Handleiding ROVM viewer

1

Handleiding
ROVM viewer

maart 2015

Handleiding ROVM viewer

2

Versiebeheer
1 juli 2012: Handleiding ROVM overzichtscherm versie 1
24 augustus 2012: revisie t.b.v. nieuwe versie ROVM-viewer
21 september 2012: revisie t.b.v. nieuwe versie ROVM-viewer
5 maart 2015: revisie t.b.v. nieuwe versie ROVM-viewer, 1.8

Handleiding ROVM viewer

3

Inhoud
1 Handleiding ROVM viewer ............................................................................................................................................ 4
1.1 Scherm onderdelen ........................................................................................................................................................ 4
1.1.1

Aangeven welke informatie getoond wordt in de kaart .................................................................................. 5

1.1.2

Aangeven welke objecten getoond worden in de kaart .................................................................................. 6

1.1.3

Kies het juiste zoom niveau .............................................................................................................................. 7

1.1.4

Wat betekenen de kleuren en iconen in de kaart ............................................................................................ 8

1.1.5
1.2
1.2.1

Zoeken naar een weg of locatie ........................................................................................................................ 9

1.2.2

Iets anders zien ............................................................................................................................................... 10

1.2.3
1.3

2

Hoe bepaal je of de gegevens actueel zijn? ...................................................................................................... 8
Navigeren met de kaart ......................................................................................................................................... 9

Opties .............................................................................................................................................................. 10
Details opvragen van objecten in de kaart. ........................................................................................................ 11

1.3.1

Camera ............................................................................................................................................................ 11

1.3.2

Drip .................................................................................................................................................................. 11

1.3.3

Beeldstanden (matrixborden) ........................................................................................................................ 12

1.3.4

VRI ................................................................................................................................................................... 12

1.3.5

Meetvak .......................................................................................................................................................... 13

1.3.6

Telpunt (= NDW) of meetraai (= RWS) ........................................................................................................... 14

Begrippenlijst .........................................................................................................................................................19
2.1.1

Afkortingen ..................................................................................................................................................... 19

2.1.2

Belangrijke begrippen ..................................................................................................................................... 20

Handleiding ROVM viewer

4

1 Handleiding ROVM viewer
De handleiding bestaat uit een uitleg van alle onderdelen op het scherm en instructies voor het
gebruik van alle functies die de applicatie biedt.
Er is een overzicht met de belangrijkste instructies die u kunt printen op één pagina (de quick
reference card) op:
http://www.rovmviewer.nl/Quick_Reference_Card.pdf
In deze handleiding is ervoor gekozen de gebruiker met 'je' aan te spreken in
plaats van de formelere 'u' vorm.

1.1 Scherm onderdelen
In één oogopslag de basisfunctionaliteiten van de ROVM viewer.
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Koptekst met de naam en versie van de applicatie;
Zoekvenster waarmee een plaats of weg op de kaart gezocht kan worden.
Of selecteer een regio en zoom in op het gekozen gebied. De selectie
kan opgeslagen worden;
Navigatiepaneel voor hulp bij het bewegen van de kaart en tonen van
meer of minder details;
Menubalk met opties voor een overzicht van nieuwe functionaliteiten,
uitloggen, documentatie, settings en data-actualiteit;
Actuele datum en tijdstip;
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Informatiepaneel waarmee aangeven wordt welke informatie over
meetlocaties wordt getoond met daaronder een legenda die de
betekenis van de zichtbare kleuren in een klein venster toont door met
je muis over de kleur te bewegen;
Locatiepaneel waarmee aangegeven wordt van welk type meetlocaties
informatie op de kaart wordt getoond;
Objectpaneel waarmee aangegeven wordt welke soort instrumenten op de
kaart worden getoond.

