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Samenvatting

Sahmos  : de gr-ote sprang voorwaarts  voor bet openbaar  vervoer?

In Almelo zijn in 1999 en 2000 proeven gedaan met een GPS-systeem
(SABIMOS). Hierbij sturen bussen via plaatsbepaling met behulp van satellieten
verkeersregelinstallaties aan. Het systeem, dat aanzienlijke kostenbesparingen ten
opzichte van traditionelere systemen met zich mee kan brengen, is vergeleken op
met bet meer traditionelere VETAG-systeem. Daamaast is bezien of Sabimos kan
worden  toegepast voor busstations. In deze paper worden resultaten van de
uitgevoerde proeven gepresenteerd.

Summary

Sabimos : the big step forward in public transport?

During 1999 and 2000 in the city of Almelo experiments have taken place with
respect to the usefulness of Sabimos, a global positioning system. With the help of
Sabimos busses  can control traffic lights. The system is cheaper than the more
traditional systems like Vetag and offers several other advantages. Besides, the
system may be useful with regard to new dynamic bus stations. In a series of tests
Sabimos has been compared with Vetag. Besides, the possibilities to apply it at
busstations has been tested. In this paper the results of those tests are described.
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1. lnleiding

Openbaar vervoer neemt in het verkeers- en vervoerbeleid een belangrijke plaats in. Gestreefd

wordt het aandeel van het openbaar vervoer in de modal split te verhogen, en we1 ten koste

van het aandeel van de auto. Om dit te kunnen bereiken is een Scala van maatregelen

denkbaar. Te nemen maatrcgelen hebben betrekking op onder meer  de doorstroming van het

openbaar vervoer, het verbeteren van reizigersinformatie. Optimale doorstroming kan

bijdragen aan een hoge  snelheid en betrouwbaarheid. In verschillende Nederlandse (en

buitenlandse) steden wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het openbaar vervoer.

Betere reizigersinformatie voor en tijdens de reis moet de aantrekkelijkheid van het openbaar

vervoer verder verbeteren.

Ook in de gemeente Almelo worden  maatregelen genomen op het vlak van doorstroming en

reizigersinformatie. Doorstroomassen voor het openbaar vervoer worden gerealiseerd. Hiertoe

behoren vrije busbanen, maar ook het verlenen van prioriteit aan bussen op kruispunten.

Daamaast wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuw (compact, dynamisch) busstation.

Momenteel wordt net als in de meeste steden nog vooral gebruik gemaakt van Vetag-

systemen (Vehicle Tagging). Het Vetag-systeem is echter  inmiddels technologisch enigszins

verouderd, reden voor de gemeente Almelo  om te gaan experimenteren met Sabimos (Satellite

based information and management operation system). Sabimos is een nieuw systeem

waarmee net als met Vetag aan bussen en hulpdiensten prioriteit kan worden  verleend op

kruispunten met verkeersregelinstallaties. Het is de bedoeling dat dit systeem op termijn het

aloude VeTag-systeem  gaat vervangen. Alvorens echter  het Sabimos-systeem op grote schaal

te implementeren, werd een proef wenselijk geacht. Het gaat immers om een nieuw systeem,

waarvan onvoldoende  inzicht in het functioneren aanwezig was. Om dit noodzakelijke inzicht

te verkrijgen is in Almelo  eind 1998 gestart met een proef, die tot medio 1999 heeft

voortgeduurd. Vervolgens is gedurende het jaar 2000 een proef uitgevoerd om te bepalen of

GPS in de vorm van Sabimos voldoende nauwkeurig is om het ook als

plaatsbcpalingsmethode toe te km-men  passen op het nieuw te ontwikkelen busstation van

Almelo. (Het perron waaraan een bus halteert  volgens Sabimos moet overeen komen met het

perron waaraan de bus ook daadwerkelijk halteert.) In deze paper worden  de resultaten van

deze proeven,  zoals bcgeleid door de vakgroep verkeer en vervoer van de Universiteit
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Twente, weergegeven. Eerst wordt echter een korte omschrijving gegeven van zowel Vetag

als Sabimos met de voor- en nadelen  van beide systemen  en vervolgens  zal een omschrijving

van de proeven volgen.

2. Vetag

2. I Beschrijving techniek

Met het Vetag-systeem is het mogelijk om voertuigen die zijn uitgerust met bepaalde

apparamur,  te herkennen als ze op een bepaalde plaats in het wekvak rijden. Door koppeling

van Vetag-lussen  in het wegdek aan een verkeersregelinstallatie is het mogelijk de

verkeerslichten te belnvloeden en het betreffende voertuig met een hogere prioriteit green

licht te geven. Door prioriteit aan bussen van lijndiensten te verlenen wordt de wachttijd bij

de verkeersregelinstallatie minder lang en wordt de rlJtlJd  van de bussen korter. Daamaast

kan het Vetag-systeem ook worden gebruikt om prioriteit te verlenen aan hulpdiensten, zoals

brandweer en politie. Andere weggebruikers worden dan ook niet geconfronteerd met de

tegenstrijdige situatie dat de verkeerslichten weliswaar op groen staan, maar dat tech  niet

doorgereden mag worden. Tevens kan de snelheid  van de hulpdiensten zo  worden  verhoogd.

