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1. Inleiding
Dit rapport beschrijft het werk dat uitgevoerd is in het kader van het Anticiperend Onderzoek
(AO) 1998-1999 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). In dit AO gaan we in het
bijzonder op zoek naar de 'registratieloze registratie' en de 'dataloze database'. Cryptische
omschrijvingen, maar ze dekken op een bepaalde manier de lading. Wat we ons afvragen is
namelijk of het mogelijk is, of beter: wanneer het mogelijk wordt, om met allerlei technologische
en telematische systemen relevante data vast te leggen. In dit geval in hoofdzaak data met
betrekking tot verkeersongevallen en -incidenten; zijsprongen bleken echter onvermijdelijk. Het
registratieloze aspect zit hem dan met name in de verminderde/niet meer noodzakelijke
registratie door de mens.
I s het ook mogelijk, en ook hier in de vragende vorm: wanneer wordt het mogelijk..., om met
algoritmes, extrapolatie of anderszins databases te 'vullen' met relevante data die feitelijk
ontbreekt. Dat ontbreken kan zijn vanwege bepaalde t i j d - of ruimte hiaten in een verzameling
gegevens. Het dataloze aspect betreft dan met name hiaten die niet door de gegevens
verzamelende mens maar anderszins worden ingevuld.
We gaan nader in op het gebruik van snelheidsprof ielen, wavelets toepassingen bij
dataverwerking, digitale videobeelden als bron van ongevallengegevens, etc. Vernieuwingen die
allemaal een rol (kunnen gaan) spelen in de toekomst. Ze dienen zich nu aan, zijn we er klaar voor?
Hoe is dit rapport opgebouwd? Het onderzoek begint met een beschrijving van de vragen die we
beantwoord willen hebben. Waarom doen we een dergelijk AO-onderzoek, is al duidelijk welke
gegevens nu of straks relevant voor de afdeling Basisgegevens kunnen zijn met het oog op de
uitlevering aan klanten? Zijn er misschien bedreigingen of kansen? Kortom, wat zijn de
uitgangspunten van dit AO?
Vervolgens starten we het feitelijke onderzoek met een literatuuronderzoek naar de
technologische en telematische systemen die zich aandienen. Wat opvalt is dat vaak de online,
dynamische functie van dergelijke systemen uitgewerkt is terwijl aan de statische/statistische
functionaliteit nauwelijks gedacht is. Juist dergelijke functionaliteit, statisch/statistisch, is,
onder meer voor de afdeling Basisgegevens, in de toekomst van belang. Steeds vaker hoort men
bijvoorbeeld van de Politie dat zij in de toekomst het registreren van bron-gegevens niet meer
voor haar rekening wil nemen. Die dreiging is aanwezig.
Het literatuuronderzoek wordt een enkele keer aangevuld met een kort verslag van interviews
met personen die in het veld van telematica-en technologie-vernieuwingen in relatie tot verkeeren vervoergegevens actief zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van foldermateriaal om te illustreren
wat op dit moment tot de mogelijkheden behoort.
Vervolgens gaan we zelf iets proberen. In samenwerking met de afdeling IBS, i.c. Florin Barb
willen we proberen informatie af te leiden uit bron-gegevens specifiek bedoeld voor Dynamisch
Verkeers Management. Relatief nieuwe technieken uit de signaalverwerking- en analyse worden
door ons toegepast op bestanden van AVV. Vanwege de beschikbare tijd en kennis, van onder
meer Florin Barb die in januari 1999 AVV verwisseld heeft voor een andere werkgever, zijn de
experimenten niet omvangrijk geworden. Ze geven echter wel uitsluitsel over de potentie voor
AVV.
Tot slot komen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Bijzonder voor dit onderzoek is het feit dat we 'in opdracht van' Hoofdingenieur-directeur Houko
Luikens dit onderzoek geheel met eigen capaciteit hebben uitgevoerd. Daar zijn in ieder geval
twee kanttekeningen bij te plaatsen:
•

•

De verworven kennis is in zijn geheel verworven door/voor AVV, er is immers geen
uitbesteding geweest. Het relatieve van deze kanttekening blijkt overigens uit het vertrek
van Florin Barb naar een ander bedrijf;
De keerzijde is wel dat de projectmatige wijze van werken van AVV en Rijkswaterstaat in het
algemeen welhaast gebruik vereist van externe capaciteit. Het kennisaspect was niet zozeer
knelpunt alswel het capaciteitsaspect. Mede daardoor is dit onderzoek een tweetal maanden
uitgelopen op de oorspronkelijke planning. Want hoe gaat het in de praktijk? Eigen onderzoek
wordt vaak als 'stopwerk' ervaren, terwijl projecten waar anderen blijven hameren op
voortgang e.d. voorrang krijgen. We zijn goed voor anderen, en niet voor onszelf!

2. Vraagstelling
2.1 Context
De laatste jaren hebben de telematica-toepassingen in en rond het verkeers- en vervoersysteem
een hoge vlucht genomen. Te denken valt aan allerlei vernieuwingen in het kader van de projecten
'Wegen naar de Toekomst', 'Incident Management' en 'Wegbeheer 2000'. Telematica oplossingen
beogen het werken voor mensen gemakkelijker te maken.
Een andere tendens die hier waarschijnlijk mee samen hangt is dat maatschappelijke organisaties
zich steeds meer willen richten op door henzelf geformuleerde kernactiviteiten. De Politie die
bekend maakt dat ongevallenregistratie met relatief gunstige afloop niet meer t o t hun
takenpakket hoort is het duidelijkste voorbeeld dat ik in de laatste maanden in de kranten
aantrof. In dezelfde lijn licht overigens de vraag die AVV zich de laatste jaren stelt, namelijk wat
is onze missie, waar willen we naartoe, wat doen we wel en wat doen we niet

'De Politie vraagt zich af hoe ze de burger het best kan dienen'

Telematica en daarmee samenhangende systemen om data te verwerken, te bewerken en te
presenteren ten behoeve van Dynamisch Verkeers Management zijn er alom. Zou het mogelijk zijn
deze systemen zodanig te laten opereren dat statistische basisgegevens zoals de afdeling
Basisgegevens exploiteert ter beschikking komen?
2.2 Onderzoeksvragen
Het is goed om een onderscheid te maken naar registratieloze registratie en dataloze database.
Met registratieloze registratie wordt bedoeld dat de mens niet meer een volledige handmatige
registratie verzorgt, maar dit deels of in zijn geheel over laat aan (telematica)oplossingen.
Voorbeelden van registraties in de verkeers- en vervoerwereld door mensen zijn:
•
•
•
•

De registratie van verkeersongevallen door Politiemensen;
De verkeerswaarnemingen in voertuigcategorieën door waarnemers;
De conflictobservaties op kruisingen ten behoeve van het ontwerp door onderzoekers;
En om eens iets heel anders te nemen: het 'inmeten' van objecten door landmeetkundigen.

Overigens worden ook deze taken al meer of minder her en der overgenomen door
geautomatiseerde, telematica- en ICT-oplossingen. I n dat verband wil ik noemen ontwikkelingen
zoals de Ongevallenreporter ten behoeve ongevallenregistratie door de Politie Selderland-Zuid,
het gebruik van (satelliet/)GPS-faciliteiten in kadastraal werk, gebruikmaking van automatische
verkeerstellingen met tellussen onder het wegdek of met behulp van handmatig te bedienen
telapparatuur die net als de Ongevallenreporter dienen ter vervanging van pen en papier,
enzovoorts.
Wat we ons ten aanzien van registratieloze registratie afvragen is of het mogelijk is, of beter:
wanneer het mogelijk wordt, om met allerlei technologische en telematische systemen relevante
data vast te leggen. I n dit geval in hoofdzaak data met betrekking tot verkeersongevallen en incidenten; zijsprongen bleken echter onvermijdelijk. Het registratieloze aspect zit hem dan met
name in de verminderde/niet meer noodzakelijke registratie door de mens.
Dat leidt tot de volgende onderzoeksvragen met betrekking tot de registratieloze registratie:
•

•

•

•

hoe kan bij de registratie van verkeersongevallen de inspanning door de mens, op dit moment
vooral de Politie-agent, geminimaliseerd of zelfs t o t nul gereduceerd worden? N.B. voor een
belangrijk deel kijkt BG in het kader van het Projecten Programma Registratie
Verkeersongevallen (PPRV) al naar technologische verbeteringen om de Politie-agent's taak te
vereenvoudigen, maar dit thema-onderzoek kijkt verder;
wanneer dienen de mogelijkheden voor een geminimaliseerde/tot nul gereduceerde inspanning
door de mens bij de registratie van verkeersongevallen zich aan? Is dat in 2001, of in 2010,
of ...?
welke stap(pen) moet AVV(ZBG) nu nemen om ervoor te zorgen dat de gewenste
registratieloze registratie zoals hierboven benoemd realiteit kan worden? Kan het realiteit
worden?
is het realistisch om te kijken naar het gehele wegennet van Nederland of moeten we ons
vooralsnog alleen beperken tot het Hoofdwegennet (Rijkswegen)?

Met de term dataloze database slaan we een heel andere weg in. Databases blijken vaak voor een
specifiek doel ingericht. Ook blijken databases vaak redundante gegevens te bevatten: elementen
van records worden niet of nauwelijks gebruikt, danwei zijn af te leiden uit andere elementen van
de database. Een database kent als het ware zijn eigen structuur, of om de taal uit de

signaalverwerking te gebruiken, zijn eigen signaal. Ook zijn er vaak delen van de gegevens
ontbrekend.
De zoekgeraakte delen kunnen zowel tijdshiaten, bijvoorbeeld 'van die week ontbreken gegevens',
ruimtehiaten, bijvoorbeeld 'van die al dan niet fictieve telpunten ontbreken gegevens', als andere
hiaten, bijvoorbeeld 'er is een database-deel van het kenmerk 'geslacht' onbekend', zijn. Dat leidt
tot de volgende onderzoeksvragen van het thema dataloze database:
•

•

Is het nu mogelijk om, uitgaande van een dergelijke structuur, bestaand uit records met
elementen, zoek geraakte delen van een database achteraf weer in te vullen? Dienen zich
andere methoden aan dan de vaak gebruikte interpolatie?
Zou AVV/BG kunnen volstaan met de registratie van een bepaalde afloop van ongevallen (bv.
alleen de D(ood) of L(etsel) ongevallen) omdat er van een andere afloop ongevallen (in dit
voorbeeld de U(itsluitend) M(ateriële) S(chade) ongevallen) voldoende bekend is (ca. 80% van
de totale omvang)?

