIEPROCES :

aankomsttijdstippen als
invoer en heË aantal waarnemingen =

waargenomen

9,

J

N

GEBOORTE

het nieuwe schip krijgt een aantal Attributen

ttij

waargenomen aankoms
J

dst ippeg
N

lees uur en minuut van heË
aankomsttijdstip van heË
schip in

BEREIGN AAI'IKO},1STTI JDST

TPW

Z

ensirZ
verkeersint. = 0.0001

tpt.rt_.4t
uur

passivate

Èussenaankomsttijd =
- I /intensiË. (schtype,
periode )
(randomgetal)
È log

=

uur+2 4

now

tussenaankonsttijd = (dagnnr
-l) Ê 24 + (weeknnr-l) A 168
+ uur + (minuur / 60)

+

N
J

richting,

Ëussenaank.

>Deriode.Ë"n/

,/

behndld= periodegrens-

NOIJ

norf
HOLD behndld

volgnmr=volgrrmr+l

periode=periode+l

vo l gnmr

periode
periodes

\

Waafnem.

J

N

pas aankomsttíjdstippen aan tbv de
voortgang van de
s imulat ie

pas periode
grenzen aan
Ebv de voortgang van de
s imulat íe

volgnmr =

periode =

I

I

herhaal vanaf

BEREIGN

AANKOMSTTÏJDSTIP

HOLD

tussenaankomsttijd

noteer gegevens tbv berekening aantal schepen/uur e.d.
aktiveer het nieuwe schip vanaf BEKI\IDI'{AKING AAN SLUISI4TACHTER
herhaal het proees vanaf

GEBOORTE

N
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5.

INVOERBES CHRIJVING

UiË de bijlagen 3 en 4

za1-

duidelijk zíjn

daË de invoerbeschrijving

nauwelijks kommgngsst behoeft. Enkele kanttekeningen kunnen echter van
be lang zí jr..
Bij opgave van de kornmentaarteksten mag het aantal aangegeven posities
niet worden overschreden. Bij voorkeur worden de datering en kodering
rechtsaansluitend in het veld geplaatst, en de sluisidentifikatie
linksaansluitend. Dit komt de layolit ten goede. Ook de array RESTRIfT
(È,4) behoef t enige uitleg. Bij het array-element RXSTRMT (i, j ) moet
worden aangegeven hoeveel rekreatieschepen in kolk i naast j-l beroeps-

Dit is he! gevolg van het feit dat de
array-index start met l, zodat op de plaats RESïRMT (i, I ) moet worden
aangegeven hoeveel rekreatiesehepen in kolk i kunnen plaatsneraen
a1s er geen (= 0) beroepsschepen aanwezig zijn. De volgorde waarin de
invoergegevens Eoeten word.en opgegeven, volgt direkt uit de twee voorbeelddatasets in de bij lage. Let op, er zíjrr twee soorten dataseËs moge1ijk, één voor het geval er gebruik gemaakt wordt van waargenomen generatietijdstippen, en êén voor aankomsttijdstippen die m.b.v. de negatief exponentiele verdeling worden berekend. Het progrrrrÍma onderscheidt
de ene van de andere door middel van de waarden van ï^IAARNMG ("0t8 of
" I "B) . De dataset ruag nooit genr:rrrmerd zíjn a1s deze gebruikt wordt bij
sehepen kunnen plaatsnemen.

simulatie.
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6.

LIJST

AANTCHT

(2)

AMlv?DQ

KIKVRIJ

KOLKRIJ (3)

MELDING

0PSTRTJ (6)

RIJLEEG

wcHrRrJ (2)

VAbI I^IACHTRIJEN

het schip gedurende de
vaartijd tot aan de sluis plaats in een
van beide rij en AAI\ITCHT, af hankel i j k van
de richting van waaruit het schip komt.
Rij waarin een kolkbediener tijdelijk
V
plaatsneemt als de kolk niet vo1 isGa
het invaren van schepen) en aan de sluiswachter vraegË of er nog in aantocht zijn.
Rij waarin kolkbedieners tijdelijk plaatsnemen , zodat de sluiswachter kan zien welke
kolk het eerst gereed is voor invaren.
I"raehtrij van schepen die zich in een van
e /y)<kolNóevinden.
de
3)
.(maximaal
Bij generatie van een schip neemË het s.Lt f
>(
plaats in deze rij en brengt de sLuiswachter
op de hoogte van zíjr. komst.
llachtrij van schepen die zich in de opstelrij voor een kolk bevinden. Nunrmers:
I kolk I linkerzijde
2 kolk I rechterzij de
3 kolk 2 linkerzijde
4 kolk 2 rechterzijde
5 kolk 3 linkerzijde
6 kolk 3 rechterzíjde
Rij waarin een kolkbediener tijdelí3k/
X
plaatsneemt indien alle schepen uit de opstelrij aan de zijde T,raar hij bezíg is
zíjr. ingevaren (doorschuiven uit wachtrij
Na melding neemt