informatiesoort
snelheid t.o.v. freeflow

absolute snelheid

stremmingen
intensiteit
Bij het opstarten van de applicatie zie je:

definitie
gemiddelde snelheid van voertuigen die een
telpunt, raai of meetvak in een minuut zijn
gepasseerd, uitgedrukt in kilometer per uur,
afgezet tegen de freeflow snelheid voor de
specifieke locatie waarbij extreem lage
snelheden die ontstaan door files of ongelukken
eruit gefilterd zijn
gemiddelde snelheid van voertuigen die een
telpunt, raai of meetvak in een minuut zijn
gepasseerd, uitgedrukt in kilometer per uur,
gepresenteerd met een vaste kleurenschaal
alleen locaties waar de actuele snelheid zeer
laag (rood) is ten opzichte van freeflow worden
getoond
aantal voertuigen dat per minuut een punt, raai
of meetvak passeert, uitgedrukt in aantal
voertuigen per uur




de kaart van heel Nederland;
een kleuring die de afwijking tussen de actuele snelheid en de freeflow snelheid weergeeft;

voor RWS en NDW meetvakken op het hoofdwegennet.
Naar welk gebied je kijkt, welke informatie en welke objecten je ziet kan door de gebruiker worden
bepaald met een algemeen mechanisme voor het aan- en uit- zetten van kaartlagen. Iedere
kaartlaag toont andere informatie of een ander soort object. Er kan meer dan één kaartlaag
tegelijk zichtbaar zijn.
1.1.1

Aangeven welke informatie getoond wordt in de kaart

Maak een keuze uit de verschillende informatie soorten rechtsboven in de kaart. Zie onderstaande
tabel voor een bijbehorende omschrijving.
absolute snelheid

stremmingen

intensiteit

RWS meetvak

snelheid t.o.v.
freeflow
x

x

x

x

RWS meetraai

x

x

x

x

NDW meetvak op
HWN
NDW meetvak op
OWN
NDW telpunt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Kies één of meerdere type meetlocaties waarvoor de gekozen informatie beschikbaar is op basis
van onderstaande tabel.
Zodra een geldige keuze is gemaakt zal deze op de kaart worden getoond waarbij de legenda
wordt aangepast behorende bij de gekozen informatiesoort. Onderstaande tabel geeft de
grenswaarden voor de verschillende legendakleuren per informatiesoort.

kleuren
absolute
snelheid
snelheid t.o.v.
freeflow

categorie 1

categorie 2

categorie 3

categorie 4

≥ 80 km per
uur
Snelheid ≥
0,7*freeflow

50 ≥ snelheid >
80 km per uur
0,45*freeflow ≥
snelheid >
0,7*freeflow

25 ≥ snelheid >
50 km per uur
0,2*freeflow ≥
snelheid >
0,45*freeflow

snelheid < 25
km per uur
Snelheid <
0,2*freeflow

1200 =<
Intensiteit < 3600

3600 =<
Intensiteit <
5200

Intensiteit >=
5200

stremming

kleuren
intensiteit

1.1.2

er is een
stremming
snelheid <
0,2*freeflow
Intensiteit <
1200 mvt/uur

Aangeven welke objecten getoond worden in de kaart

Voor het tonen van informatie op de kaart moet ook een meetlocatie zichtbaar zijn.


Maak een keuze uit de verschillende meetlocaties rechts-midden in de
kaart. Zie onderstaande tabel voor een bijbehorende omschrijving.

meetlocatie
RWS meetvak
RWS meetraai
NDW HWN meetvak
NDW meetvak
NDW telpunt

definitie
gedeelte van een weg op het hoofdwegennet in één rijrichting
waarvoor reistijdinformatie wordt verzameld en berekend door
Monibas
groep van één of meer waarnemingspunten op een
dwarsdoorsnede van een rijbaan
gedeelte van een weg op het hoofdwegennet in één rijrichting
waarvoor reistijd informatie wordt verzameld door het NDW.
gedeelte van een weg op het onderliggend weggennet in één
rijrichting waarvoor reistijd informatie wordt verzameld door het
NDW
groep van een of meer waarnemingspunten op een
dwarsdoorsnede van een rijbaan dat door NDW is geleverd

Het is mogelijk dat NDW en RWS meetlocaties elkaar overlappen. Op deze locaties wordt door
beide organisaties data ingewonnen. Omdat het fysiek verschillende meetsystemen betreft (op
dezelfde locatie) kunnen er kleine verschillen zichtbaar zijn.


Naast meetlocaties kan ook de locatie en status van instrumenten
worden getoond. Zie onderstaande tabel voor een beschrijving.
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instrument
Camera
Drip

Omschrijving
actuele status, beeld en locatie
actuele tekst en locatie van DRIP's die via Rijkswaterstaat
hun data leveren aan het NDW
locatie van VRI's (dekkingsgraad nog beperkt)
actuele beeldstand van de matrix signaalgevers op het
hoofdwegennet
geeft de posities en aanduidingen weer van de
hectometerpaaltjes langs het hoofdwegennet

VRI
Beeldstand
HM-posities

Zie ook: Functionaliteit - Overzicht van de gekoppelde informatie bronnen.