2.3 Doelstelling
Met deze vragen is het mogelijk de doelstelling van dit AO te concretiseren. De doelstelling van
het AO is tweeledig en luidt:
inzicht krijgen in de mogelijkheden:
1.

van technologische en telematische aard om op middellange termijn,lees: 'in het jaar
2010', de registratie van verkeersongevallen of incidenten op het Hoofdwegennet zodanig
te laten plaats vinden dat de inspanning door de mens geminimaliseerd of zelfs tot nul
gereduceerd is.
2. om met een deel van gegevens van een database, i.c. van verkeersongevallengegevens, de
complete inhoud van die database te 'voorspellen'. Daartoe zal de kansrijke toepassing
van wavelets getest worden.
Wavelets worden toegepast in de signaalverwerking (electrotechniek) en zijn een modernere
variant van de klassiek Fourrier-transformatie. Bij het veldwerk kom ik hier op terug.
2.4 Probleemstelling
De probleemstelling luidt:
welke technologische en telematische toepassingen zijn op dit moment beschikbaar of in
concept uitgewerkt zodanig dat we nu een inschatting kunnen maken van de toepassing(en)
over ca. 10 jaar, ongeveer in het jaar 2010, om een registratieloze registratie of dataloze
database zoals hierboven aangeduid mogelijk te maken?
Heel specifiek: is de toepassing van wavelets kansrijk in relatie tot werkzaamheden van de
Hoofdafdeling Basisgegevens?
2.5 Aanpak in het kort
Om de doelstelling te bereiken worden een aantal stappen genomen.
Ten eerste zal een literatuuronderzoek gehouden worden naar wat er zoal bekend is over
bovenbeschreven aspecten. Ook zal in de literatuur gekeken worden naar potentiële vernieuwingen

op het vlak van telematica en ICT (dat staat voor informatie- en communicatietechnologie) voor
de verkeers- en vervoerkundige toepassingen zoals we net aangegeven hebben. ledere paragraaf
van het literatuuronderzoek wordt afgesloten met een korte statement over mogelijke gebruik
voor de Hoofdafdeling Basisgegevens.
Na het literatuuronderzoek gaan we met enkele extracts van B<5-databases proefnemingen doen.
We gaan de extracts in detail proberen te analyseren en proberen de wavelets toe te passen op
dit soort data. We proberen waar mogelijk antwoorden op de gestelde vragen te geven.

3. Literatuur onderzoek
3.1 Inleiding
In dit literatuuronderzoek is vooral veel informatie gehaald uit artikelen en dergelijke. Boeken
over dit onderwerp zijn nauwelijks voor handen. Dat heeft vooral te maken met de snelle
ontwikkeling van de kennis op dit terrein. De informatie waar we naar zoeken heeft te maken met
de registratieloze registratie en de dataloze database. Het literatuur onderzoek heeft als
oogmerk om te ontdekken of her en der ontwikkelingen op poten gezet zijn, die aansluiten op het
geschetste basis-idee van een dataloze database of een registratieloze registratie. Dat het
onderwerp op de volle aandacht van AVV mag rekenen bewijzen AVV-rapporten als 'Perspectives
of fuzzy logic in traffic engineering' van de afdeling IB (maart 1998) en 'A modern signal
processing approach to automatic incident detection' van de afdeling IB (Florin Barb, januari
1999).
Op dat laatste rapport, met Florin Barb's ideeën, borduren we hier feitelijk voort.
Achtereenvolgens komen in dit literatuuronderzoek de diverse bronnen aan bod. Om duidelijk te
maken waar iedere paragraaf en verwijzing naar de literatuur over gaat heb ik de paragrafen
telkens met een titel van een rapport of anderszins gesierd. Iedere paragraaf wordt afgesloten
met een korte statement over de bruikbaarheid van dat onderdeel voor de database Ongevallen
van de Hoofdafdeling Basisgegevens.
3.2 'De TPD in 1997'
In dit TNO-overzicht van diverse uitgevoerde technologische projecten (1998, Delft) wordt
gewag gemaakt van een 'intelligente alarmering door middel van video'. De volgende stap is de
registratie van kenmerken, maar daar wordt echter niet op ingegaan.
Een groot Europees project op dit vlak loopt nu een jaar of twee, wereldwijd is men al 15 jaar
bezig, aldus het TNO-overzicht uit 1998. Met name de nieuwe wiskundige technieken uit de
militaire hoek zijn hoopgevend, aldus geinterviewde Klijnhout en broodnodig want het duurt nu te
lang voordat men weet of er na een incident een takelwagen aan te pas moet komen. Inhoudelijk
wordt de functionaliteit overigens niet beschreven.
Gebruik voor BS: video-registratie van verkeersongevallen is mogelijk bruikbaar voor de vulling
van database verkeersongevallengegevens.
3.3 'Selectie videosystemen voor incident detectie'
In opdracht van AVV heeft TNO uitgezocht welke video het meest in aanmerking komt om
incidenten mee te registreren (Delft, 1997). Onder de noemer 'pilot Digitale Video Eindhoven'
worden incidenten geregistreerd op het Hoofdwegennet. In de proef komt naar voren:
•

dat met digitale video redelijk nauwkeurig tellingen uitgevoerd kunnen worden (afwijking <
dat met digitale video redelijk snelheid gemeten kan worden (afwijking ca. 10%);
dat de performance nogal kan verschillen. De detectie ratio ligt rond de 80%.

Vermeldenswaard is verder nog dat het Video Trak systeem voorkeur geniet boven andere voor
wat betreft de evaluatie en dat de meldingstijd van de incidenten ongeveer 30 seconden

bedraagt. Verderop zal nog dieper ingegaan worden op de toepassing van fuzzy logicbenaderingen. In relatie tot video-surveillance heeft fuzzy logic veel potentie.
Om fotografie en film (bewegende beelden) is op dit moment veel te doen. Bijvoorbeeld door de
introductie van beeldcompressie middels DCPM, Differential Pulse Code Modulation. Door
algoritmes toe te passen kunnen bestanden met digitaal fotomateriaal vaak enorm in omvang
worden gecomprimeerd. Tot 50%, bij bepaalde technieken zelfs 5-10% van de oorspronkelijke
omvang. I n het transport van foto's is dat een factor van belang. I n het veldwerk komen we daar
nog op terug met een variant: de toepassing van wavelet technieken.
Gebruik voor BG: videoregistratie van verkeersongevallen is mogelijk bruikbaar. Aan het
transport van de beelden wordt gewerkt (DCPM).
3.4 'Application examples of sensors for Traffic Telematic'
I n deze folder van het bedrijf VISOLUX Elektronik GmbH, gekregen tijdens de in 1998 gehouden
Intertraffic-beurs te Amsterdam, worden enkele verkoop-functies van de VISOLUX-sensor voor
geschoteld. Onder meer:
•
•
•
•

detectie van voertuigen ten behoeve van verkeersintensiteitsmetingen, per strook!, en ten
behoeve van verkeersregelingen;
detectie van omgevingsfactoren zoals zichtbaarheid door mist, neerslag;
detectie van voertuigen ten behoeve van dichtheidsmetingen in verschillende
voertuigcategorieën;
detectie van voertuigen voor snelheidsmetingen.

De datatransmissie vindt plaats via radio- en inf rarood-technologie en hoewel deze
functionaliteit vooral zeer geschikt is om verplaatst te worden (portable), en dus voor een
tijdelijke situatie, is de functionaliteit natuurlijk ook goed inzetbaar voor langere periode.
Een ander signaal uit de commerciële wereld is de aankondiging middels een folder van het
boekwerk 'Advanced Traffic Detection; Emerging Technologies and Market Forecast' (januari
1999) van uitgeverij Transport Technology Publishing. In dit boekwerk een overzicht van de
verschillende technologieën die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn. Maar om een indruk
te krijgen kan men natuurlijk ook gewoon in dit rapport doorlezen.
Gebruik voor BG: enkele gegevens uit de ongevallenregistratieset worden middels tellussen
bepaald. Cruciaal is of de moment-gegevens via tellussen automatisch gekoppeld kunnen worden
aan het moment van het verkeersongeval. Dat vereist een aansturing 'van het voertuig naar de
wal', al dan niet geïnitieerd door de wal-apparatuur.
3.5 'Prelude haalt gegevens uit rijdende auto's'
Door het Amerikaanse Pentagon is ooit het Global Positioning System ontworpen en gelanceerd.
Het GPS is een geavanceerd navigatie systeem middels satellieten. Middels 24 satellieten, maar
andere, op zich ook deskundige bronnen hebben het over andere getallen als 23 of 26; we houden
het op 24, die zweven in een baan van 20200 km boven de aarde op een hoogte van 55° van de
evenaar om precies te zijn. Op het vlak van Auto Navigatie Systemen zijn fouten mogelijk met
betrekking tot de datum, de digitale kaart en het lokale coördinaten systeem.
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Voorbeeldsgewijs:
•
•
•

op een kaart met schaal 1:5000 is een fout van lm mogelijk;
de klokfout van GPS kan 0,6 m bedragen;
de satelliet-baan fout kan eveneens 0,6 m bedragen.

Enzovoorts. Alles optellend komt men vaker t o t de conclusie dat GPS een nauwkeurigheid kent
van ca. 5-10 m. I k verwijs naar het artikel van Byung-Chul Lee van CADLAND Inc. uit Korea ten
behoeve van de ITS 1998.
Uit een artikel van het VAW-huisblad Profiel d.d. 11 juni 1998 blijkt dat de afgelopen maanden
een proef heeft plaats gevonden met ca. 60 auto's uitgerust met boordcomputers en dGPSfunctionaliteit. dGPS staat voor differential Global Positioning System en voorziet objecten op
aarde via satelliet-waarneming van x/y-coördinaten. Voor dGPS wordt gebruik gemaakt van een
differentieel radio-signaal op de grond als referentiebron.

o
GSM
Strver

•

FCD
computer

matching...)

1

FCO
computtr

nc-Ni

Figuur 1. Systeemarchitectuur FCD (bron: Verkeerskunde september 1998)

De proef met Floating Car Data (of FCD) vond plaats in Rotterdam, in een stedelijk gebied,
omdat met name van het stedelijk gebied gegevens over het gebrufk van de wegen ontbreken. Op
7 september j l . werd naar aanleiding van de proef een demonstratiedag FCD gehouden ('Verslag
van de demodag van het thema Communicatie Voertuig-Wal d.d. 7 september 1998 in het World
Trade Centre in Rotterdam') waar eerste resultaten gemeld werden:
•