Het Vetag-systeem bestaat uit apparatuur die aan het voertuig bevestigd is (een transponder)

en uit walapparatuur (een interrogator).

De transponder is onder het voertuig gemonteerd. Als een transponder boven een Vetag-lus

komt, dan wordt deze geactiveerd en zendt een bij het voertuig behorend bericht  naar de

walapparatuur. Buiten bet bereik van een Vetag-lus  is de transponder passief.

De walapparatuur bestaat zoals aangegeven uit een interrogator, waarop een in het wegdek

aangebrachte lus  is aangesloten. De walapparatuur  zendt periodiek via de lus een afvraagpuls

uit. Indien een met een transponder uitgerust voertuig over deze lus rijdt, dan wordt de

transponder geactiveerd en zendt deze een bericht  uit.
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2.2 Nadelen Vetag

Terwijl het Vetag-systeem enkele decennia  geleden  nog als een grote vooruitgang kon worden

beschouwd, is het systeem inmiddels verouderd geraakt en is het aantal toepassingen begrensd

gebleven. Als  nadelen van het systeem kunnen worden genoemd :

de hoge investerings- en onderhoudskosten per kruispunt;

de inflexibiliteit als gevolg van de vaste lokatie van de lussen in het wegdek. Buslijnen

zijn gefixeerd aan een bepaalde route en zelfs aan een bepaalde rijstrook. Zodra de bus

over een afivijkende  route rijdt of over een andere rijstrook, dan liggen daar geen Vetag-

lussen en wordt aan de bus geen ptioriteit verleend. Het wijzigen of uitbreiden van de

route van een buslijn in een route langs kruispunten die nog met voorzien zijn van lussen

is erg duur (indien tenminste we1  de wens aanwezig is om prioriteit te geven aan de

bussen);

interferentie tussen gewone verkeersdetectielussen en Vetag-lussen  leidt ertoe dat Vetag-

lussen niet goed  functioneren;

het systeem is ongeschikt om gegevens voor real-time informatie te genereren. Dit heeft

als oorzaak dat de positie van de bus slechts op een beperkt aantal plaatsen (namelijk daar

waar de lussen liggen) kan worden  gemeten. Het aantal gegevens dat bij de centrale

verkeersleiding binnenkomt is daardoor te klein om op ieder gewenst moment de positie

van de bus te kunnen bepalen en te bepalen of deze bus nog volgens schema rijdt;

bet systeem is storingsgevoelig;

de kosten van de installatie en het onderhoud liggen meestal aan de zijde van de

wegbeheerder, terwijl de exploitatievoordelen meestal aan de zijde van de vervoerder

liggen;

het systeem is ongeschikt  voor collectief vraagathankelijk vervoer, omdat er geen

flexibiliteit in de routes mogelijk is.
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3. Sabimos

3. I Beschrijving techniek

Sabimos (atkomstig  uit de Verenigde Staten) kan worden gebruikt om reizigersinformatie te

genereren, de centrale  verkecrsleidingsfunctie te beheersen en bussen en hulpdiensten op

kruispunten prioriteit te \Terlencn.

Sabimos is een combinatie  van de volgende systemen :

I. GPS (Global Positioning System) waannee  de boordcomputer (van de bus) met behulp

van satellieten informatie ontvangt waarmee de plaats van het voertuig bepaald kan

worden.  De nauwkeurigheid van dit GPS-systeem kan worden vergroot door het plaatsen

van een baken. Deze variant wordt differentieel  GPS (DGPS) genoemd.

2. korte afstand radio (KAR), dat de communicatie  verzorgt van het voertuig naar de

verkeersregelinstallatie.

Toepassing van Sabimos houdt in dat de voertuigen (de bussen, maar mogelijk ook

hulpdiensten) worden  uitgerust  met een boordcomputer en zender. en dat een walstation wordt

gei’nstalleerd, dat communiceert met de voertuigen. Met behulp van de satellieten en het

baken wordt de positie van de bus continu bepaald. Van het baken is de exacte positie bekend,

waardoor continu de fout kan worden gemeten in de door de satellieten gemeten lokatie. Deze

fout wordt (momenteel nog) uit veiligheidsoverwegingen  (defensie) veroorzaakt door het