In theorie kan je alle informatie tegelijk tonen, maar dan wordt het erg vol op de kaart.
1.1.3

Kies het juiste zoom niveau

De selectie in het informatie paneel en locatie paneel wordt altijd getoond, ongeacht het
geselecteerde zoom niveau.
De selectie in het objecten paneel wordt alleen getoond bij een lager zoom niveau omdat de
informatie anders niet meer zinvol is. Onderstaande tabel geeft aan welke objecten bij welke zoom
niveau zichtbaar is.
Zoom niveau

Camera

Drip

VRI

<5

x

5 ... 6

x

x

x

>8

x

x

x

Beeldstand

HM-posities
x
x

x

x

Er zijn in totaal 14 zoomniveaus.

Voor het selecteren van objecten en opvragen van details is het handig om een gedetailleerdere
kaart te zien (zoom niveau). Dit kan op de volgende manieren:
Zoom niveau met 1 verhogen:

klik dubbel op de kaart

klik op de plus van het navigatiepaneel

schuif het schuifje van het navigatiepaneel omhoog

draai muiswiel van je af
Zoom niveau met 1 verlagen:




klik op de min van het navigatiepaneel
schuif het schuifje van het navigatiepaneel omlaag
draai muiswiel naar je toe
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Wat betekenen de kleuren en iconen in de kaart

Iconen voor het tonen van informatie en status:
icoon

omschrijving
meetraai of telpunt

status
betekenis kleur afhankelijk
van getoonde informatie
soort
betekenis kleur afhankelijk
van getoonde
informatiesoort

Meetvak (gekleurde lijn
in figuur )

camera

kleur van de rand is
afhankelijk van status en
beschikbaarheid van het
beeld.
het type icoon is afhankelijk
van de status van het
dripbeeld
Kleur van icoon is afhankelijk
van de verzadigingsgraad
van de vri
icoon geeft actuele status
van de MSI aan
icoon geeft de positie van
een hectometerpaal aan

drip
vri
beeldstand
.
1.1.4.1

HM posities

Legenda

Kleuren voor het typeren van de verschillende soorten informatie:
snelheid t.o.v.
freeflow

Vrije
doorstroming

Licht
vertraagde
doorstroming

Vertraagde
doorstroming

Zwaar
vertraagde
doorstroming

er is
geen
meting

absolute
snelheid

snelheid is
normaal

snelheid is
langzaam

snelheid is
extreem
langzaam

Stilstaand
verkeer

er is
geen
meting

stremming
intensiteit

Intensiteit <
1200 mvt/uur

1200 =<
Intensiteit <
3600

3600 =<
Intensiteit <
5200

Alleen rood
wordt getoond.
Intensiteit >=
5200

er is
geen
meting

1.1.4.2 Grijze lijnen op de kaart
Indien er geen data wordt ingewonnen wordt een grijze lijn getoond.
1.1.5

Hoe bepaal je of de gegevens actueel zijn?

De data wordt iedere minuut ingelezen. Om te controleren of de gegevens werkelijk actueel zijn,
kan je een overzicht op vragen van het tijdstip waarop een bepaald soort informatie voor het
laatste is verwerkt.


Klik op het icoon in de vorm van een klokje rechts bovenin de grijze
menubalk van het scherm.
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Zoek in de tabel het soort informatie en bijbehorende laatste datum en
tijdstip waarop de data is ingelezen.
Het tijdstip dat hier wordt getoond is het tijdstip waarop de data is verwerkt door het
wegkantsysteem (en dus niet het tijdstip waarop de data is gemeten). Er zit maximaal 2 minuten
vertraging tussen het meten en verwerken van de data.


Klik op het kruisje rechtsboven in de pop-up om het venster te sluiten
In de pop-ups van camera’s en DRIP’s is ook het tijdstip van het beeld opgenomen.