•

•

goede mapmatching dankzij een nauwkeurig dGPS: 85% van de gevallen is goed te matchen op
een soort kaart. De boardcomputer, antennes, dGPS en GSM functionaliteit zorgen voor een
GPS-positie elke 10 seconden;
GSM als datatransmissie werkt goed: slechts 5% van de verbindingen leidt tot een
onvoldoende resultaat, de communicatiekosten zijn ca. 2 cent per bericht, dat wil zeggen f5,per auto per maand. Er wordt elke 5 minuten verzonden;
gemiddeld blijkt de verwerkte informatie binnen 7 minuten beschikbaar, wat iets zegt over
de performance van de functionaliteit.
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Het blijkt al met al mogelijk om nauwkeurige lokatie gegevens van autoverkeer te verkrijgen door
een dergelijke functionaliteit te implementeren. Uit de verzamelde gegevens over t i j d en lokatie
is het tevens mogelijk iets te zeggen over vrije doorstroming of congestie. Uit de gegevens zelf is
niets te halen over de oorzaak van de congestie (bijvoorbeeld incidenten door een
verkeersongeval). Volgens een artikel in de Verkeerskunde (september 1998) zal de data met
name gebruikt worden om incidenten op te sporen en te melden aan een registratie-/meldkamer.
De beschikbaarheid van details staat niet beschreven.
Gebruik voor BG: essentieel in de ongevallenset gegevens is de geografische component. Waar
gebeurde het en hoe zag in detail de manoeuvre er uit? Middels GPS, dGPS en een goede in car
data recorder die versnelling, snelheid, etc. vastlegt is de gehele manoeuvretoedracht van een
ongeval middels automatisering te bepalen.
3.6 TTS and advanced safety vehicles'
Namens de Seikei University Tokyo heeft Professor Masayoshi Aoki een paper geschreven voor
de ITS 1997. De paper behandelt de AVS advanced safety vehicles. Aan boord van deze
voertuigen niet alleen allerlei apparatuur en functionaliteit die de veiligheid ten goede komt, zoals
bijvoorbeeld sensors, snelheidsbegrenzers, enzovoorts. Ook een drive recorder die in eerste
aanleg een andere functie dient. Bijvoorbeeld het vastleggen van de rijd-gegevens, inclusief de
gegevens van de toestand van genoemde f unctionaliteiten. Er is alom concurrentie op dit vlak.
Het ontwerpen van dergelijke f unctionaliteiten gebeurt nu tegelijkertijd in Europa, de USA en
Japan. Niet ver na 2000 en ruim vóór 2010 (!) verwacht Professor Masayoshi binnen allerlei
automobielmerken dergelijke functionaliteit aan te treffen. Hij staat niet alleen: een panel van
deskundigen uit automobiel- en ITS-branche verwacht dat in het jaar 2000 2,5 miljoen Europese
auto's uitgerust zijn met navigatiesystemen. Om een idee te krijgen: Nederland heeft 5,5 miljoen
personenauto's. Die auto's met gewenste functionaliteit voor navigatie worden in 2000 vanaf
fabriek geleverd. Het gaat bijna altijd om een combinatie van een hardware navigatiesysteem, een
navigatiecomputer, een GPS-antenne, een beeldscherm en een bedieningsunit en software, oftewel
een CD-ROM met gedetailleerde infrastructurele informatie.
I n de USA verkocht General Motors in 1997 20.000 van dergelijke pakketten in automobielen.
Een andere bron verhaalt over 13.000, we houden het dus op 10.000 tot 20.000. Dus niet morgen
maar vandaag praktijk. De prijs: compleet kan men in het jaar 2000 een standaard
navigatiesysteem hebben voor f2.000,-.
Ook het automerk Mercedes zal al in 1999-2000 de S-klasse uitrusten met dergelijke
functionaliteit. Dit gebeurt onder de noemer: Notruf Hilfe System voor ca. diezelfde prijs.
Gebruik voor BG: ook hier geldt, bij een goede geografische vastlegging van x / y coördinaten op
meerdere tijdstippen van voor t / m na een crash is een ongeval goed te analyseren op beweging en
toedracht.
3.7 'Obstruction detector by Environmental Adaptive Background Image Updating'
Namens de OKI Electric Industry Co. beschrijven twee medewerkers in een paper ten behoeve
van de I T S 1997 de toepassing van video-analyse om 'obstructies' in het wegbeeld waar te nemen.
Een obstructie in het wegbeeld is bijvoorbeeld een verkeersongeval. Dergelijke technieken
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worden al gebruikt in Nederland, in het kader van het Inresponse project. Inresponse is een
project dat gaat over het geintegreerd procesmatig besturen van de incidentketen. Dat klinkt
vaag. Centraal staat de incident detectie met radar of video technieken en vervolgens welke
organisatorische en technische zaken daarna geregeld moeten worden.
Tijdens dezelfde ITS werd door drie Siemens AG-medewerkers een concept voor een videodetectie gepresenteerd. De volgende variabelen kunnen volgens Martin, Janssens en Keymeulen
(ITS, 1997) verzameld worden van rijdende voertuigen met video-detectie: per minuut wordt een
waarneming gedaan, vervolgens wordt voor de statistiek gesommeerd over een dag het aantal
auto's in 3 voertuigcategorieen, de gemiddelde snelheid per categorie, de gemiddelde
kwadratische snelheid per categorie, de bezettingsgraad van de voertuigen, de gemiddelde
voertuiglengte en er volgt nog een validatie van dit alles.
Ook tijdens de ITS 1998 is hier aan veel aandacht besteed. Twee medewerkers van Michigan
State University somden nog eens op waar video incident detectie (maar eigenlijk ook andere
systemen aan zouden moeten voldoen qua registratie): het tijdstip van het incident, de lokatie van
het incident, het aantal geblokkeerde rijstroken in verband met de te plegen incident
management, de lengte van de blokkade van die rijstrook en de zwaarte van het incident.
Diezelfde detectie systemen, in de vorm van video detectie systemen, zouden ook in staat moeten
zijn om de verkeersintensiteit, bezettingsgraad van voertuigen, de verkeersdichtheid, de
verkeersnelheid en de reistijd te registreren.
Concreet zou het zo kunnen zijn: tijdens de I T S 1998 presenteerden de heren Shinozaki, Kaneko
en Matano van de Metropolitan Express Way en Matshushita Communication Industrial Co. c.q.
OMRON Co. hun 'incident detection system employing image processing technology'. In de tunnel
secties van deze expressway, zeg maar stadsautoweg zijn installaties aangelegd met zogeheten
image processing systems. Via CCTV oftewel 'digitale' cameras, 84 stuks verdeeld over 2680 m in
twee tunnels van gemiddeld 30 m lengte zijn beelden van incidenten verzameld. Als volgt: in een
semiconductor geheugen van 30 seconden wordt van een incident 25 seconden voor het incident
en 5 seconden na het incident vastgehouden. Om een idee te krijgen van de resultaten van de
eerste periode heb ik de volgende tabel overgenomen.
Tabel 1 Resultaten wan incident detectie in de experimentele situatie Tokio Metropolitan Expressway
classificatie
voertuig gestopt

object
langzaam voertuig
(poging tot) rijstrookwisseling
incorrecte detectie
TOTAAL

oorzaak incident
in ongeval
autopech
lading/chauffeurswissel
verkeersbeheersingsmaatregel
wegwerkzaamheden
schoonmaak, rijstrookmanagement, overig
afgevallen lading
objecten wegwerkzaamheden
lage snelheid
wegwerkzaamheid voertuig lage snelheid