mogelijk).
Iíachtrij van schepen die wachten toË zLj
plaats kunnen neElen in een opstelrij
(naar richt ing) .

28

7.

LIJST

VAN GEBRUIKTE VARIABELEN

het histogram
Aantal klassen in het histogram
Klassebreedte van

MNKKBR
AANIC<I.S

AANKMSï (2,2,MN0{RNG)

MITI(PTR

Array met lraargenomen generatietijdstippen
behorend bij de generatoren (index I :
seheepstype, index 2z riehtiog, index 3:
nu[mer v. d. !/aarnemiog)
Ondergrens van heË histogram

AANKOGR

MNI(PTR

AANI(PTR

Aantal kolken in het sluizenkonplex
Aantal periodes (indien ggen gebruik gemaakt wordt van !/aarnemingen) , samen de

AANTKLK
AANTPER

AAlirwRN (4)

BEDIENNG

simulatietij d.
Het aantal rÁiaargenouen generatietijdstippen van elk van de 4 generatoren.
BedieningsËijd van een kolk (attribuut kolkbediener).

BDTENTD (AAIíTKLK)
BElntïDLD

BELADING

(AANTKIK, 2)

Bedieningstijd van de kolken.
Afgehandeld deel van de tussenaankomsttijd
(zíe proces generatoren) .
t6'1\'

^-''\

BeladingsglÈed
van beroepsschepen
(0= 1eeg, l= vol)

COL_TTL

Aantal beroepsschepen dat door de sluiswachter aan een kolk aan een van beide
zijden is toegewezen (l = linksr 2 = rechts).
Maximaal aantal beroepsschepen dat een kolk
kan bevatten (attribuut kolkbediener).
Aantal beroepsschepen dat een kolk aan het
invaren is (aËtr. kolkbediener).
Aantal volbeladen beroepsschepen dat de kolk
aan het invaren is (atËr. kolkbediener).
Kolomtotaal van de af te drukken tabel (zíe

DAG}i}OIR

procedure PRINTTBL).
Nur,,rrner van de dag van de week

BEROEPS

BRPSMA)(

BRPTLLR

BRPTVOL

DATEzuqG

(

I = maandag,

7 = zondag).
Datering, bovenschrift uitvoerpaginar s,
karakters maxiuaal.
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{

die aangeeft of een schip plaats
mag nemen in een opstelrij (DOORVRN=TRUE)
of eersr in de wachtrij (D00RVRN=FALSE).
Geeft het tij dstip aan waarop schepen
Bolean

DOORVRN

EINDSCH

kunnen beginnen !0eË invaren aan de andere

zíjd,e dan de kolkbediener bezíg is.
Eerste kolonn van de af te drukken tabel
(zíe procedure PRINÏTBL).
Y,
Eerste fij van de af te drukken tabel

F-COL

F-ROI^I

(PRTNTTBL).
4

Kruissnelheid van resp. beroeps- en
rekreatieschepen (lu/u) .
Gemiddeld aantal schepen per uur dat bij
de sluis arriveert (totaal en per type/

/ (2)

GEI',ÍSNI.d

GII{DDLDE

(s)

richtirg).
f8lean die aangeeft of

GNRHIST

generatiehistograÍrÍmen

moeten worden afgedrukt bij de
(rr0rrB = nee, rt l rrB = j a) .
GNRTMIN

Itt:dstip,
I
I waarop

uitvoer

uitgedrukt in uur en minuut,

een sehip door de generator wordt

I geaktiveerd (alleen waargenornen

GNRTUUR

I

tijdstip-

I nen) .