1.2

Navigeren met de kaart

1.2.1

Zoeken naar een weg of locatie

In het zoekvenster kan je de naam invoeren van:

een provincie

een plaats

een straat + plaats

een object (bijvoorbeeld het station Rotterdam centraal)
Zodra je op enter klikt en de betreffende naam kan gevonden worden als locatie zal de kaart
inzoomen op deze locatie.
Recente zoekacties worden opgeslagen en zijn zichtbaar via een drop down vanuit de zoekbalk.
Hiermee is het voor de gebruiker mogelijk zijn eigen interessegebied snel terug te vinden.
Standaard zijn er vijf regio’s en heel Nederland gedefinieerd.







Klik op
om het drop down menu te openen.
Navigeer met de muis naar de recente zoekacties onder aan de lijst.
Rechts naast de zoekopdracht verschijnt een link om de locatie op te
slaan.
Klik op opslaan en geef een naam op voor de locatie.
Klik op Ok. De locatie wordt nu toegevoegd aan de lijst.
De locatie kan weer verwijderd worden door op de link ‘verwijder’ te
klikken naast de opgegeven locatie.
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Iets anders zien

Je kan de kaart op twee manieren verschuiven naar een ander gebied of locatie:
manier 1 met de muis:




manier


1.2.3

klik met de linker muisknop op de kaart en hou deze ingedrukt
het icoontje van de muisaanwijzer verandert nu in een kruis
verschuif de muis
de kaart schuift nu mee met de muis
2 met het navigatiepaneel:
klik met de linker muisknop op één van de richtingen van het
navigatiepaneel
de kaart schuift nu mee in de richting waarop je klikt.
Opties

De kaart kan in één keer of in delen geladen worden. Daarnaast kan de opbouw van het
selectiemenu aangepast worden. Om deze kaartopties te wijzigen voer je de volgende acties uit:


Klik op het icoon in de vorm van een rader rechts bovenin de grijze
menubalk van het scherm;



Selecteer de optie in één geheel (alles in één keer laden) of opbouw in
delen (in 6 delen laden);
Selecteer toon alle opties in selectiemenu om alle instrumenten in het
selectiemenu. De instrumenten die niet beschikbaar zijn op het
ingestelde zoomniveau worden lichtgrijs weergegeven.
Selecteer de optie verberg onbeschikbare opties in het selectiemenu
om alleen de instrumenten te tonen die op het ingestelde zoomniveau
beschikbaar zijn. Als alle instrumenten getoond worden, zijn







Klik op het kruisje rechtsboven in de pop-up om het venster te sluiten.
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Details opvragen van objecten in de kaart.

Over de objecten kan je extra informatie opvragen die in een kleiner scherm getoond worden
bovenop de kaart. Onderstaand per object instructies en voorbeelden.
Tip:
Om op het (kleine) icoontje van, bijvoorbeeld, een camera te klikken moet je verder inzoomen of
ervoor zorgen dat er geen andere kaartlagen aanstaan. Zet bijvoorbeeld de kaartlaag met
meetvakken tijdelijk uit als je een camera gaat selecteren.
1.3.1

Camera

De camera's die een groene rand worden weergegeven leveren status informatie en een actueel
beeld. Ga als volgt te werk om deze informatie op te vragen:








Zorg dat je voldoende gedetailleerd bent ingezoomd zodat je precies
kan klikken.
Klik op een camera-icoon met groene rand om het beeld van de
camera op te vragen.
U ziet een voortgangsbalk tijdens het ophalen van de informatie.
Een kleiner scherm komt naar voren met twee tabbladen:
de eerste tab toont het actuele camerabeeld, dit beeld wordt iedere 10
minuten ververst,
de tweede tab toont het Google Streetview beeld van de locatie.
Klik op het zwarte kruisje rechts bovenin het scherm om het scherm te
sluiten.

De kleur van de rand van het camera icoon op de kaart geeft aan wat de status van de camera is:
Icoon

status

beeld

OK
niet OK
niet OK
niet beschikbaar

beschikbaar
beschikbaar
niet beschikbaar
beschikbaar

niet beschikbaar

niet beschikbaar

In Nijmegen e.o. zijn lokale camera’s met beelden beschikbaar (geen status).
Deze hebben dezelfde donkergrijze kleur, maar dan zonder een gekleurde
rand.
1.3.2

Drip

De actuele tekst of het actuele beeld van alle door Rijkswaterstaat ingewonnen drip-borden kan je
zien in het overzichtsscherm. Ga als volgt te werken om deze informatie op te vragen:





Zorg dat je voldoende gedetailleerd bent ingezoomd zodat je precies
kan klikken;
Klik op een drip-icoon
om de actuele stand op te vragen;
Je ziet het actuele drip-beeld, dit beeld wordt automatisch ververst.
Het is mogelijk meerdere drip’s achter elkaar open te klikken;
Naast het beeld van de drip staan 2 icoontjes, 1 om de locatie van de
drip te tonen op de kaart en 1 voor de Google Streetview;
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Idere drip kan afzonderlijk worden weggeklikt uit het getoonde venster
of het hele venster kan in 1x worden gesloten.

Het type icoon van de drip geeft aan wat de status van de drip is:
Icoon

status
De drip bevat verkeerskundige informatie
De drip is leeg of bevat een mottotekst
De drip is defect

1.3.3

Beeldstanden (matrixborden)

De actuele tekst of het actuele beeld van alle matrixborden kan je direct zien in het
overzichtscherm door het icoon wat op de kaart wordt getoond. Deze informatie wordt iedere
minuut ververst. Ga als volgt te werk om deze informatie als een plaatje op te vragen:


Zorg dat je voldoende gedetailleerd bent ingezoomd zodat je precies
kan klikken;




Klik op een beeldstand icoon
om de actuele stand op te vragen;
Je ziet het actuele beeld dat wordt ververst bij het openen van het
scherm;
Boven het matrixbeeld op je scherm kun je ook kiezen voor het Google
Streetview beeld van de locatie.
Klik op het zwarte kruisje rechts bovenin het scherm om het scherm te
sluiten.
VRI



1.3.4

Let op: Van de VRI’s is op dit moment geen statusinformatie opgenomen. VRI-data wordt nog niet
ontsloten via een algemene landelijke database. Onderstaande verduidelijking van de VRI’s is dus
vooralsnog niet van toepassing. Alleen de Google Streetview van de locatie wordt nu getoond bij
het aanklikken van een VRI.
De kleur van het icoon is afhankelijk van de verzadingsgraad van de VRI:
Icoon

verzadigingsgraad
Voldoende capaciteit
Tegen verzadiging aan
Oververzadigd
Geen informatie beschikbaar,
verzadigingsgraad onbekend

Ga als volgt te werk om informatie op te vragen van een VRI locatie:


Zorg dat je voldoende gedetailleerd bent ingezoomd zodat je precies
kan klikken;
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Klik op een VRI icoon
om de actuele stand op te vragen;
Een kleiner scherm komt naar voren met het Google Streetview beeld
van de locatie;
Indien statusinformatie bekend is van de VRI wordt daarnaast ook
informatie getoond over de actuele situatie, etmaalgrafieken en een
stromendiagram.
Klik op het zwarte kruisje rechts bovenin het scherm om het scherm te
sluiten.
Meetvak

De ontwikkeling van het verkeer in een meetvak voor de huidige dag kan worden opgevraagd en
bekeken in een grafiek. Ga als volgt te werken om deze informatie op te vragen:











Zorg dat je voldoende gedetailleerd bent ingezoomd zodat je precies
kan klikken;
Klik op een de gekleurde lijn van een meetvak om het verkeersverloop
op te vragen;
U ziet een voortgangsbalk tijdens het ophalen van de informatie;
Een kleiner scherm komt naar voren met twee grafieken;
de eerste grafiek toont een grafiek met een overzicht van de actuele
gegevens (intensiteit en snelheid) op de huidige dag en de
freeflowsnelheid, dit beeld wordt iedere minuut ververst;
de tweede grafiek toont de actuele snelheid op de huidige dag en de
dagcurve (gemiddelde snelheid voor het meetvak op hetzelfde dagtype
= dag van de week), dit beeld wordt iedere minuut ververst;
Klik op de tabbladen boven de grafiek om de andere grafiek te zien;
Klik op een dagsoort onder de grafiek op de tweede grafiek om de
grafiek aan te vullen met het gemiddelde van een ander dagtype;



Klik op om de grafiek te vergroten. Op dezelfde manier kan de
grafiek ook verkleind worden.



Klik op




om de grafiek af te drukken.