Amerikaanse Ministerie van Defensie die het GPS-systeem onderhoudt. Het baken zendt de

foutcorrectie uit naar alle  gebruikers van het GPS in de omgeving, waardoor dc

boordcomputer er rekening mee kan houden. In de boordcomputer zijn de volgende data

opgenomen :

. een netwerkbeschrijving met daarin opgenomen alle in- en uitmeldlokaties voor de

betreffende busdienst;

l de routetabel van de betreffende bus;

l de dienstregeling van de betreffende bus.
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Wamreer  het GPS-systeem  aan de bus doorgeeft dat de bus op een positie komt die in de

boordcomputer is opgenomen als inmeldlokatie,  dan zendt de bus via KAR een

prioriteitsaanvraag naar de verkeersregelinstallatie. Wanneer de bus op een lokatie  komt die in

de boordcomputer is opgenomen als een uitmeldlokatie, dan wordt via de KAR een

uitmelding doorgegevcn aan de verkeersregelinstallatie en wordt de reguliere verkeersregeling

her-vat. Tussen de verkeerslichten van de verschillende kruispunten is een

communicatienetwerlc aanwezig. Op deze manier  worden de verkeerslichten van bet  volgende

kruispunt  geinformeerd  over hct feit dat er een bus nadert  waaraan prioriteit moet worden

verleend.

3.2 Toepassingen

De toepassingsgebiedcn van Sabimos kunnen worden onderverdeeld naar  reizigersperspectief

en naar vervoerdersperspecrief.

Vanuit het reizigersperspectief kan worden gcdacht aan de volgende toepassingsgebieden:

l thuis en op kantoor (voor de rit).  De informatie die Sabimos kan leveren  kan via

verschillende media worden verspreid (Internet, teletekst). Zodoende kan de reiziger al

voor aanvang van de rit op basis van de actuele reisinformatie de vervoenvijzekeuze

maken.

l op het (dynamische) busstation (aan het begin van de rit). Sabimos is triter-mate geschikt

om ook op bet (dynamische) busstation informatie te geven enerzijds aan de wachtende

reizigers en anderzijds aan de buschauffeurs. Zo kan Sabimos informatie geven over de

lokatie  van de bussen op een bepaald moment, de verwachte tijd van aankomst en

eventuele  vertragingen.  Dit is niet alleen voor de reiziger nuttig, maar is ook in het licht

van een efficient gebruik van bet busstation nuttig. Wanneer Sabimos wordt gemtegreerd

met een dynamisch perrontoewijzingssysteem, kan de perrontoewijzing aan de hand van

de gegevens uit  Sabimos worden aangepast.

l bij de bushalte (aan het begintijdens  de rit). Bij de halte zijn dezelfde mogelijkheden

aanwezig, die Sabimos te bieden heeft in de bus voor de reiziger (zie ook verder). Bij de

halte kan aangegeven worden waar de bus zich momenteel bevindt en hoelang  het nog

duurt voordat de bus de halte bereikt. Het behoort eveneens tot de mogelijkheden om bij
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de halte informatie te geven met betrekking tot de andcre buslijnen en zelfs de trein. Op

dezc manier kan de reiziger bijvoorbeeld in geval van vertraging een altematieve buslijn

nemen  naar de plaats van bestemming.

in de bus (tijdens de rit). Sabimos is in staat om in de bus dynamische reisinformatie te

geven. Zo kan de busreiziger worden gei’nformeerd over de eerstvolgende halte en afstand

en tijd tot die volgende halte. Ook kan (eventueel audiovisueel) informatie worden

verstrekt over eventuele  overstapmogelijkheden.  Sabimos biedt bovendien mogelijkheden

met betrekking tot betaalsystemen. Met behulp van Sabimos kan via een chipkaart

automatisch worden afgerekend over het gereden traject. Dit lever-t in de eerste plaats

tijdwinst op, omdat geen betalingshandeling meer hoeft te worden  venicht. Daamaast

vermindert  het de kans op fouten betreffende de betalingen, omdat de menselijke

invloedsfactor bij de betalingen wordt geminimaliseerd. Een ander voordeel van Sabimos

en een boordcomputer voor de buschauffeur is dat de buschauffeur slechts een apparaat

hoeft in te stellen. Doordat de boordcomputer het aantal te verrichten handelingen van de

buschauffeur vermindert, kan de buschauffeur zich  meer concentreren op de rijtaak.

oP vervoerknooppunten (tijdensjaan het einde van de r-it). Op belangrijke

vervoersknooppunten, waar verschillende vervoersmodaliteiten elkaar treffen, kan

Sabimos ook worden ingezet. Met name de beschikbaarheid van dynamische en ‘realtime’

reisinformatie kan een belangrijke rol spelen op vervoersknooppunten voor de reiziger om

zija of haar  r-it  optimaal te plannen.