GWIJZGD

Geeft aan hoeveel beroepsschepen de grootste
kolk van het komplex maximaal kan bevaËten.
Kolknunrmer van de grootsÈe kolk.
t?)
BooÉàn die aangeeft of de kolkbedíener zíjr.
schutcyclus heeft voltooid, nadat de bedieningsuren van de sluis zíjn afgelopen.
Hulpvariabele om te bepalen of de periode-

HLPVRBL

grenzen uoeten worden aangepast.
Hulpvariabele (procedure PRINTTBL).

GRKBRPS

GRKIIMMR

GSLOTEN

I}íBEHND

II{TN STT (2

INYARTS

,2,

(3)

AAIiTPER )

Gedeelte van de tussenaankornsttijd dat afgehandeld wordt (proces generator).
\rerkeersintensiteit van beroeps- en rekreaËievaart uit beide richting in e1k van de perioden.
Invaartijd van sehepen (l: lege beroepsvaart
2: volbeladen beroeps- 3: rekreatievaart).
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INZCHTR

(2,2)

KtKlNÍfT'
I(LKNMMR

KLKSIDE

I(LKUÏTV
KODERING

KOLKNMR

L-COL

Aantal kilometers dat een beroeps- resp.
rekreatieschip zich vanaf de sluis bevindt op heÈ mouent van melding (voor
elk van beide richtingen),
Invaartijd van een schip (attribuut schip).
Kolknurmer (attribuut sluiswachter) .
Zíjde van de kolk, waar de kolkbediener
bezig is (attr. kolkbediener).
UitvaarËijd van een schip (attr. schip).
Kodering datum of tekst als korr:nnentaar bij
de uitvoer (g karakters maximaal).
Kolknurnmer (attr. kolkbediener) .
Laatste kolom van de af te drukken tabel
(PRTNTTBL)

L-ROï,\r

.

Laatste rij van de af Ëe drukken tabel
(PRINTTBL).

I.AATSTE

LNKSSCH

Lor (s)
LPNDVRT

LPVAART

LUSTIJD (3 )
MAXBRPS (AANTKTK)

i.{A-}:i"rR}iG

Boolean, die aangeeft of een schip het
laatste is dat de kolk invaart.
Tij dstip hraarop de eerstvolgende keer aan de
linkerzijde geschut kan worden (attr. kolkbediener).
Randomstreáms voor de 4 generatoren en de
berekening van de beladingsgraad.
Boolgêor die dan geeft of een kolkbediener
moet wachten op lopende vaart schepen (attr.
kolkbediener).
Boolean, die aangeeft of een schip lopende
vaart schip is (aËËr. schip).
LusËijd vaÍr schepen bij invaart (l: leeg vaart
2: vol beroeps- 3: rekreatievaart).
Maximaal aantal beroepsschepen

van

de kolken kan bevatten..
GrootsËe aantal waarneningen, maximum van
AANTI,rRN

NEXTPER

dat elk

(i).

Periodenunmerr volgend op

generator).

huidige (proces

3l

NOTITIE

OPENING

OPSTNTT

OPSTRNR

Boolean, die aangeefÈ of van een sehip
in de wachtríj het einde van de wacht-

tijd aI is genoteerd.
Tijdstip (uren) waarop het sluizenkomplex
op werkdagen opent.
Boolean, die aangeeft dat de tot dan toe
verstreken wacht- en overligtijd van een
schip in de opstelrij is opgetekend.
Nunrmer van de kolk, waarbij een schip in
de opstelrij sËaaË of gaat staan (atËr.

schip).
OVRLKBR
OVRLKLS
OVRLKOR

OVRLOGR
PAGNNMR

Klassebreedte van het histogram OVERLTD.
AanLal klassen van het histográm OVERLïD.
Verstreken overligtijd bij sluiting van

het sluizenkomplex (attr. schip).
Ondergrens van het histogram O\TRLïD.
Paginanurmering op de uitvoer (proc. PAGIIDNG)

PAR},íTRI

Hulpvariabele voor de berekening van eeÍr
par:meter voor de procedure PRINTTBL.

PARMTR2

Idem.

PASSKSR

Klassebreedte van het histogra:a PASSRïD.
Aantal klasserl van het histogram PASSRïD.
Ondergrens van het histogram PASSRTD.
Percentage volbeladen beroepsschepea.
Nurmer van de huidige periode (zíe proces
generator).

PASSKLS
PASSOGR
PERCVOL

PERIODE

RCHTING

Richting van waaruit een generator
genereert (attr. generator).