Klik op
om de grafiek op te slaan.
Klik op het zwarte kruisje rechts bovenin het scherm om het scherm te
sluiten.
De getoonde snelheden in de dagcurven zijn berekend op basis van het gemiddelde in het vorige
kwartaal. Per dagtype is voor ieder 5-minuut interval de gemiddelde waarde berekend.

Handleiding ROVM viewer

1.3.6

14

Telpunt (= NDW) of meetraai (= RWS)

De ontwikkeling van het verkeer op een waarnemingspunt (telpunt of meetraai) voor de huidige
dag kan opgevraagd worden en bekeken worden in een grafiek. Ga als volgt te werk om deze
informatie op te vragen:





Zorg dat je voldoende gedetailleerd bent ingezoomd zodat je precies
kan klikken;
Klik op het icoon van een meetraai of telpunt om het verkeersverloop
op te vragen;
U ziet een voortgangsbalk tijdens het ophalen van de informatie;
Een kleiner scherm komt naar voren met drie grafieken;
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de eerste grafiek toont één grafiek met een overzicht van de actuele
gegevens (intensiteit en snelheid) , dit beeld wordt iedere minuut
ververst;
de tweede grafiek toont een grafiek met de actuele snelheid per
rijstrook, dit beeld wordt iedere minuut ververst;
de derde grafiek toont een grafiek met de actuele intensiteit per
rijstrook, dit beeld wordt iedere minuut ververst;
de vierde grafiek (alleen bij meetraaien) toont het fundamenteel
diagram waarbij de snelheid is uitgezet tegen de intensiteit.
Klik op de tabbladen boven de grafiek om de andere grafieken te zien;



Klik op om de grafiek te vergroten. Op dezelfde manier kan de
grafiek ook verkleind worden.



Klik op




Klik op
om de grafiek op te slaan.
Klik op het zwarte kruisje rechts bovenin het scherm om het scherm te
sluiten.

om de grafiek af te drukken.
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2

Begrippenlijst

vetgedrukte begrippen zijn nieuw t.o.v. OCD.
2.1.1

Afkortingen

Acroniem

Term

Definitie

DRIP

dynamisch route-informatie
paneel

instrument waarmee routeinformatie kan worden gegeven aan
de weggebruiker

DVM
service

Dynamisch
verkeersmanagement
service

verzameling samenhangende
maatregelen [DVM] om voor een
effectgebied een doel (instroom
bevorderen, uitstroom bevorderen,
omleiden) te bereiken

GNV

Gecoördineerd
Netwerkbreed
Verkeersmanagement

GPS

global positioning system

MA20

verzamelnaam voor systemen die
gebruik maken van een wereldwijd
satellietplaatsbepalingssysteem.
pakket 20 van het programma
mobiliteitsaanpak

Monica

Monitoring Casco

applicatie die gegevens uit een
onderstation, waarop meetlussen zijn
aangesloten, verwerkt en die
verkeersgegevens (snelheid,
intensiteit, en beeldstand) levert per
waarnemingspunt per minuut

NDW

Nationale Databank
Wegverkeersgegevens

samenwerkingsverband tussen
wegbeheerders op Rijks-, provinciaal
en gemeentelijk niveau om een
gemeenschappelijke databank voor
real-time en landelijk dekkend
verkeersgegevens op te zetten en
beheren.

NMS

Netwerk Management
Systeem

OVK

operationeel
verkeerskundige

rol van een persoon, verkeerskundige
in een verkeerscentrale

PRIS

parkeer route informatie
systeem

DRIP voor het weergeven van
informatie over parkeerlocaties
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TDI

toerit dosering installatie

ROVM

Regionaal operationeel
verkeersmanagement

VRI

verkeer regel installatie

instrument waarmee het verkeer op
basis van een verkeerslicht (rood,
groen en eventueel oranje) geregeld
wordt.

VID

VerkeersInformatie Dienst

commerciële instantie in Nederland die
verkeersinformatie inwint en
distribueert.

VILD

Verkeersinformatie Locatie
Database

basisbestand met gedetailleerde
locatiegegevens over de Nederlandse
A- en N-wegen

WVL

wegverkeersleider

persoon die in een verkeercentrale
werkt, het verkeersbeeld monitort en
eventueel een maatregel dvm inzet.

2.1.2

instrument om de instroom op een
weg te beperken

Belangrijke begrippen

vetgedrukte begrippen zijn nieuw t.o.v. OCD.