Vanuit vervoerdersperspectief kan worden  gedacht aan de volgende toepassingsgebieden:

. in de centrale  verkeersleiding (CVL). Momenteel bestaan er CVL’s  die het busverkeer

coiirdineren.  In de toekomst zouden er ook CVL’s kunnen worden  ingesteld die niet een

enkele, maar meerdere vervoersmodaliteiten controleren en coiirdineren.  Hieraan zou

Sabimos een bijdrage kunnen leveren;

l voor de buschauffeur. De toepassingsmogelijkheden  van Sabimos (zie ook hiervoor)

leiden er toe, dat de buschauffeur minder handelingen behoeft te verrichten;

. registratie van dienstregelingsuren.
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3.3 Voordelen Sabimos

lndien  Sabimos tenminste even goed  functioneert als het Vetag-systeem dan biedt het systeem

de volgende voordelen  ten opzichte van bet Vetag-systeem :

meer flexibiliteit. Het Vetag-systeem gebruikt  een infrastructuur  die gefixeerd is aan een

bepaalde route. geldt dit voor Sabimos niet. S a b i m o s  i s vrijwel

infrastructuuronafhankelijk;

lagere kosten. De kosten van Sabimos zijn per kruispunt  gemiddeld 50000 gulden  lager

dan de kosten van Vetag;

afwezigheid van interferentie. Terwijl  de Vetag-lussen zich niet altijd op de optimale

positie bevinden (omdat er interferentie onstaat tussen de Vetag-lussen en de reguliere

verkeersdetectielussen als deze om elkaar worden  geplaatst) kunnen de in- en

uitmeldlokaties van Sabimos we1 op een optimale positie worden  gepositioneerd, omdat

deze onafhankelijk zijn van reguliere verkeersdetectielussen;

beter vangnet. Telwijl  aan de bus die over een andere rijstrook rijdt dan de rijstrook waar

de Vetag-lus zich bevindt geen prioriteit wordt verleend (hetgeen zich kan voordoen bij

bijvoorbeeld een ongeval  of wegwerkzaamheden), bevindt de inmeldlokatie  van Sabimos

zich over de gehele dwarsdoorsnede van de weg, waardoor ook in geval van een versperde

rijstrook prioriteit aan de bus kan worden  verleend;

geschiktheid voor her genereren van uitgebreidere en nauwkeuriger dynamische reizigers-

en managementinfonnatie. In de boordcomputer is continu informatie beschikbaar

betreffende de positie van de bus. Deze informatie kan zo vaak als gewenst en op iedere

lokatie worden  doorgegeven aan een systeem dat zich  aan de wal bevindt. Tevens kan

gedetailleerde (reizigers)informatie  voor het vervoerbedrijf worden verkregen in de vorm

van tellingen c.q. trajectbezettingen, aantal door de chauffeur gemaakte men. Verder kan

(indien wordt gekozen voor chipbetalingen) nauwkeurige tariefinformatie worden

verkregen;

vergroting van de (verkeers)veiligheid  (snelle  detectie  van ongevallen, kapingen,

berovingen etc.);

het biedt betere monitoringsmogelijkheden (bewaken  van het verkeer- en vervoerproces

vanuit de CVL);

Optimalisatie van de betrouwbaarheid en snelheid  van de voertuigen;
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. toepasbaarheid voor Get-routegebonden  voertuigen. Sabimos kan worden  gebruikt  voor

het verbeteren van de doorstroming van niet-routegebonden  voertuigen, zoals collectief

vraagafhankelijk vervoer  en hulpdienstcn;

9 door koppeling van Sabimos aan bijvoorbeeld parkeerverwijssystemen kunnen synergie-

effecten worden verkregen. Door de Sabimosgegevens te koppelen aan de

parkeerverwijssystemen kunnen bijvoorbeeld automobilisten ge’informeerd  worden waar

ze  het beste kunnen parkeren  om over te stappen op de bus naar het stadscentrum.

Sabimos geeft  dan informatie  over de eerst volgende vertrekkende bus(sen) vanaf die

parkeerlocatie aan  het parkeervenvijssysteem.

4. Probleemstelling en onderzoek

4.1 Probleemstellingen

In 1999 en 2000 zijn, zoals aangegeven, meerdere proeven uitgevoerd. De eerste reeks

proeven  had tot doe1  meer inzicht te krijgen in het functioneren van Sabimos en dit te

vergelijken met het functioneren van Vetag en had als probleemstelling :

Functloneert  het Subimos-systeem  tenminste  even goed  als het Vetag-systeem  op het

gebied van het verlenen  van  prioriteit aan  bussen?

De tweede reeks proeven  had tot doe1  om te bepalen of Sabimos toe zou kunnen worden

gepast op het nieuw  te ontwikkelen busstation van Almelo en derhalve als probleemstelling :

Is Sabimos voldoende nauwkeurig  om  het als  plaatsbepalingsmethode  toe le kunnen

passen  op het rzieuw  te ontwikkelen husstution van Almelo?