RCHTSCH

Tijdstip lraarop de eerstvolgende keer
schepen van de rechterzijde kunnen beginnen
met invaren (attr. kolkbediener).
Totaal over alle rijen (of kolonrmen)r zie

RCL-TTL

schepen

PRINTTBL.
RECTFCT

ean, die aangeeft of een schip z:.-jn beslgnTning is veranderd (van wachtrij naar

Bool

opstelrij ).
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RST(RTIE (AAIÍTI(I,K, 2)

RESTRI'fT

(AAI{TrGK,

GRK3RPS)

RICHTNG

RKRTLLR

ROW-TTL

Aantal rekreatieschepen dat door de sLuis
wachter aan een kolk aan een van beide
zijden is toegewezen (l: links, 2z reehts).
AanËa1 rekreatievaartuigen dat naast een
zeker aantal beroepsschepen nog in de koLk
kan (zíe ook invoerbeschrijving).
Richt ing van waaruit een schip komt (attr.
schip).
Aantal rekreatieschepen, dat de kolk aan
het invaren is (attr. kolkbediener).
Rij totaal van de af te drukken tabel (zíe
PRINTTBL) .

van de randomstream die door een
generator gebruikt wordt (atËr. generator).
Resterende vaartijd tot aan de sluis (a11een
bij lopende vaart gebruikt (attr. schip)).
Nurnmer van de s imul at ierun.
Geeft aan hoe vaak i beroepsschepen en j
rekreatieschepen geschut zíjn. 0nderscheiden
naar resp. kolk en richtittg.
Nurnmer

RSTREA},I

RSTVRTD

RIJNN'}&ÍR

SCHEPEN (2

,2, i, j

(5,

)

SCHTYPE

Aantal schepen per uur (per type/ríchting
en totaal, index I tot 5) naar het uur van de
week (index I toË I 68).
Type schepen dat gegenereerd wordt (attr.

SEED (5)

generator).
Bevat de startwaarden voor de randomstreams

scHPwR

1

68)

Lor (i).
S

IMTIJD

Duur van een simulatierun (uren)

SLSIDNT

Sluisidentifikatie, uitvoerteksË max. 2A

SLUITEN

karakt ers .
Boolean, die aangeeft dat een kolkbediener
direkt na voltooiing van zír' cyclus moet

sluiËen (attr. kolkbediener).
SLUITNG

Tijdstip waarop de openingsuren van de sluis
tijdens werkdagen einigen (uren).
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S}{LHEID
STDAFI^II(

TBLELm,Í

(5)

(5,3)

TBLNAI'{E

TBLNMMR

TDGRENS (AANTPER)

TEBEHND

TIJDSÏ

I

TÏJDST

2

TÏJDST

3

TIJDST

4

TÏJDVRK

TOTLPER
TOTRUNS
TOTWRNG

TRCSTRT

TREIGING

TU

SSE

TYPE

I{AA\T(O}1S TT I JD

Snelheid van het schip (attr. schip).
Standaardafwijking tov het gemiddeld

aantal schepen per uur (per type/richting
en totaal , vergelijk GI-{DDLDE).
Elementen tbv de tabel bij het totaaloverzicht (zíe I'{AIN) .
l{aem van de tabel die moet worden afgedrukt (procedure PRNTTBL).
Nunzmer van de eventuele volgtabel die wordt
afgedrukt (PRNïTBL).
Periodegrens (ti5dstip in uren) van elk van
de periodes.
Nog af te handelen deel van de tussenaankomsttijd (zíe proces GENERAT0R).
Aankomsttijdstip van een schip bij de sluis
(attr. schip).
Tijdstip waarop de r,rachttijd van een:sèhip
bij de sluis eindigt.
Tij dstip \^/aarop de overligtij d van een schip
bij een sluis eindigt.
Tijdstip r/Íaarop het schip de sluis ï^reer heeft
verlaËen.
Tijdstip waarop de kolk na de snelst vrijkomende gereed is voor het invaren van schepen.
Totaal aantal periodes waaruit I run bestaaË.
Totaal aantal runs dat de sinulatie duurË.
Totaal aantal !íaarnemingen dat gebruikt wordt