aantal
1

4
219
52
114
165

18
72
5
80
25
72
827

Te vroeg natuurlijk om hier conclusies aan te verbinden, wel is duidelijk dat we te maken kunnen
hebben met een keur aan incidenten die voor beleidsmakers en analisten relevant kunnen zijn.
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Een functionaliteit met video-detectie is onlangs rond een proefvak Eindhoven in gebruik
genomen. AVV is daar zeer nauw bij betrokken. De eerste data komt vermoedelijk ergens in april
ter beschikking.
Een van de belangrijkste conclusies van dit experiment was wel dat met deze configuratie sneller
het ongeval en de 4 incidenten met autopech konden worden achterhaald dan via het telefonisch
meidnummer. Vergelijk 10 seconden met 10 minuten, aldus de Japanners. Dat alleen al
rechtvaardigde aldus de Metropolitan Expressway de investering van de proefopstelling.
Samen met de heer Aikawa van de Metropolitan Expressway Public Co. hebben Kaneko en Matano
nog een artikel ingeleverd bij de ITS 1998 organisatie. Dit behandelde de zogeheten Intelligent
Vehicle Detection Sensors. Niet zo kansrijk ten behoeve van incident registratie wanneer we
denken aan meerdere kenmerken van het incident. Wel nuttig wanneer men simpelweg wil weten of
een incident zich heeft voorgedaan of niet.
Het systeem werkt als volgt. Langs de betreffende weg zijn iedere 5 m twee sensor heads
geïnstalleerd. De Ultrasonic Vehicle Detection Sensors werken met een pulse meting. Iedere
60msec worden ultrasonische golven uitgezonden. Door die nu de gemeten pulses goed te
combineren in de zin van optellen, aftrekken zowel stroomafwaarts als stroomopwaarts, van
uitgezonden en weer ontvangen signalen, kan men aardig wat gegevens genereren van het
betreffende voertuig. Zowiezo de aanwezigheid van voertuigen, maar ook de snelheid.
Over een soortgelijke videoregistratie in het kader van het project Inresponse wordt in ons
VAW-huisblad Profiel d.d. 9 april 1998 bericht.
Gebruik voor BG: met de door video aan walkant vastgelegde apparatuur is enigszins de
toedracht van incidenten en dus ook ongevallen vast te leggen. Omdat echter de video in de
beschouwde gevallen op een vast punt in een vaste stand staat, vallen beelden van incidenten
toevallig, niet structureel, in de scope van de camera. Met daarbij de aantekening dat voertuigen
met name op het hoofdwegennet met grote snelheid voort razen, en perspectivisch van klein naar
groot in beeld komen. Dit lijkt ongunstig met het oog op de analyse.
Hetzelfde geldt min of meer voor de pulse meters, ook die staan op een vast punt.
Voor video en pulse meters geldt: een hogere dichtheid in de vorm van meer video en meer pulse
meters is gunstig met het oog op de ongevallenregistratie.
3.8 'Proef AVG op snelweg'
Een zijstapje naar de Automatische Voertuiggeleiding omdat het aantoont hoeveel er kan vanuit
technisch oogpunt. Met voertuiggeleiding wordt bereikt dat voertuigen zich op de juiste plek
blijven voortbewegen, met de juiste snelheid, enz. Tussen 15 en 19 juni 1998 is er voluit mee
geëxperimenteerd op een nieuw stuk asfalt bij Rijnwoude N l l . En er waren spectaculaire
voorbeelden te zien van 'treintje-rijdende auto's' met 80 km/h, onbemande voertuigen met
passagiers of containers, enz.
Ook binnen de bebouwde kom zijn dergelijke systeemconfiguraties in opkomst: in Tilburg gaat in
september 1999 een proef van start met Intelligente Snelheids Adaptatie: voertuigen worden
door gerichte communicatie 'kant-wal' tot een bepaalde snelheid gedwongen.
Gebruik voor BG: moeilijk voorstelbaar, het zijn met name verkeersveiligheidsbevorderende
vernieuwingen die registratie van verkeersongevallen dienen te voorkomen.
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3.9 'Datatrak beschikbaar via ether'
Het plaatsbepalings- en datacommunicatiesysteem Datatrak wordt in de transportsector
gebruikt. Met dit systeem kunnen bijvoorbeeld de lokaties van vrachtwagens en schepen bepaald
worden en gegevens uitgewisseld worden. Ook gegevens over de toestand van de wagens zelf
worden doorgegeven: voorbeelden hiervan zijn de druk in de tank, de temperatuur van de
koelwagens, het afwijken van de vaste route, het openen van laaddeuren.
Technische details: er wordt gebruik gemaakt van de ether. Via 26 UHF stations in Nederland
komen de gegevens bij een centrale computer. Per seconde kunnen veertien kilobyte worden
uitgewisseld. De kosten van een dergelijke functionaliteit zijn in gebruik laag: f. 15,- gulden per
voertuig per maand.
Ook in het artikel 'Bewaken op afstand' wordt het Datatrak systeem beschreven. Een varianttoepassing is het bewaken van parkeerautomaten op afstand. Storingen worden zo automatisch
gemeld.
Gebruik voor BG: Datatrak is een variant op het FCD principe van paragraaf 3.5. FCD en zo ook
Datatrak zijn voorstelbaar als bron voor incidenten wanneer we denken aan incidenten detectie en
daarna vastlegging. Specifieke gegevens over het incident volgen niet uit FCD of Datatrak.
3.10 'Satelliet meet ons tuintje nu op de millimeter nauwkeurig'
Al eerder, namelijk in de paragraaf over de Floating Car Data 3.5, is verteld over de mogelijkheid
gebruik te maken van de GPS-functionaliteit bij het bepalen van de geografische lokatie.
Standaard en differential-GPS garanderen respectievelijk nauwkeurigheid van 10 en ca. 1-10 m.
Maar door toepassing van AGRS.NL, een ander actief GPS referentiesysteem voor Nederland dan
het differential GPS, kunnen nauwkeurigheden gehaald worden van enkele millimeters.
Met name in Kadaster-toepassingen is dit van belang, het gaat dan om geplande metingen, van
stilstaande objecten. Voor dynamische metingen is een dergelijke nauwkeurigheid wellicht
overdreven.
I n een artikel uit Business Geographics komt een andere toepassing van GPS-functionaliteit ter
sprake. De U.S. Park Police patrolling National Park Service (NPS) gebruikt in het gebied op en
rondom de Maryland Baltimore-Washington Parkway een GPS-gebaseerd 'incident reporting
system to automatically record accident Iocations'. Het systeem legt de latitude en longitude
coördinaten als datavelden vast.
Veel gelijkenis met ontwikkelingen als in Nederland waar de Politie onder leiding van Politieregio
Gelderland-Zuid en in nauwe samenwerking met AVV probeert een Ongevallenreporter te
ontwikkelen. Voor het uiteindelijke model van de Ongevallenreporter wordt ook gedacht aan
automatische lokatievastlegging middels GPS-voorziening.
Ook gelijkenis vertonend met een ontwikkeling in Duitsland, waar de Politie gebruik maakt van een
applicatie EusKa geheten. Met deze applicatie worden ook ongevallengegevens op kaartmateriaal
verzameld ter plekke van een ongeval. Er is in deze variant nog geen gedachtevorming over GPStoepassingen.
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Gebruik voor BG: deze verdere verfijning van GPS, dGPS dus, is in de praktijk nuttig bij inmeten
van statische objecten. Hoe goed dit functioneert bij dynamische objecten is nog onduidelijk.
Voor de registratie van de eindsituatie, postcrash, is dit denkbaar in te zetten. Wanneer de
Politie ongevallenregistratie digitaal/electronisch gaat verzorgen, is het gebruik van dGPS
aanbevelenswaardig.
3.11 'Nissan A I T S ; creating the future of mobility'
Dit door Nissan ontwikkelde systeem met de naam Travel Navigation Album System kent grote
potentie. Het kan namelijk meerdere doeleinden dienen. I n een brochure wordt gemeld hoe het
Travel Navigation Album System werkt. Via een LAN komen de data images van een digitale
camera (ookwel de large capacity digital memory/DVD genoemd), die op de 4 zijden van de auto
zit, op een display bij de chauffeur. De beelden worden vergroot getoond op het navigatie
scherm. Ieder image wordt gecompleteerd door gegevens over de positie van het voertuig
(immers er is map data beschikbaar van een DVD-ROM of nog mooier vanuit een GPS
functionaliteit aan boord) en bijvoorbeeld tijdstip.
Een gesprek met de heer Nakashimu (Nissan, Korea) leverde de volgende aanvullende informatie
op. De bedoelde functionaliteit is voorlopig alleen aanwezig in de Nissan 2001-i. Dit is een
prototype auto, op dit moment 1 in getal, die met name bedoeld is de eigen Nissan department
production te overtuigen dat hier een markt voor is. Er is een kleinschalig marketing onderzoek
geweest: met name de eigen Japanse markt biedt kansen.
De genoemde digicam (digitale camera) houdt telkens een video beeld vast van 30 seconden
omvang. Naast de toeristische beelden die men kan verwerken in het 'vakantie-verhaal' ligt het
ook in de bedoeling om 15 seconden vanaf het moment voor een incident (pre incident) vast te
leggen t o t en met 15 seconden na een incident (post incident). Dat stelt eisen aan enerzijds de
herkenning van de incidenten. Wanneer moet de camera na 15 seconden post incident de gegeven
images 30 stuks/l seconde per stuk vasthouden en niet overschrijden met een nieuw beeld? Daar
deed Nakashimu geen uitspraak over. Anderzijds zijn er eisen te stellen aan de rigiditeit van de
functionaliteit. Het moet zo stevig zijn dat de black box gegarandeerd tot 15 seconden na een
incident nog operationeel is en in ieder geval t o t ver na een incident uitleesbaar blijft. De digicam
staat op 4 zijden recht vooruit gericht, de camera die naar voren richt is tevens de camera om
mee naar achteren te richten. De camera's leggen niet specifiek vast wat vanuit de diagonale
richting in beeld komt.
Gegevens als gereden snelheid van de auto, uitgevoerde manoeuvres, etc. worden niet aan de hand
van de eigen autokarakteristieken vastgelegd. Ze zijn moeilijk, maar in enigermate wellicht wel af
te leiden uit de geproduceerde images, dat vraagt een driedimensionele analyse van de
tweedimensionele digitale images. Met alle onbetrouwbaarheid die daar bij komt kijken.
De heer Nakashimu schat in dat in 2001 de Nissan 2001-i geen prototype meer is. Tegen die tijd
is de functionaliteit van de black box bedoeld operationeel te zijn in een regulier Nissan-model.
De naam is bewust gekozen. Nakashimu meldt verder dat nog niet gewerkt is aan een interactie
autosysteem met andere gegevenssystemen die langs de kant van de weg staan. Bijvoorbeeld
snelheidsapparatuur of intensiteitmeetsystemen (MONICA): voorstelbaar is dat deze systemen
op het moment van crash gegevens downloaden naar de auto die een incident 'beleeft'. Dit is in
feite eenzelfde electronische interactie zoals die gebruikt gaat worden in het Rekening Rijdensysteem. Voertuig en Wal-apparatuur 'communiceren' dan data met elkaar. Van de verschillende
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proeven van Rijkswaterstaat die de laatste t i j d plaats gevonden hebben in het kader van WnT had
Nakashimu nog geen kennis genomen.
Nakashimu kon mij niets vertellen over de export van de data. Net als bij onze BG-digicam zijn de
images in ieder geval bestandjes. Of die bestandjes gemakkelijk te converteren zijn naar meer
reguliere data is een hoofdstuk apart en onontgonnen terrein.
Overigens is het bij dergelijke gesprekjes van groot belang het juiste te vragen, er circuleren
voor een begrip meerdere uitleggen en voor meerdere begrippen een uitleg in ITS-land. Een email gesprek met de heer Hiroyuki Kamiya leerde dat bijvoorbeeld de term driving recorder voor
meerdere uitleg (want uiteen te leggen in meerdere f unctionaliteiten) vatbaar is. Honda RAD
(Kamiya's werkgever) werkt op dit moment niet aan een driving recorder die zaken vastlegt als
manoeuvres, snelheid, etc. Wel worden zaken vastgelegd als verbruik van benzine, motorolie en
andere typische voertuigtechnische aspecten. Het is goed om daar rekening mee te houden.
Een ander merk uit het Verre Oosten, Hyundai, plant al voor het eind van 1999, dat is al over een
dik half jaar, een 'accident data recording system'. I n combinatie met zaken als 'intelligent cruise
control, emergency respons, t r a f f i c information systems', enzovoorts, aldus een document van
Namyang Research and Development Centre van Hyundai. Helaas heb ik hier geen verdere details
van gekregen, ook niet bij navraag bij Hyundai (bron: The Intelligent Highway, november 1998).
De ontwikkelingen bij diverse automobielproducten verloopt in ieder geval zeer voorspoedig. Niet
duidelijk is of diverse belanghebbenden een vinger in de pap gehad hebben bij het bepalen van de
functionaliteit. Standaardisatie door toeval lijkt min of meer uitgesloten.
Hoe groot is de markt in bijvoorbeeld Nederland voor dergelijke hoogstaande vernieuwingen? Een
professionele schatting door leveranciers leert dat in 2005 ca. 385000 personenauto's en 45000
vrachtwagens in Nederland uitgerust zullen zijn met allerlei GSM-telefonie functionaliteit. Met
name ten behoeve van navigatie om zo files te bestrijden. Automatische registratie en melding
van incidenten zijn mogelijkerwijs afgeleiden die standaard mee kunnen liften in dergelijke
ontwikkelingen.
Tot slot wijs ik op de juridische aspecten: volgens de heer Renckens van de ANWB kunnen
gegevens van een black box of datarecorder slechts als bewijs dienen van aansprakelijkheid van
de betrokkene(n) ingeval van letsel- of overlijdensschade en niet voor andere schade of
strafrechtelijke veroordeling (3e DVM symposium 1999, Noordwijkerhout).
Gebruik voor BG: de ontwikkeling van de data recorder is volop gaande. Zowel naar
functionaliteit, oftewel wat moet hij kunnen?, als naar vorm. Wat betreft die functionaliteit is
het voor de Hoofdafdeling Basisgegevens van groot belang dat er standaardisatie komt. Nu zit er
geen sturing in de kenmerken die de verschillende data-recorders vast kunnen leggen. De vormen
waarin die data recorders zich manifesteren is minder interessant. Dat geldt ook voor de namen:
een data recorder hoeft niet te verschillen van een black box.
3.12 'Bestuurder op non-actief'
De nieuwste ontwikkelingen komen niet alleen uit de automobielbranche van het Verre Oosten.
Ook in Europa doet men mee. I n dit artikel uit de 'Zakenauto' van november 1998 blijkt dat
Volkswagen aan de weg timmert. In Volkswagen Golfs en Passats krijgen bestuurders te maken
met Volkswagen Telematic. Tastbare onderdelen zijn onder meer een gecombineerde antenne voor
radio, telefoon en GPS-ontvangst. En een bedieningspaneel met drie druktoetsen en een
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draaiknop. Via draadloze GSM-verbinding kan de auto contact opnemen met Berlijn. Bijvoorbeeld
voor het inschakelen van Politie bij SOS. Bij een ongeval gebeurt dat al automatisch door
koppeling van electronica aan de airbag. N.b. Volkswagen is niet een auto in het duurste
marktsegment, dat zegt iets over de ontwikkeling van deze electronica.
Gebruik voor BG: het signaal is goed dat niet alleen de duurdere of Japanse automerken inzetten
op data recorder-varianten. De verspreiding van dergelijke, niet gestandaardiseerde
f unctionaliteiten, kan snel plaats vinden. Er zijn kansen en bedreigingen, de vraag is of AVV de
bedreigingen op een voldoende manier de kop in kan drukken.
3.13 'Perspectives of fuzzy logic in t r a f f i c engineering'
I n dit rapport wordt een scala aan mogelijkheden behandeld waarin fuzzy logic is toegepast c.q.
kansrijk is om toegepast te gaan worden. Fuzzy logic gaat op een slimme manier om met onzekere,
onnauwkeurige en linguïstische informatie. I n de toekomst zal vanuit combinatiewensen van
analisten (datawarehouse, datamining) steeds meer vraag ontstaan naar dergelijke combinaties.
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door TRAIL in 1998, in opdracht van de AVV. Een
bijgaand artikel in De Ingenieur (van augustus 1998) komt met de laatste stand van zaken en
mogelijkheden (potentieel en bewezen):
•
•
•

fuzzy logic is te gebruiken bij 'information retrievel' (oftewel het 'terughalen' van informatie)
in databases (dit is al bewezen in verschillende disciplines waar databases beheerd worden);
fuzzy logic biedt potentie bij video surveillance (in relatie tot bijvoorbeeld incident
management). Reactietijden (essentieel bij incident management) zijn zo enorm te verkorten;
data fusion gaat bijvoorbeeld over de combinatie van numerieke en alfanumerieke data
(bijvoorbeeld een geschreven tekst en een getallenreeks van een
ongevallenregistratieformulier), maar ook over de combinatie van video-images en tijdreeksen
(bijvoorbeeld snelheid betreffend) of handgeschreven teksten en numerieke gegevens. Fuzzy
logic is al succesvol toegepast in 'data f usion', zozeer dat zelfs ontbrekende data tot op
bepaalde hoogte boven tafel gehaald kon worden. I n het Vijfde Framework van de I S T
(information society technologies) wordt een oproep gedaan voor onderzoeksvoorstellen die
ingaan op het thema 'intelligent infrastructures for data capture, processing, exchange and
distribution' (informatie uit The Intelligent Highway van 15 februari 1999). De genoemde data
f usion kan hier in terug komen, ze is als kansrijk voor subsidie aan te duiden. Naast het thema
over de 'infrastructures 1 is er een thema 'intelligent vehicles' dat gewijd is aan 'navigation,
routing, t r a f f i c and weather information, maintenance and remote vehicle diagnostics
systems'. Uiteindelijk zal het werk 'contribute to industrial consensus on common standards
and interface protocols as a basis for incorporation of greater intelligence and communciation
facilities into all new vehicles by 2005'. Dat geeft aan op welke termijn we ook zelf als
autogebruiker te maken gaan krijgen met dergelijke vernieuwingen.