4.2 Onderzoek

Om een antwoord te kunnen geven op de eerste probleemstelling zijn in 1999 verschillende

proeven uitgevoerd. Drie kruispunten  in Almelo zijn voorzien van speciale  apparatuur om een

test uit te kunnen voeren. In de verkeersregelinstallaties “draaien”  Sabimos en Vetag naast
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elkaar. Het Sabimos-systeem is daarbij off-line getest en het Vetag-systeem is blijven

ingrijpen in de verkeersregehng. De verkeersregelautomaten gaven  de verrichtingen  van de

beide sy-stemen  door aan de aanwezigc verkeerscentrale in Almelo (INCA-ProMiT). Via deze

centrale  is een computerbestand samengesteld van alle berichten en werd het mogelijk om de

gegevens van de systemen per computer te vcrwerken.

Om de tweede probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn twee bussen  voorzien van de

benodigde apparatuur, te weten Sabimos-apparatuur en een laptop waarmee de GPS-data

geregistreerd werd. De gebruikte  software bestond uit mapDebug,  een programma waarmee

de satellietdata opgeslagen en gevisualiseerd kan worden, en RouteEditor,  een programma

waarmee de instellingen van de GPS-ontvanger gewijzigd kunnen worden. Gewerkt is met

ruwe GPS-data, hetgeen betekent dat berekende GPS-lokaties niet gefilterd  of gecorrigeerd

werden. Naast de GPS-lokaties zijn ook de satellietgegevens, de snelheid en de rijrichting

continu  opgeslagen voor verdere analyse. Op een tweetal dagen in maart 2000 is vervolgens

het systeem getest. Getest is op die momenten  van de dag dat het aantal te ontvangen

satellieten minimaal  was.

5. Criteria

5.1 Criteria vergelijk  Sabimos-Vetag

De beoordeling of het Sabimos-systeem tenminste even goed  ftmctioneert als het Vetag-

systeem (de eerste probleemstelling) is op basis van de volgende aspecten gebaseerd:

1 . Be~rouwbuarlzeid

Onder de betrouwbaarheid van het systeem wordt bedoeld of de chauffeurs er van op aan

kurmen dat het systeem goed werkt en dat er prioriteit wordt verleend op de kruispunten met

verkeerslichten. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten. Het was niet mogelijk om onderscheid

te maken  tussen functionele en technische betrouwbaarheid.

De betrouwbaarheid van de systemen is beoordeeld aan de hand van het aantal in- en

uitmeldberichten dat van elk van de systemen  aankomt. Door het Sabimos-systeem en het
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Vetag-systeem tegelijkertijd in werking te stellen wordt er bij elke passage van een bus over

een inductielus zowel een Vetag-bericht als een Sabimos-bericht gegenereerd. Er moet dan

gelden  dat het totaal aantal aangekomen Sabimos-berichten tenminste even groot is als het

totaal aantal aangekomen Vetag-berichten. Hierbij is ook gekeken of de berichten in het

geheel aankomen en of de volgorde van de codes juist is.

2. Num~keurigheid

Het is belangrijk dat het in- en uitmelden op de juiste locatie gebeurt, omdat anders het

overige  verkeer op de andere rijrichtingen onnodig lang moet wachten tot de bus het kruispunt

is gepasseerd of dat er geen prioriteit  aan de bus wordt verleend doordat het verkeerslicht te

vroeg op rood springt.

Door het Sabimos-systeem en het Vetag-systeem tegelijkertijd in werking te stellen en de

tijdstippen te vergelijken waarop beide berichten zijn verzonden, kan een beeld worden

gevormd  van de locatie vanwaar het Sabimos-bericht is verzonden. Omdat de Vetag-lussen  op

een vaste plaats in het wegdek zijn geplaatst is de locatie waarop dit systeem in- en uitmeldt

altijd dezelfde. ,41s het verschil in de tijdstippen tussen het verzenden van een gelijk bericht

erg klein is, dan is de locatie waarop het Sabimos-systeem de melding heeft gedaan vlakbij de

inductielus in het wegdek van het Vetag-systeem. Als  er een constant verschil is tussen de

tijdstippen waarop de beide systemen hun in- en uitmelding doen, dan wijst dit erop dat de

locatie waarop het systeem in- of uitmeldt nog niet voldoende nauwkeurig is

geprogrammeerd.

Van een nog groter belang  bij deze proef is het onderzoek naar de standaarddeviatie van het

tijdsverschil tusscn de meldingen van de beide systemen. Als  het tijdsverschil tussen de

meldingen bij een bepaalde lus  de ene keer 3 seconden is en de andere keer 9 seconden, dan

blijkt hicruit dat het Sabimos-systeem op zichzelf een onnauwkeurig systeem is. Het systeem

is dan onvoldoende in staat om de in- en uitmeldingen op een vaste locatie te laten

plaatsvinden.