Term

Definitie

actuator
actueel verkeersbeeld

zie stuurinstrument
grafische weergave van intensiteit en
snelheid [rekenkundig] op een (deel
van) een wegennet
Een mentaal beeld vormen en
permanent bijhouden van de
verkeerssituatie en alle bijzonderheden
in een gebied.
Formele definitie: Situation Awareness
is de perceptie van de elementen binnen
ruimte en tijd in hun omgeving, het
begrijpen van hun betekenis en de
projectie van hun status in de nabije
toekomst.(TNO).
percentage van het aantal mogelijke
metingen waarvoor een meting is
opgeleverd
percentage van het aantal metingen wat
overeenkomt met de objectieve
werkelijkheid
een getal dat het maximale aantal
eenheden (voertuigen,
vervoerseenheden of voetgangers)
aanduidt dat een doorsnede van de
infrastructuur per tijdseenheid kan
passeren

awareness (management by -)

beschikbaarheid
betrouwbaarheid
capaciteit
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configuratie
deelscherm

exception (management by -)

freeflow
functioneringsniveau
Gebied
geografische component
hoofdscherm
informatie
infrastructuur
instrument
intensiteit
Kaart

locatiereferentie

maatregel
meetinstrument
meetraai
meetvak
NDW
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hiërarchie die de relatie tussen
wegvakken, meetvakken,
meetraaien en meetpunten aangeeft
onderdeel van het overzichtscherm
voor verschillende soorten detail
informatie die het verkeersbeeld
bepalen of aanvullen
Belangrijke gebeurtenissen (events)
worden (vaak met een attentiesein)
onder de aandacht van de
wegverkeersleider gebracht. Dit werkt
alleen als er sprake is van een goede
Situation Awareness.
de gemiddelde snelheid onder rustige
condities
mate waarin een verkeersbeeld
voldoet aan het gewenste
verkeersbeeld.
een deel van het aardoppervlak
Een geografisch aan te duiden locatie
zoals een gebied, traject, route,
verkeerspunt of andere locatie
onderdeel van het overzichtscherm
algemene gegevens die door een
persoon of systeem geïnterpreteerd en
geïntegreerd zijn
het geheel aan verbindingen in een
bepaald gebied
werktuig met een specifieke functie
aantal voertuigen dat per tijdseenheid
een (deel van) een raai van een weg
passeert
een stilistische weergave of
gegenereerde weergave van het
wegennet waarop informatie over het
wegennet geprojecteerd kan worden.
een manier om bij het uitwisselen van
informatie aan te geven op welke
geografische locatie de informatie
betrekking heeft
de instelling van een stuurinstrument
instument waarmee gegevens over de
actuele verkeersituatie worden
verzameld.
groep van een of meer
waarnemingspunten op een
dwarsdoorsnede van een rijbaan
gedeelte van een weg in één
rijrichting waarvoor reistijd
informatie wordt verzameld
samenwerkingsverband tussen
wegbeheerders op Rijks-, provinciaal
en gemeentelijk niveau om een
gemeenschappelijke databank voor
real-time en landelijk dekkend
verkeersgegevens op te zetten en
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stremming
stuurinstrument
telpunt
verkeer
verkeersbeeld
verkeerscentrale
verkeerspunt
verkeerssituatie
voertuig

Weg
wegbeheerder
wegvak
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beheren.
een locatie waar op een moment de
snelheid kleiner is dan 80% van de
freeflow snelheid
instrument waarmee het gedrag
weggebruikers beïnvloed wordt (ook:
actuator)
meetlocatie op het onderliggend
wegennet waarmee intensiteit wordt
gemeten
voertuigen die bewegen over een weg
Een 'momentopname' van het
dynamische proces van
verkeersafwikkeling.
instelling die het verkeersbeeld in de
gaten houdt
een positie op een kaart
beschrijving van een bepaald soort
verkeersbeeld
vervoermiddel over land zoals een
motorvoertuig conform definitie in het
RVV 1990: auto, vrachtauto, bus,
motorfiets, mobiele kranen enz.
onderdeel van het wegennet
de beheerder van een weg, in de
meeste gevallen is de wegbeheerder
ook de eigenaar.
gedeelte van een autosnelweg tussen
twee opeenvolgende aansluitingen of
tussen een knooppunt en een
aansluiting