Gebruik voor BG: Als meest potentierijke deelgebied om verder te gaan met verbeterde fuzzy
logic benaderingen is in dit rapport de incident en congestie detectie benoemd. AVV doet op dit
moment experimenten in de pilot Inresponse met de digitale videocamera bewaking rond
Eindhoven (AVV/IB-er Engbert Folies is projectleider van deze pilot). Voor de Hoofdafdeling
Basisgegevens kan fuzzy logic gebruikt worden op twee manieren. Ten eerste bij de retrieval van
'ontbrekende' delen van een database, deze bijdrage is bijzonder kansrijk gebleken bij andere
databases. Ten tweede kan fuzzy logic bijdragen aan een andere weergave van gegevens die
bijvoorbeeld verzameld worden door digitale camera's. Aldus kunnen gegevens beschikbaar komen
over verkeersongevallen of bijna-verkeersongevallen die voorheen 'onbekend' waren.
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3.14 'Apparaten kijken naar het weer'
Al sinds de jaren '60 is er in grote landelijke gebieden van bijvoorbeeld Canada, Japan sprake van
automatische terugmeldingen van het weer naar de autogebruikers. Verschillende
wegkantsystemen nemen aspecten van het weer waar. Deze gegevens worden mogelijkerwijs ook
geregistreerd, in ieder geval worden ze in het buitenland automatisch teruggemeld aan de
automobilist. Bekend en oud voorbeeld is de Tomei Express-weg in Japan.
I n Nederland heeft het KNMI de visuele waarnemingen verder geautomatiseerd. Automatisch
'vinden' systemen de neerslag (regen, sneeuw, hagel), mist, zelfs de intensiteit van de neerslag.
Deze worden geregistreerd. VAW-huisblad Profiel (d.d. 26 november 1998) verhaalt hier over.
I n Finland vinden soortgelijke zaken plaats. Door de Finse Nationale Wegbeheerder, de Finnra,
worden gegevens verzameld, bewerkt en gepresenteerd om de verkeersveiligheid te bewaken. Met
name de verzameling van de data heeft de laatste t i j d veel aandacht gekregen, waarbij
gef ocussed is op de wegcondities. De data wordt verzameld op 280 lokaties, gegevens door
meetapparatuur (over gladheid, temperatuur, vochtigheid) worden gecompleteerd met video
beelden en probe car-gegevens. De laatste twee gegevens helpen met name om de
verkeersintensiteit en -snelheid vast te stellen. In real time worden de data getransfereerd via
GSM-functionaliteit naar het Finse KNMI.
Gebruik voor BG: gedacht kan worden aan een automatische koppeling van weerskenmerken aan
incidenten. Hiervoor is een initiatie-signaal vanuit het voertuig naar de wegkantsystemen nodig,
waarna het responsignaal voorzien van actuele weersgegevens verzameld kan worden in de
datarecorder van het gecrashte voertuig. Het lijkt ver-weg-muziek maar technisch is dit
denkbaar. Cruciaal is hier de aansturing in de vorm van het initiatiesignaal van voertuig naar
wegkant in de crashfase, terwijl later op een andere lokatie het responsignaal van wegkant naar
het gecrashte voertuig zou moeten worden opgevangen. Systemen die actuele weersgegevens
verzamelen en vastleggen bestaan al volop.
Vooralsnog is deze ver-weg-muziek nog geen interessant thema.
3.15 'Veiligheid als criterium bij dynamisch verkeersmanagement'
Wat betreft incidenten valt het nodige af te leiden uit de databases die vaak voor een ander doel
zijn ingericht. I n het volgende hoofdstuk (met veldwerk) zal hier dieper op in worden gegaan, er
zijn echter al de nodige ervaringen mee.
I n een door adviesbureau Goudappel en Coffeng uitgevoerd onderzoek in opdracht van de AVV
(december 1996) is een overzicht beschikbaar van databases en daarin 'aanwezige'
ongevallengegevens. Het er 'in aanwezig zijn' betreft dan een koppeling met de ongevallendatabase
van AVV via een unieke geografische kenmerk. De databases zelf zijn opgebouwd uit
intensiteitengegevens per rijstrook. Zo is het volgende te zien:
•
•
•

A16 mistsignalering kent een afstand van 4,3 km tussen meetpunten;
A2 homogenisering kent een afstand van 1,5 km tussen meetpunten;
A2 inhaalverbod vrachtverkeer kent een afstand van 2,0 km tussen meetpunten.

I n het veldwerk gaan we in op het nut van dergelijke meetpunten en hun onderlinge afstanden in
relatie tot de incident- c.q. ongevallenregistratie. I n dit Goudappel Coffeng onderzoek zijn de
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meetpunten bepalend geweest voor de resultaten. Enkele interessante conclusies en aanbevelingen
luiden (letterlijk geciteerd):
•

•
•
•

•

'Maximaal de helft van alle ongevallen heeft direct te maken met de verkeersafwikkeling. Dit
betekent dat het aandeel ongevallen dat voorkomen kan worden door dynamische
verkeersbeheersingsmaatregelen beperkt is.
Verkeersafwikkelingsongevallen zijn relatief het minst ernstig.
Negen van de tien verkeersafwikkelingsongevallen vinden plaats op de linkerstrook.
Verkeersafwikkelingsongevallen zijn voornamelijk kop-staart en in mindere mate
flankongevallen. Kop-staart ongevallen zijn goed terug te vinden in de verkeersdata die zijn
geregistreerd door detectoren. Flank ongevallen juist niet.
De analyse is bemoeilijkt door de onbetrouwbaarheid van de ongevalstijdstippen (in de
processenvernaal afgerond op kwartieren), de afstand tussen de detectoren en ongevalslocatie
en de onbetrouwbaarheid van de geregistreerde locatie van de ongevallen.'

Voor het inrichten van een dergelijk eventueel registratiesysteem zijn dit bruikbare
mededelingen.
Van een geheel andere orde is het monitoring systeem zoals dat in Tokio (Japan) aangelegd. De
metropool wordt gemonitord door 10000 (!) registratiepunten. Tijdens het 3e DVM (onlangs in
Noordwijkerhout) werd een systeemopzet getoond van dit uitgebreide monitoring-net.
Gebruik voor BG: dergelijke informatie wordt nu niet beschouwd als basisinformatie. Dat heeft
enerzijds te maken met de beschikbaarstelling, en anderzijds met de onbekendheid om deze
gegevens te gebruiken. Er is blijkbaar een erkend adviesbureau voor nodig om er iets goeds mee
te doen...
Toch zal de Hoofdafdeling Basisgegevens dergelijke gegevens moeten gaan beoordelen. De
context van vandaag noopt hiertoe. Immers, de Politie vraagt zich serieus af of
ongevallenregistratietot haar taken behoort. De alternatieven moeten dus ontwikkeld worden.
3.16 'Siemens and Bosch raise the safety stakes'
I n een kort artikel in Automotive components analyst' (februari 1999) wordt gemeld dat Bosch
bezig is met het ontwikkelen van een in-car radar-systeem dat in de pre-crash fase middels een
sensor een geschatte botssnelheid van net voor de impact van een botsing detecteert. Waarna
met behulp van individuele parameters in delen van een seconde de gordel en airbag op de klap
worden ingesteld. Deze nog prille ontwikkeling is conceptueel eenvoudig uit te breiden,
bijvoorbeeld doordat auto's in de toekomst zelf hun botssnelheid gaan vastleggen.
Gebruik voor BG: daar kunnen we kort over zijn. Een prima aanvulling op het concept van de data
recorder. De opmerking over de wens tot standaardisatie geldt eens te meer.
3.17 Samenvatting en conclusie
Als we al die ontwikkelingen op een r i j zetten en proberen een inschatting te maken over de
kansrijkheid in de vorm van beschikbaarheid voor AVV, ontstaat het volgende grove, indicatieve
beeld.
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Tabel 2

Kansen van telematica- en IT-toepassingen voor ongevallen- en incident-detectie

Soort
ontwikkeling
Digitale video
registratie
van
incidenten.

Belang voor databases

AW/BG
Een klein deel van de
incidenten betreft
verkeersongevallen. Een
groter deel betreft
incidenten. Vanuit
preventief oogpunt is het
beter in te grijpen in de
incident-fase en niet pas na
de ongevallenfase.
Verkeerskundigen zijn
echter nog niet ingesteld op
deze manier van denken.

Belang voor overige
(markt)partljen
Voor Rijkswaterstaat
belangrijk vanwege
toepassingen op
bijvoorbeeld het vlak
van Dynamisch Verkeers
Management.

Beschikbaar vanaf

Sterke punten

Zwakke punten

Er worden nu rondom
Eindhoven proeven ondernomen
met digitale video camera's. In
april 1999 komen de eerste
resultaten beschikbaar.

I n de Dynamisch Verkeers Management oplossingen sfeer
heeft deze toepassing zeer concrete toepassing gevonden
die nu al beproefd wordt. Afhankelijk van de dichtheid
(aantal digitale camera's per km wegvak) is het medium ook
goed voor de verzameling van verkeersongevallen gegevens
of bijna-verkeersongevallen gegevens. Ook een sterk punt:
video blijkt ook een medium dat verkeersintensiteiten en
verkeerssnelheden kan registreren (evident: beide
verkeerskundige grootheden vormen namelijk de basis om
te kunnen spreken van een incident).
Er is nog andere potentierijke walkant-apparatuur die een
rol kan spelen bij registratie van ongevallen. Op twee
manieren:
1.
Gegevens aanvulling door telematische aansturing van
walapparatuur (bv automatische verlichting,
automatische meteo-waarschuwingsfunctionaliteit).
2.
êegevens analyse 'ten kantore'; met toepassingen als
fuzzy loqic, wavelets, data fusion, etc.

De digitale video beelden zijn niet
direct te 'vertalen' naar bruikbare
digitale formaten. Overigens leent zich
een techniek als data fusion of fuzzy
logic goed om dergelijke verschillende
soorten 'gegevens' zinvol te
combineren.

Floating Car
Data

Middels deze methodiek kan
men makkelijk
verkeersintensiteiten
verzamelen. Wellicht is het
mogelijk ook personenvervoergegevens te
destilleren uit deze data.
Een toepassing voor
verkeersonveiligheid is niet
1-2-3 voorhanden. Het komt
er in het kort op neer dat
auto's die in het verkeer
zitten waarnemingen doen.

De methodiek is van
belang voor
Rijkswaterstaat in het
kader van het project
'Wegen naar de
Toekomst1

Floating Car Data is als
concept nu al beschikbaar. In
de komende maand april '99
wordt duidelijk welke gegevens
definitief gegenereerd zullen
worden.

Met GPS en GSM-telefonie combinatie komen nauwkeurige
en relatief niet eens zo dure gegevens ter beschikking. Dat
geldt voor zowel de SPS- als de SSM-functionaliteit. Er is
overigens sprake van dSPS (nog nauwkeuriger) en zelfs van
ASRS.NL als geografisch coördinaten bepalend systeem.
Het laatste is in gebruik bij Kadaster en kent een
nauwkeurigheid van enkele mm/cm.