3 . Het oordeel  van de chauffeurs

Om het oordeel van de buschauffeurs te bepalen is een enquete gehouden naar de ervaringen
van de chauffeurs met het Sabimos-systeem.
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5.2 Crifefia  toepassing op busstation

Om te testen of het systeem goed genoeg wcrkt om van dienst te kunnen zijn bij het

busstation, zijn de volgende  aspecten getest :

I, absolute nauwkeurigheid : de vraag diende hierbij te worden  beanhvoord of (en in welke

mate) de door de GPS-ontvanger berekende positie overeenkomt met de werkelijkheid.

Bepaling  van de absolute nauwkeurigheid vond plaats door de registratie af te zetten tegen

de digitale  kaart. Een willekeurige  route is gereden over het (virtuele) busstation. Daarbij

werd op een drietal (virtuele) perrons aangelegd en eveneens op verschillende posities aan

dat perron. Om ook de invloed van mogelijke verstorende variabelen in beeld te brengen,

zijn verschillende variaties doorgevoerd (zoals twee bussen achter  elkaar laten rijden,

verschillende rijstijleu (hoewel door bet krappe parcours echt hard rijden niet mogelijk

bleek)).

2. de minimale  snelheid voor detectie  van de rijrichting : de vraag dient hierbij te worden

beantwoord of de GPS-ontvanger ook bij minimale  snelheden van de bus de juiste

rijrichting kan bepalen. Om de minimale  snelheid te bepalen zijn de boordcomputers

voorzien van een speciale  DataBase met daarin  een aantal lussen kort achter elkaar. Door

met oplopende snelheid over de lussen te rijden kon worden  bepaald wat de minimale

snelheid is waarbij richtinggevoelige lussen kunnen worden  toegepast. Om deze test uit te

voeren kon worden volstaan met CCn  bus.

3. detectie  stilstaadrijden  : hierbij dient de vraag te worden  beantwoord hoe snel de GPS-

ontvanger het verschil kan bepalen tussen stil staan en rijden (vertrek) van de bus. Het

detecteren van het moment tussen stil staan en rijden diende door middel van recording

“live” te worden gemonitored, waarbij het daadwerkelijke moment van stil  staan en

wegrijden moest worden genoteerd. Het bleek echter  niet mogelijk in de praktijk invulling

te geven aan deze methode. De werkelijke tijdstippen bleken niet exact te meten, zodat de

derde vraag niet exact doch slechts indicatief (en zonder meetresultaten) kon worden

beantwoord.
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6. De bevindingen

6.1 De vergelijking Sabimos-Vetag’

Operationele problemen

Alvorens de proef h-on  worden  uitgevoerd, dienden eerst enkele  aanvangsproblemen te

worden opgelost. Daarbij ging  het om:

de ontvangst van de satellieten. Het is gebleken  dat de software op dusdanige wijze

functioneerde dat deze alleen de plaatsbepaling van de GPS satellieten accepteerde als er

een bepaald aantal satellieten aanwezig waren. Door de software aan te passen en ook

genoegen te laten nemen met ontvangst van C&n  satelliet minder, is het aantal gevallen dat

er geen plaatsbepaling was verminderd.

metalen  daken. Bussen met een metalen  dak bleken een betere ontvangst van de GPS-

satellieten te hebben dan bussen  met een polyester dak. Om de ontvangst van de

satellieten verder te verbeteren is een nieuwe antenne ontwikkeld.  Deze zijn tegelijkertijd

met metalen  platen op de bussen  zijn geplaatst.

het (aanvankelijk) ontbreken van richtingsgevoeligheid van het systeem. Al tijdens de rit

van de busgarage naar het station hadden  sommige buschauffeurs het Sabimos-systeem in

werking gesteld.  Doordat deze rit  via de kruispunten van de praktijkproef ging en het

systeem onvoldoende  richtingsgevoelig was probeerde het systeem om de verkeerslichten

te bemvloeden  ondanks dat de bus in tegenovergestelde richting  over de kruispunten reed.

Dit probleem is opgelost door de Easy-track functie te activeren, waarbij de toegestane

rijrichting wordt bepaald door een windroos van 360 graden.  Op deze manier wordt er

alleen  prioriteit door het systeem aangevraagd als de bus over de kruispunten rijdt met een

richting  die bimren het toegestane gradengebied valt.

geheugen van de boordcomputer. Verder bleek dat de chauffeurs steeds het Sabimos-

systeem opnieuw in moesten stellen  na het opnieuw stat-ten van de motor na afloop van

een pauze. Dit manco is verholpen door het geheugen van het systeem uit te breiden.