(attr. GENERATOR).
Tijdstip rríaarop de trace-uitvoer starÈ, uitgedrukt in uren (default 999.99).
Randomwaarde die gebruikt wordt bij het bepalen van de beladingsgraad van een schip.
Berekende tussenaankomsttijd van schepen

(attr. GXNERATOR).
Type schip, attr, schip (l: beroeps, 2z
rekreat ie)

.
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urïvRrD (3)

UURIO{ST

VARTÏJD

Uitvaartijd varl schepen (l: lege beroepsvaart , 2z beladen beroepsv. 3: rekreatievaarË).
Uur van de week iraarop een schip aankomË
(hulpvariabele bij berekening SCHPIIUR) .
Totale vaartijd tot aan de sluis (attr.

schip).
VOLGNI'{R

VRKKNMR

VRTIEKO
VRTRGNG

WAARNI'{G

WACHTEN

WCHTINV

I^]CHTKBR

WCHTKLS
I,ICHTKOR

ï4ICHTNTT

Volgnurnmer van de waarneming

die in be-

handeling is (attribuut GENERATOR) .
Kolknurrmer van een op een later tij dstip vrijkomende kolk (attr. sluiswachter).
VariatiekoiifficiËnt mbt de simulatieperiode.
Vertraging die optreedt bij heË invaren van
een rekreatievaartuig ná een beroepsschip.
Boolean, die aangeeft of meË waargenonen
generatietijdstippen wordË gewerkt.
Tijd, die een kolkbediener moet wachten op
invarende schepen (ook laaËkomers).
Tijd, die een LaaËkomer (lopende vaart)
moet wachten (tot uit de opstelrij invarende
schepen binnen zijn) met invaren.
Klassebreedte van het histogr:m ï^IACHTïD.
Aantal klassen van heË histogrrm WACHTTD.
Verstreken wachttijd bij het sluiten van
de sluis (einde bedieningsuren), attr.
schip.
Boolean, die aangeeft dat de tot dan toe
verstreken wacht- en overligtijd van

in de wachtrij is opgetekend.
Ondergrens van het histogram I^IACHTTD.
schepen

WCHTOGR
I,,,EEiC{]'ÍR
ITERKDGN

van de week (= simulatierun),
Aantal dagen dat de sluis volgens het bettwerkdagentt wordt
d ieningsuren-schema van
Nurrnner

bediend.
h'l(NDOPN

TijCstip waarop de bedieningsuren van
sluis in het weekeinde beginnen.

de
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T^TIC\TDSLT

ZNDRWRK

Tijdstip waarop de bedieningsuren van de
sluis in het weekeinde eindigen.
Boolean, die aangeefÈ of een kolkbediener
zonder werk is (geen schepen in de opstelrij en) .
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8.

LIJST

VAN HÏSTOGRÀI'{I.,ÍEN

MNKPTR {2,2)

Overzicht van het aanËal schepen Per uur
van beide typen uit beide richÈingen

(het
0VERLTD (2 ,2)
PASSRTD

(2,2)

I^IACHTTD

(2,2)

aankomstpatroon)

.

Overzicht van de overligtijd van schepen
opgesplitst naar type en richtittg.
Ovexzicht van de passeerËijd van schepen
naar Èype en richtiog.
Orerzicht van de wachttijd van schepen
naar type en richting.
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9.

LIJST VAN GEBRUIKTE PROCEDURES

HSTTEXT

TETTERS

MODLTXT

PAGHDNG

PRNTTBL

TBLHDNG

Procedure verzorgt kleine tekst onder elk
hi s togran.
Procedure die leËters afdrukt ter markering
van het gedeelte-uitvoer waarin histograr
men per scheepstype/richting staan.
,Procedure verzorgt openingstekst van de
uitvoer, kort overzicht van het gebruik

van het uodel en de uitvoer.
Procedure verzorgt kop van elke pagina.
Procedure drukt (gedeeltes) van een tabel êj,
d
)j,e pararneter TBLNAME rnoeË een vierdimensionele array zijn (float gedeklareerd),
waarvan de eerste twee dimensieparafters
vast gekozen zijn r êo de Laatste trÀtêe
variabel (worden afgedrukt).
Procedure verzorgt de kop boven de tabel
die aangeeft hoeveel sehepen per schutting

meegenouterl.
t/,
p
Procedure die tekst afdruktrWoorafgaab aan
de histograÍnmen per scheepstype en richÈing.

(

X
X

worden
HSTHDNG

^