De verspreiding van de apparatuur
gebeurt in deze proeffase op basis van
vrijwilligheid. Kent men dezelfde
resultaten bij bredere verspreiding
van de functionaliteit?
Verder geldt het privacygevoeligheid
van de methode, niet te
onderschatten.

Data
recorder
in-car

Van belang voor de database
Verkeersongevallen.
Noodzakelijk is altijd een
geografische lokatie, dus de
combinatie met SPS ligt
voor de hand.

Van belang voor de
verzekeri ngsbranche,
voor de particulieren,
voor beleidsmakers
verkeersveiligheid, voor
het Openbaar
Ministerie bij
verkeersdelicten, etc.

Er is al sinds midden jaren '90
een blackbox bekend van Fa.
Rasenberg. Deze is niet getest.
In september 1999 en de t i j d
erna zullen meerdere
datarecorders het licht zien in
productiesfeer. Nissan
beschikt intern over een
prototype-exemplaar.

Beelden (bij camera) of gegevens (in welke vorm?) van de
laatste seconden van een voertuig voor de botsing. Kortom,
ideaal om te weten te komen wat er werkelijk gebeurde vlak
voor een verkeersongeval.

Meerdere concepten gaan uit van
videobeelden. Videobeelden zijn
echter niet eenvoudig te categoriseren
en automatiseren tot data. Er is
pluriformiteit op de 'markf:
particuliere bedrijven lijken allen
succes te hebben. Deze pluriformiteit
is ongunstig voor gegevensverwerking
tot statistische bestanden.
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De belangrijkste conclusie van dit literatuuronderzoek is: vrij chaotisch ontstaan her en der
vernieuwingen die van belang kunnen zijn voor verzamelende organisaties als AVV/Basisgegevens.
Het ontbreekt op dit moment aan standaardisatie. Dat heeft alles te maken met een duidelijk
verschuiving van het inrichten van wegkant-(zo je wil: wal-)systemen naar in car (oftewel:
voertuig-)systemen. De automobielbranche kent een grote onderlinge concurrentie.
Dientengevolge dit laatste komen alle merken momenteel met eigen vernieuwingen. Wanneer we in
ogenschouw nemen dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een niet-dirigerende rol heeft
gekozen ten aanzien van dergelijke vernieuwingen lijkt standaardisatie alleen mogelijk via
overlegfora als ITS. Voor de VAW-rol verwijs ik naar de Telematica Nota die verschenen is in
1998.
Alleen via fora als I T S kunnen de ontwikkelingen conform wensen van een organisatie als AVV/BG
'gestuurd' worden. Overigens moeten we niet de illusie hebben dat dit sturen ook daadwerkelijk
een richtingsverandering tot gevolg heeft. De aanbeveling zou kunnen luiden dat we kansen op dit
vlak niet moeten laten liggen, maar gegeven de VAW-rol, gepaste inzet op dit vlak leveren.
Interessanter is het om na te gaan wat nu al mogelijk is. Dat gebeurt in het volgende hoofdstuk.
Andere belangrijke conclusie is wel dat de geschetste ontwikkelingen feitelijk allemaal mogelijk
zijn, in enkele gevallen zelfs al praktijk zijn. Het is nu nog een kwestie van kosten en baten die
afgewogen worden alvorens op grote schaal deze vernieuwingen praktijk zijn.
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Ook qua presentatie is Matlab een goede tooi.
4.2.2 Een demoprogramma om met wavelets te werken (van YALE University)
Via Internet heeft Florin Barb een soort demo-programma gevonden waarmee op eenvoudige
wijze een nieuwe techniek, in de vorm van zogeheten wavelets, toegepast kan worden op signaalverwerking. Het demo programma is ontwikkeld door YALE University. Het 'op eenvoudige wijze'
geldt ook hier alleen voor de ingevoerde gebruiker.
Met wavelets toepassingen kunnen onder meer signalen 'geanalyseerd' en vervolgens 'hersteld'
worden. Die herstelf unctie is van belang. Het komt in essentie hier op neer- het signaal van
bijvoorbeeld snelheden op een lokatie over een bepaalde tijdsspanne bestaat uit 'bouwstenen'. Die
bouwstenen zijn door Haar vervat in zijn standaard 'wavelets'. Ieder signaal kan beschreven
worden door wavelets/bouwstenen te hanteren, en vervolgens die wavelets te gebruiken om
boventoon en ruis te onderscheiden. Het signaal wordt goed omschreven wanneer het grondsignaal in wavelets vervat kan worden met bij voorkeur zo weinig mogelijk parameters. Dat
betekent namelijk dat het grondsignaal een sterk grondsignaal is. De set parameters die men in
dit demo programma er op los kan laten is makkelijk uit of in te breiden.
I k verwijs naar het rapport van Florin Barb ('A modern signal processing approach to automatic
incident detection', 1999) voor meer achtergrondinformatie. De standaard wavelets van Haar zien
er als volgt uit.
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Figuur 2 Standaard wavelets volgens Haar (bron: AVV, 1999)

Het demo-programma van YALE kent de volgende grafische user interface.
De wavelets worden in dit onderzoeksdeel toegepast in een applicatie zoals op de YALE University
ontwikkeld. Het betreft hier een demo-programma. Onderstaand beeld geeft een indruk van de
grafische user interface.
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Figuur 3 grafische user interface van demoprogramma VALE

I n Oostenrijk is op dit moment T. Strohmer (onderzoeker aan de University of Vienna) bezig met
het exploiteren en exploreren van wavelets toepassingen op allerlei terrein. Om te kunnen
beoordelen of het zinvol is met een dergelijke onderzoeker in zee t e gaan is het verstandig dat
we eerst zelf experimenteren.
4.3 Toepassingen op het vlak van signaalanalyse en wavelets
I n Oxford University doet men sinds 1997 onderzoek naar het ontdekken en voorspellen van
botsingen in het verkeer door gericht te kijken naar tweedimensionele functieweergaves van het
verkeer. Het gaat dan meestal om functies met kenmerken als verkeerssnelheid op een lokatie,
verkeersintensiteit (aantal voertuigen per tijdseenheid op een lokatie), verkeersdichtheid (aantal
voertuigen per m wegvak), etc. Savage, Smith en Trivedi hebben hier over een artikel over
geschreven ten behoeve van het 4 e I T S congres 1997 in Berlijn. Hun benadering is niet nieuw (.
Nog enigszins onontgonnen terrein is de bijbehorende praktijkuitvoering.
Toch zijn er al voorbeelden van praktijk, of in ieder geval praktijk-ideeën. AVV/IB is begonnen
met de signaalanalyse als praktijk te presenteren. Doel van de event-detectie is om in het kader
van Dynamisch Verkeersmanagement verschillende soorten armatuur (DRIP's) aan te sturen en
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het Incident Management zo optimaal te laten verlopen. Hoe beter, dus sneller, duidelijker, etc.
men een incident kan detecteren, des te doelgerichter men de armaturen kan aansturen met
signalen.
In de nieuwsbrief nummer 10 'Verkeer A Vervoer modellen' van AVV (februari 1999) wordt een
soort event-detector geïntroduceerd die bijvoorbeeld operators in een Verkeerscentrale van
dienst zou kunnen zijn.
Kmimörtuftn van ,*s*?t
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Afbeelding eventdetector (bron: Verkeer 4 Vervoer modellen, nieuwsbrief AVV/CROW februari 1999)

De 'event-detector' (sic) kent de volgende grootheden die uit de metingen kunnen worden
afgeleid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intensiteit;
snelheid;
beeldstanden;
dichtheid;
intensiteit per rijstrook;
dichtheid per rijstrook;
classificatie van het verkeersbeeld;
afwijking van de intensiteit ten opzichte van het glijdende gemiddelde;
randdetectie van de intensiteit.

Aan de hand van in te stellen grenswaarden voor bijvoorbeeld intensiteit en snelheid kan een
operator een event detecteren. Na detectie van event worden eventuele vervolgacties
ondernomen, misschien via de aansturing van DRIPS, misschien via inwerkstelling van het Incident
Management plan, etc.
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De eventdetector is niets anders dan een vorm van signaalverwerking. AVV/BG moet zich daarbij
afvragen: hebben dergelijke gegevens over events waarde wanneer we (of beter: de klanten van
AVV/BG) het probleem van verkeersonveiligheid willen gaan analyseren?
4.4 Onderzoek 1: signaalanalyse snelheidskrommen
Vanuit de dubbele tellussen onder het Hoofdwegennet kunnen gegevens over snelheden per
voertuig per rijstrook gegenereerd worden. De dubbele tellussen zijn met name bedoeld om
gegevens te genereren die vervolgens toegepast worden in Dynamisch Verkeersmanagement. Door
deze gegevens op een andere dan de gebruikelijke manier te presenteren en te vergelijken kunnen
incidenten worden waargenomen. Bijvoorbeeld door de voertuigsnelheid op de y-as te zetten, op
de x-as staat dan de t i j d . Dat ziet er dan als volgt uit (de betreffende gegevens zijn afkomstig
van een MONICA-tellus ter hoogte van de Moerdijkbrug, what's in a name?, op de rijksweg A12).
Figuur 4 Voertuigsnelheid ( k m / h ) op invoegstrook Moerdijkbrug (A12); tijdstip in uren (u)
;
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I n deze figuur staan de gegevens weergegeven voor de invoegstrook. Ieder puntje betreft een
geregistreerd voertuig op een tijdstip en met een bepaalde snelheid. De gemiddelde snelheid in de
niet-incident fase voor deze invoegstrook ligt rond de 80-100 km/h.
I n dit overzicht zijn de tijdstippen in hele uren (0 t o t 24) weergegeven, maar bij inzoomen op de
gegevens blijken de voertuigen middels deze vorm individueel op ca. een l/2 e minuut nauwkeurig
onderscheiden te kunnen worden. Wellicht ten overvloede ter verduidelijking: het snelste
voertuig r i j d t in dit overzicht om ca. 7 uur met bijna 150 km/h de snelweg op, het langzaamste
voertuig blijkt om ongeveer 16.30 uur met 30 km/h de snelweg op te rijden. De doorgetrokken
curve geeft een soort gemiddelde weer. Verder geven alle puntjes samen een aardige schatting
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van de verkeersintensiteit: het aantal voertuigen dat per tijdseenheid een bepaald punt passeert.
1 puntje betreft ca. een l/2 e minuut; er moet hoe dan ook een schatting gemaakt worden.
Uit dergelijke gegevens is niet af te leiden of het om een verkeersongeval gaat. Dat zou alleen
het geval kunnen zijn wanneer de voertuigsnelheid tot 0 km/h gedaald zou zijn. Wel is vast te
stellen of we te maken hebben met een minder of meer ernstig ver keersincident:
•

•

•

Bij snelheden van 50 km/h of lager op de hoofdrijbaan praten we in termen van Dynamisch
Verkeers Management over een verkeersincident waarna bijvoorbeeld middels signalering
opgetreden wordt;
Bij snelheden tussen 35 en 50 km/h is sprake van een soort schemer-gebied tussen incident
en zwaar incident in. Afhankelijk van eventuele andere indicatoren worden de Dynamisch
Verkeers Management maatregelen getroffen. Wellicht ten overvloede: met fuzzy logic
toepassing zou dit schemer-gebied naar een donker-licht verhouding te brengen zijn.
Bij snelheden beneden de 35 km/h is altijd sprake van een zwaar incident. Er volgt dan vrijwel
altijd een file-melding.