Voor een compleet  beeld van de ultgevoerde  proeben  en de resultaten ervan, zie : Sinnema,  H.H. et al,
Sablmos zet  hct licht  op groen  : green  hcht  voor  Sablmos, Universiteit Twenteigemeente  Almelo,
Enschede!Almelo,  1999.
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. storingen. Het algehele project heeft vertraging opgelopen door technische storingen bij

de verkeerscentrale. Hierdoor zijn er dagen geweest dat er geen berichten van de systemen

zijn opgeslagen. Om alsnog over voldoendc gegevens voor de evaluatie te beschikken is

de evaluatieperiode verlengd.

Betrouwbaarheid

Tijdens  de periode dat het Sabimos-sysieem cn het Vetag-systeem tegelijkertijd  in werking

waren is gebleken dat het totaal aantal aangekomen Sabimos-berichten bij benadering gelijk is

aan het totaal aantal Vetag-berichten. Van de 6312 binnengekomen berichten waren 99.0%

van de Sabimos-berichten aanwezig en waren 99.2% van de Vetag-berichten aanwezig.

Tevens waren alle berichten in het geheel aangekomen en was de volgorde van alle codes

juist. Het percentage van 99 % (1 % missen van detecties) kon pas na meerdere maanden

(waarin het Sabimos-systeem steeds werd verbeterd) worden  bereikt. De lagere  (c.q  hogere

percentages als het gaat om het missen  van detecties) percentages zijn veroorzaakt door de in

de vorige paragraaf genoemde problemen, die uiteindelijk derhalve zijn opgelost. (Onder een

ontbrekende detectie  van een systeem wordt verstaan dat er bij het passeren van een bepaalde

lus op basis van de routevolgorde en van detecties van het andere systeem een detectie

verwacht werd, maar er niet is.)

Van de situaties dat er van het Sabimos-systeem geen bericht was aangekomen was dit voor

ongeveer 45% van de gevallen te wijten aan de Korte  Afstand Radio. Het bericht werd dan

niet door het kruispunt ontvangen dat de boodschap moest ontvangen, maar er waren we1

andere kruispunten die het bericht hadden ontvangen. Voor ongeveer 35% van de simaties  dat

er een Sabimos-bericht ontbrak, waren er meerdere ontbrekende berichten in de busrit. Een

mogelijke oorzaak hiervoor kan een atmosferische storing zijn. In de overige  20% van de

situaties dat er een Sabimos-bericht ontbrak was dit een het enige ontbrekende bericht van de

bus&.  In deze situaties kan de oorzaak liggen  in de afwezigheid  van het minimum gestelde

aantal satellieten dat aanwezig moet zijn om plaatsbepaling te laten geschieden.

Er waren  inductielussen te onderscheiden waarbij zich  relatief meer situaties voordeden dat er

een bericht niet was aangekomen. Voor zover het daarbij ging om Sabimos, was een

mogelijke oorzaak hiervan dat de programmering van deze lussen in het systeem nog niet
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optimaal is, of minder  goed  mogelijk  is. Indien bet ging  om Vetag, dan was een mogelijke

oorzaak dat er een  auto op de lus stond geparkeerd.

Verder  vie1 uit de gegevens af te leiden dar er geen bussen waren waarbij onevenredig veel

berichten ontbraken.

Nauwkeurigheid

Uit het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het Sabimos-systeem is kon worden

geconcludeerd dat de ligging van de lussen zoals deze waren geprogrammeerd in de

boordcomputer nog niet in alle gevallen goed is. Dit was af te lciden  uit het verschil in in- en

uitmelden tussen Vetag en Sabimos. Een aantal lussen waren al we1 nauwkeurig in het

systeem geprogrammeerd.

Uit de standaarddeviaties van bet tijdverschil tussen de berichten van de verschillende

systemen was de conclusie  te trekken dat het Sabimos-systeem in staat is om steeds vanaf

dezelfde plaats een bericht  naar een verkeersregelinstallatie te zenden.

Het oordeel van de chauffeurs

In totaal zijn 22 chauffeurs gei’nterviewd. Geen van hen vond het bedieningspaneel van Vetag

gebruiksvriendelijker dan dat van Sabimos. De voorkeur ging uit naar Sabimos. De chauffeurs

bleken nogal  ontevreden over de betrouwbaarheid van het Vetagsysteem en bleken meer

vertrouwen te hebben in Sabimos. Ze konden geen enkel  voordeel noemen van Vetag boven

Sabimos,  andersom wel.  Daarbi j  dachten ze onder meer  aan de mogeli jkheden voor

reizigersinformatie.

6.2 Toepassing op bet busstation

Nauwkeurigheid

De ritten zijn verdeeld over een aantal perrons. In het algemeen kon worden  geconcludeerd,

dat in ongeveer 80-90X  van de gevallen de door de apparatuur aangegeven locatie  binnen  een

afstand van 73  meter van de daadwerkelijke locatie bleek te zijn.