Dergelijke dubbelle tellussen liggen vaak bij in- en uitvoegstroken van de snelweg. Dit gebeurt
omdat juist op die lokatie er verkeer 'bij komt' respectievelijk 'verdwijnt', relevante gegevens
voor toepassingen op het vlak van Dynamisch Verkeers Management.
Een invoegstrook of toerit blijkt een incident-veroorzaker. Er is sprake van een soort
wetmatigheid. Dat is te zien in de volgende figuren. I n onderstaande twee figuren zijn de
effecten zichtbaar van een 'verstoring' van eerste (meest rechtse rijstrook) naar tweede (naar
links toe) rijstrook.
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Figuur 5 Voertuigsnelheden (km/h) l e rijstrook Moerdijkbrug (A12); tijdstip in uren (u)
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De gemiddelde snelheid ligt op de l e rijstrook in de niet-incident fase ongeveer op 90-110 km/h.
Op deze rijstrook is zoals bekend het meeste vrachtverkeer te vinden. Rond 4 uur in de ochtend
kan een enkel voertuig met snelheid 240 km/h waargenomen worden, in de avondspits staat deze
l e rijstrook geregeld stil. Van 16 tot 18 uur blijkt bijna zelfs sprake te zijn van een continu
incident: de voertuigsnelheid komt dan niet meer boven de 60 km/h.
Uit de combinatie van deze figuur en de voorgaande figuur blijkt dat het effect van een incident
beginnend op de invoegstrook zich vergroot manifesteert op de l e rijstrook. Wanneer het
incident om ca. 15.00 uur een snelheidsreductie van een voertuigstroom van ca. 100 km/h naar 60
km/h betreft, zie je vaak dat de snelheid op de l e rijstrook terugvalt van bijvoorbeeld 120 km/h
naar 40-50 km/h. Dat betekent overigens niet dat een incident per.definitie altijd begint op de
invoegstrook en zich via de l e rijstrook naar 'links' verplaatst. Om dit echt te kunnen zien, moet je
inzoomen op een enkele l/2 e minuut periode.
In de navolgende figuur blijkt de gemiddelde snelheid in de niet-incident fase te liggen rond de
100-120 km/h. De extremen gedurende de dag vallen mee: er is een voertuig met 180 km/h te
zien, ook staan er gedurende langere periode voertuigen stil.
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Figuur 6 Voertuigsnelheden (km/h) 2e rijstrook Moerdijkbrug (A12); tijdstip in uren (u)
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Ook blijkt de wetmatigheid van een toenemend effect van een incident van 'rechts' (invoegstrook)
naar 'links' (l e rijstrook) te gelden van l e rijstrook (in dit geval dus 'rechts') naar 2e rijstrook
('links'): de snelheid zakt hier nog verder terug door het incident.
Meer algemeen kan men stellen dat wanneer de rijbaan teruggaat van n naar n-1 rijstroken
incidenten zich als zojuist getoond zullen manifesteren. Een rijbaan kan teruggaan van n naar n-1
rijstroken ter hoogte van een invoegstrook (zie voorbeeld), maar ook bij een incidentele
wegwerkzaamheid, een rijstrook die versperd is door een object (lading, stilstaande auto), etc.
Uit de detail analyse blijkt verder dat uit de curves slechts in geringe mate afgeleid kan worden
om wat voor soort incident het gaat. Men moet van de analyse van het signaal geen wonderen op
het vlak van detailinformatie verwachten.
N.B. van deze ingezoomde minuut curves is helaas geen beeld voor handen; het zijn feitelijk
dezelfde soort curves als in figuur 3 t/m 5, maar dan veel minder geconcentreerd wat betreft
tijd. De tijd staat dan niet in uren weergegeven maar in minuten. Wat is bij inzoomen af te leiden
uit de l/2 e minuut curve:
•
•

wanneer er een wetmatigheid zoals hierboven gevonden wordt: een incident veroorzaakt door
toenemende verkeersintensiteit;
uit de steilte van de curve komt het plotselinge karakter van het incident naar voren. Hoe
steiler/verticaler, des te plotselinger. Files vanwege toenemende intensiteit blijken zich
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gelijdelijk op te bouwen: hier blijkt geen sprake van een plotseling incident. Bovendien blijkt
uit de inzoom-analyse dat voor de manifestatie van een file er een soort voorspel plaats vindt
waarbij de doorstroming zich even lijkt te herstellen. Het voorspel kent een soort standaard
beeld. In de inzoom-analyse blijkt dat die herstelfase ongeveer nog 30 seconden of zo
bedraagt. De snelheid herstelt zich van bijvoorbeeld 50 km/h t o t zo'n 90 km/h. Waarna deze
'definitief' zo'n 100 seconden later tot beneden de 50-35 km/h valt. Files zijn als het ware
'herkenbaar' in de grafieken. Bij een'verkeersongeval of iets dergelijks stort de curve vaak
zeer plotseling bijna verticaal in elkaar.
In theorie is het volgende mogelijk. Mocht de Politie stoppen met het vastleggen van files, dan is
een compleet (dus 'overal') 'dubbel belust' wegennet in staat met informatie- en
automatiseringsmiddelen filegegevens te produceren. Wat betreft aanleg van die dubbele
tellussen speelt het aspect van kosten en doorstroming. Het is immers werk in uitvoering. Te
overwegen is dan eerst die plaatsen te 'belussen' die, hoewel dat paradoxaal klinkt, in de historie
veel files met incidenteel karakter kenden. Nog meer files dus... In theorie is het ook mogelijk
om incidenten te genereren uit de grafieken, maar veel detailgegevens zullen daar niet bij
beschikbaar komen.
Meer gedetailleerd zijn we in dit onderzoek niet te werk kunnen gaan. Wellicht is het mogelijk
om een ander bestand of andere informatie toe te voegen aan het snelhedenbestand (met name
voorvallen die gerelateerd kunnen worden aan de verkeerssituatie). Het vervolgonderzoek zou
zich dan met name moeten concentreren op de steilte en ook de vorm van de curves.
Tot slot is nog vermeldenswaard dat we ook gekeken hebben naar een situatie op een wegvak
zonder rijstrookvermindering/-vermeerdering (namelijk de grensovergang van de A16 naar/van
België. Er zijn hier geen bijzondere geometrische kenmerken ter hoogte van de dubbele tellussen.
De in deze case waargenomen snelheidsveranderingen konden in de beschikbare onderzoekstijd
niet 'gecategoriseerd' worden. Hier zou nader onderzoek door middel van een koppeling met een
ander(e) bestand/informatie wellicht iets op kunnen leveren, nu is er niets te concluderen.
4.5 Onderzoek 2: toepassing wavelets op bestanden
I n de voorgaande paragraaf hebben we geprobeerd in detail te kijken naar grafieken: welke
informatie levert ons de vorm en detaillering van een curve op? Feitelijk analyseerden we visueel,
gesteund door tools, een signaal. Zo'n analyse kan ook fundamenteler gebeuren.
I n de signaalverwerking en -analyse wordt voornamelijk gewerkt met de klassieke Four iertransformatie. Het te verwerken signaal wordt door middel van meerdere standaardkrommes
(sinusoïden) getransformeerd en gefilterd/gedestilleerd t o t 'hapklare brokken'. Het wordt
duidelijk dat hier niet 1-2-3 de juiste woorden voor te vinden zijn. I n een representatie worden
de signalen als het ware 'ontleed' in allerlei kleine en grote sinusoïden.
De wavelets toepassing stoelt toch enigszins op andere principes. Men gaat uit van het idee dat
een signaal is opgebouwd uit een basiseenheid die in variaties de grondtoon samenstelt. Omdat
men weet welke standaard hapklare brokken een bepaald signaal vormen, kunnen hiaten (in t i j d , in
ruimte, in welke zin dan ook; in ieder geval in het geformuleerde signaal) via algoritmes met de
basisblokken wavelets opgevuld worden. I n wiskundige termen betreft het een vorm van
interpolatie. Men heeft het hier over de transformatie met wavelets volgens Haar. De wavelets
van Haar staan voluit beschreven in: 'A modern signal processing approach to automatic incident
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detection' van Florin Barb (1999). De wavelets zijn als het ware de bouwstenen waaruit een signaal
(om het even welke signaal) opgebouwd is.
Het grappige is dat vrijwel alles dat in databases zit, vertaald kan worden naar signaalkrommes.
De inhoud van een record dient dan eerst als een soort vectorsamenstelling (is signaal)
gepresenteerd te worden.
Zo zouden de volgende twee records uit een bestand 'Verplaatsings Gedrag' kunnen komen.
Geslacht
Man
Vrouw

Leeftijd
34 jaar
27 jaar

Status gehuwd Verplaatsingsafstand h-b
Gehuwd
7 km
Gehuwd
12 km

Autobezit
Auto
Geen auto

Tabel 3 extract uit voorbeeld bestand

Deze tabel kan gemakkelijk 'gevectoriseerd' worden; we maken er een samenstelling van vectoren
van. Als volgt.
Vectorsamenstelling 1
Vectorsamenstelling 2

34
27

1
0

1
0

1
1

7
12

Tabel 4 'gevectoriseerd' extract uit voorbeeld bestand

Beide records zijn dan vervolgens grafisch weer te geven als 5 kenmerken k i op de x-as en 5
scores op die kenmerken. Voor vectorsamenstel 1 (1, 34,1,1, 7) op de y-as. Record i = f (kl, k2,
k3, k4, k5). Zo ook voor alle andere records in die betreffende database. Met wavelets zijn nu al
die gevectoriseerde signalen, want dat zijn die records nu, te beschrijven. Via algoritmes worden
vervolgens de signalen geanalyseerd op hun inhoud van basisblokken wavelets.
Hiaten, om welke reden dan ook, in welke vorm dan ook, in de database kunnen met de wavelets
'hersteld' worden. Voor de toepassing van wavelets maakt het niet wat voor hiaten het zijn:
• hiaten in t i j d omdat een bepaalde periode van gegevens ontbreekt: bijvoorbeeld een week
telgegevens in een bestand;
• hiaten in ruimte: we kennen geen gegevens van tussenliggende netwerkschakels;
• hiaten in administratie/persoonsgegevens: ontbrekende gegevens over leeftijd, etc.
Met de Matlab en het YALE-demo programma zijn de volgende stappen te nemen. Ten eerste
wordt een signaal gecreëerd. Dit kan een veelvoud van records zijn zoals zojuist fictief
opgebouwd in tabel 3 en 4. Hieronder een voorbeeld voor snelheid (zoals in figuur 3, 4 en 5).
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Middels de Haar wavelets standaardblokken is daar het volgende signaal uit af te leiden. Dit
signaal bevat een zogeheten laagf requentie en hoogf requentie deel. I n onderstaande figuur zijn
de hoofdmoten van het betreffende signaal weergegeven. Het gaat dan om het laagfrequentiedeel.
140