8.39
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Detectie rijrichting

Het bepalen van de rijrichting bleek mogelijk bij snelheden van I,5 km/h en hoger. In alle

gevallen was de aangegeven  rijrichting conform de daadwerkelijke  rijrichting.

Detectie stilstaan/rijdeo

In een beperkt aantal gevallen (2 van de 30 ritten) bleek de ontvanger niet aan te geven dat het

voertuig stil  stond (zie de ritten 7 en 6 op respectievelijk  pen-on 2 en perron  4, waar de

nauwkeurigheid >7,5 meter was. In die gevallen “zweefde” de bus weg en bleek de

apparatuur niet goed  in staat te bepalen of en waar precies de bus stilstond.)

In het overgrote deel van de gevallen (meer dan 90%) gaf de ontvanger bimren enkele

seconden  aan dat het voertuig stil stond, in enkele gevallen deed de ontvanger daar wat langer

over.

De invloed van bet afdak

Het rijden en stilstaan van de bus onder een afdak be’invloedde de nauwkeurigheid van de

positiebepaling negatief. Daamaast bleek, alhankelijk  van de precieze positie onder het afdak,

de apparatuur evenmin goed  in staat te bepalen of de bus stil stond of reed.

Bij slechts twee van de zes verrichtte metingen  bleek de ontvanger in staat om zijn positie te

behouden.  In drie gevallen ging het voertuig “zweven”, dat wil zeggen dat het voertuig

volgens  de apparatuur leek te bewegen en niet stil  stond. In CCn  geval verloor  de ontvanger na

20 seconden  zijn positie volledig.  Dat Iaatstc kan afhankelijk zijn van de constellatie  van de

satellieten  en daarmee ook van het moment van de dag.

Variatie met de Elevation Angle

Op de vrijdagmiddag is de test uitgevoerd met een restrictie  op de te ontvangen satellieten.  De

hoek waarboven satellieten  zouden moeten Iiggen om er gegevens van te kunnen gebruiken

voor de plaatsbepaling  werd verhoogd naar 15  graden.  Resultaat was, dat (mede omdat het

totale aantal zichtbare satellieten  al relatief  beperkt was) er onvoldoende satellieten  aanwezig

waren om de juiste plaats te kumren bepalen. Het contact werd verloren. Plaatsbepaling bleek

niet meer mogelijk. Uiteraard impliceerde  dit eveneens dat bepaling  van stilstaan of rijden

evenmin mogelijk was.
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Vervolg

Inmiddels is door de leverancier de ontvangstantenne verder verbeterd. Naar alle

waarschijnlijkheid zal dit leiden tot een vergroting van de betrouwbaarheid en

nauwkeurigheid van het systeem. een verrnoeden  dat nog zal  worden getoetst.

7. Conclusies en Aanbevelingen

Uit de resultaten van het (eerste) onderzoek kan worden geconcludeerd dat het Sabimos-

systeem ongeveer even goed blijkt te functioneren betreffende het verlenen van prioriteit  aan

bussen bij knrispunten met verkeerslichten. Van het Sabimos-systeem komt 99.0% van alle

berichten aan; van het Vetag-systeem is dat 99.2%.

Daamaast kan uit het (tweede) onderzoek de conclusie  worden getrokken, dat Sabimos

mogelijkheden lijkt te bieden om te worden  toegepast voor dynamische busstations,

mogelijkheden die door de verbeterde antenne waarschijnlijk lijken te zullen worden

versterkt.

Op basis van de resultaten lijkt Sabimos dan ook bruikbaar om in de toekomst te worden

gebruikt in het busvervoer en voor de busstations. Er zijn wel enkele aspecten waarmee

rekening dient te worden gehouden. Zo blijkt het precies programmeren van het systeem niet

zo eenvoudig te zijn. De leverancier heeft enkele keren aanpassingen aan de programmering

gedaan, maar ook tijdens de laatste analyse is gebleken dat niet bij alle in- en uitmeldlocaties

van het Sabimos-systeem dermate nauwkeurig geprogrammeerd zijn dat de locatie waarop het
bericht wordt verzonden gelijk is aan de locatie  van de lussen van het Vetag-systeem. Het is

derhalve in vervolgsituaties erg belangrijk om voldoende aandacht te besteden  aan de

programmering van het systeem. Alleen na enkele weken van uitgebreide controle  kan blijken

dat de programmering  van de lussen nog niet optimaal is.

Daamaast geldt, dat bij toepassing op busstations eisen zullen  moeten worden gesteld aan de

vormgeving van het busstation zelf. Sabimos lijkt niet erg geschikt om te worden toegepast bij

volledig overkapte busstations (of onder de grond gelegen busstations).
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