120 -

100 -

Tijd[u]
Figuur 8 het met wavelets 'samengevatte' signaal van figuur 7

Het hoogfrequentie-deel, is met de Haar wavelets blokken op verschillende resolutieniveaus weer
te geven is. Hoe hoger de resolutie, hoe meer de detaillering in de weergave van het signaal. Dat
ziet er dan als volgt uit voor deze curve. Dit kan met de multif ractal analysis. Ik verwijs hier
graag naar Florin Barb's rapport 'A modern signal processing approach to automatic incident
detection' (AVV, 1999).
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Om incidenten te detecteren is het werken met de lage frequenties en weergave van figuur 8
goed: we kijken dan naar onderbrekingen of veranderingen in de curves zoals in figuur 7 bijzonder
duidelijk wordt. Willen we meer weten van het incident zelf dan is het zaak de details in te gaan
en kan de multifractal analysis hulp bieden. Met wavelets zijn incidenten te detecteren, wellicht
zelfs in detail te categoriseren: wavelets hebben, zo luidt dus de conclusie, een functie in relatie
tot de registratieloze registratie. Aan de mogelijkheid om middels wavelets verder te
categoriseren hebben we geen t i j d besteed. Wavelets houden hier tot het tegendeel bewezen is
het predikaat potentierijk.
Wat ook nog gedaan is, is een proef met de reconstructie van een database. Zoals gezegd kan er
van alles ontbreken, wegvallen, simpelweg onbekend zijn van een database. Door nu een database
tot en met de multifractal analysis te analyseren krijgen we inzicht in laag- en hoogfrequentiedeel
van het signaal van die database, een signaal dat feitelijk is 'opgebouwd' uit wavelets. Wanneer de
constructie, het samenstel van een signaal in wavelets bekend is, wordt het mogelijk om databases
aan te vullen, te herstellen, in te vullen, etc.
I n de navolgende proef hebben we een deel van de Ongevallendatabase van AVV genomen.
Specifiek een extract van het jaar 1997 met alleen gegevens van geslacht, geboortedatum en
datum ongeval van alle ongevalsbetrokkenen. Nogal veel is dus weggelaten van de originele
records en hun structuur. Kortom:
1 geslacht

|geboortedatum

datum ongeval

|

Tabel 5 extract 'database ongevallen' 1997 van AVV

Dit bestand en zijn records zijn vervolgens gevectoriseerd. Voor geslacht geldt in deze proef:
man = 1, vrouw = 2, onbekend = 0. Voor geboortedatum hebben we simpelweg het jaartal als getal
genomen: geboren op 1 juni 1933 levert 1933 op. Idem voor de datum van het ongeval. Aldus is een
signaal gecreëerd: signaal 1. Signaal 1 leverde na toepassing van wavelets een bepaald beeld op dat
kenmerkend is voor dat signaal. De Haar-wavelets blokken hebben dan hun werk gedaan. Het lijkt
een beetje op de compressie van een signaal, en terugbrengen tot zijn essentie.
Om een idee te geven van wat de compressie van een signaal qua volume inhoudt: het bestand
neemt na toepassing van wavelets in kB-omvang af met 50 t o t 75% van het origineel. Het wordt
dus tot de helft en in veel gevallen zelfs tot een kwart van de oorsponkelijke omvang
teruggebracht. ZlP-files die bij moeilijke bestandsstructuur slechts tot 90% van het origineel
kunnen worden teruggebracht hebben misschien daarom wel de langste t i j d gehad: wavelets
compressie lijkt effectiever. Maar dat gaat dit onderzoek in eerste aanleg niet over. Hoewel met
het oog op datacommunicatie van voertuig naar wal, van wal naar server, etc. dit best een
belangrijke constatering kan zijn.
We pakken de draad van de proef weer op. Vervolgens is een deel van het gevectoriseerde
bestand, in dit geval een maand aan gegevens, 'weggegooid'. Het overgeblevene heet signaal 2.
Feitelijk bestaand uit 11 van de 12 maanden van het originele bestand waaruit signaal 1 gecreëerd
is. Na compressie van signaal 2 middels de wavelets en het vervolgens uitvergroten tot een
volledig signaal (met de 'weggegooide' maand als signaaldeel weer terug) ontstaat nu signaal 2hersteid. Signaal 1 en signaal 2-hersteid zijn vergeleken. Deze vergelijking is puur visueel gebeurd op
basis van de weergave van de signalen, maar die kwamen voor het oog geheel overeen. Beter zou
zijn een numerieke vergelijking, maar het demo-programma van YALE University maakte dat niet
mogelijk.
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Een theoretisch bezwaar tegen deze compressie en vervolgens extractie van het signaal van een
database is het volgende. Ongeacht kennis van t i j d en ruimte of andere variabelen in een database
kan blijkbaar een hiaat opgevuld worden door eerst te comprimeren en vervolgens dat ongedaan
te maken. Maar men weet nooit welk incident daadwerkelijk in het hiaat plaats vond. Een
individueel geval krijgt men niet terug. In de context van de gehele database vindt een
reconstructie plaats.
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen zoals in het SAVOG-concept van het Projecten
Programma Registratie Verkeersongevallen een belangrijke constatering. I k doel hier specifiek op
het af loopafhankelijke registratiescenario: van lichte ongevallen krijgen we minder dan van
ernstige ongevallen. Het totaal beeld is te reconstrueren.
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5. Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
•

Registratieloze registratie en dataloze database reëel?

De voorbeelden hebben duidelijk gemaakt dat de registratieloze registratie en dataloze database
binnen handbereik liggen. Waarschijnlijk ligt de dataloze database vanwege het te verwachten
succes van wavelets toepassingen eerder binnen handbereik dan de registratieloze registratie. Bij
dat tweede aspect is AVV teveel afhankelijk van wat zich buiten onze organisatie afspeelt. Met
wavelets kunnen we gewoon zelf gaan stoeien. Morgen al.
•
Registratieloze registratie en dataloze database reëel voor Onderliggend Wegennet?
Een aspect waar over we in dit onderzoek vooraf geen specifieke vraag gesteld hebben, maar
achteraf wel een specifiek antwoord op kunnen geven. Voor het Onderliggende Wegennet geldt de
pluriformiteit in ontwerp en verkeerssystemen. Ook vernieuwingen zullen zich hier veel minder
gestandaardiseerd manifesteren dan op het Hoofdwegennet. Een project als Floating Car Data
heeft daar alles mee te maken.
De conclusie is te trekken dat we wat betreft het Onderliggende Wegennet op korte termijn
geen belangrijke bijdrage hoeven te verwachten van walsystemen voor wat betreft het genereren
van gestandaardiseerde basisgegevens. Dit in tegenstelling tot het Hoofdwegennet.
Registratieloze registratie zal zich met name manifesteren op dit Hoofdwegennet. Aldus
geredeneerd krijgt het aspect dataloze database weer grotere noodzaak op Onderliggende
Wegennet. Dat pleit er min of meer voor om beide thema's van t i j d tot t i j d met elkaar te
confronteren voor een goede aansluiting in praktische uitvoeringen.
•
Volgen of sturen?
Met name uit het literatuuronderzoek kan de conclusie getrokken worden dat er momenteel veel
ontwikkeling plaats vindt op het vlak van dynamische gegevens verwerking en presentatie. De
statische (of statistische) component wordt daar bij vaak over het hoofd gezien.
Niettegenstaande dat klanten van AVV/BG nog niet weten hoe ze met gegevens over incidenten,
geëxtraheerde bestandgegevens na wavelets toepassing, etc. om moeten gaan, geldt toch dat
dergelijke uitkomsten een grote potentie hebben voor AVV(/BG)-toepassingen.
De vraag die we ons hierbij moeten stellen: volgen we dergelijke ontwikkelingen of willen we er in
sturen? I n de nota Telematica Verkeer en Vervoer I I I (1998-2003) van het Ministerie staat het
duidelijk verwoord: Verkeer en Waterstaat zal stimuleren dat vernieuwingen plaats vinden, maar
niet zelf een beleid formuleren of uitvoeren. Dat betekent in hoofdlijnen een volgend beleid, met
als consequentie dat ontwikkelingen als hiervoor geschetst nooit in de pas zullen lopen met de
gewenste of voor AVV/BG gunstige banen.
De aanbeveling zou kunnen luiden dat we kansen op dit vlak niet moeten laten liggen, maar gegeven
de VAW-rol, gepaste inzet op dit vlak leveren. Het benoemen van een speerpunt is dan een stap in
de goede richting en maakt duidelijk dat we niet helemaal passief afwachten. Vanuit het
literatuuronderzoek zou dat dan het speerpunt 'datarecorder' moeten zijn.
•
AVV of klanten klaar voor vernieuwing in productensfeer?
Dit geldt voor zowel AVV als zijn klanten. Het antwoord op de vraag moet neen zijn. De nieuwe
gegevensbronnen leveren een grote diversiteit aan mogelijkheden op, maar die worden zowel door
AVV als de afnemers van Basisproducten nog niet beseft. Ook hier geldt: sturen of volgen? Voor
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AVV Hoofdafdeling Basisgegevens geldt hier zeker: sturen. Wanneer we wachten op vragen van
klanten om nieuwe producten te ontwikkelen zijn we waarschijnlijk te laat met het in productie
brengen.
•
Hebben tools als een signaalanalyse of wavelets toepassingen waarde voor AVV/BG?
Het antwoord op deze vraag is ja. Met name de toepassing van wavelets methode kan op zeer
korte termijn direct rendement opleveren. De reconstructie van databases, zelfs voorspellingen
van ontbrekende delen van databases lijken met de wavelets methodiek binnen handbereik. Een
krachtige tooi, terwijl we alleen nog maar met een demoprogramma van VALE University gewerkt
hebben. Wat ons betreft t i j d om met een volwaardig, volledig programma en werkprogramma aan
de slag te gaan. I n dit AO-onderzoek was vooral de doelstelling om te ontdekken wat wavelets
precies zijn, etc. Zie ook de aanbevelingen.
•
Samenwerking binnen AVV (i.c. IB en BG), geen externe ondersteuning
Door de projectdeelnemers is de samenwerking als zinvol ervaren. Het is verrijkend (geestelijk en
praktisch) om samen te werken met collega's die anders tegen dezelfde materie, in dit geval de
gegevensverwerking en -presentatie, aankijken. Wordt hopelijk vervolgd.
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5.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd. Ze staan
overigens niet in een of andere volgorde van belangrijkheid:
1. Vervolg geven aan het toepassen van wavelets op databases van AVV.
Met name omdat de databases elementen van incompleetheid kennen, zijn wavelets potentierijk.
Er zijn diverse mogelijkheden te bedenken met betrekking tot de databases van AVV waarbij we
voorspellen dat wavelets toepassingen spectaculaire resultaten te zien zullen geven.
2. Speerpunt I T S : de datarecorder.
De aanbeveling betreft drie punten:
• De datarecorder is momenteel binnen de automobielbranche een hot item. Zoals beschreven
zijn er al diverse modellen beschikbaar (aan het komen). Vanuit het gebruik van de verzamelde
gegevens geredeneerd is standaardisatie een must. Het verdient aanbeveling om daar in de
beschikbare overlegstructuren aandacht voor te vragen. Wellicht bij de ITS-organisaties.
• Een tweede belangrijk aspect dat bestudeerd dient te worden betreft de beschikbaarheid van
de gegevens. De ANWB namens de weggebruikers heeft daar een expliciete mening over, hoe
zit het met de mening van de andere belanghebbenden? Aanbevolen wordt de meningen
hierover in kaart te brengen.
• Ten derde: welke organisatie hoort er bij het verzamelen van gegevens die in een datarecorder
verzameld zijn? Wij bevelen voor dit onderwerp nadere studie aan.
3. Samenwerking BG en andere hoofdafdelingen
De titel zegt het al: we moeten meer samenwerken. Misschien is dat wel niet het juiste woord,
maar bedoelen we eerder: we moeten beter samenwerken. Van elkaar valt pas echt veel te leren,
vooral als je je met andere specialismes bezig houdt . Dus niet bij wijze van spreken alle
verkeerskundigen in één project bij elkaar zetten, maar multidisciplinaire projectgroepen
proberen samen te stellen. Zo lukt het om de gevraagde vernieuwingen op tafel te krijgen.
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