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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt voornamelijk de introductie en wiskundige analyse
van stochastische verkeersstroommodellen. De context waarin deze modellen
belangrijk zijn ligt in het bestuderen en verbeteren van de prestaties van wegen-
verkeersnetwerken. Daarom zijn de belangrijkste doelen van dergelijke modellen
het begrijpen en voorspellen van verkeersstromen op netwerken, en uiteindelijk, het
ontwerpen van effectieve maatregelen die verkeersstromen aansturen.

De verkeersmodellen die in dit proefschrift worden geı̈ntroduceerd, zijn
stochastisch. Een stochastisch model is een voorwaarde voor goede voorspellingen
en aansturing van verkeersstromen. De reden hiervoor is dat verkeersstromen
inherent afhankelijk zijn van willekeurige elementen zoals, bijvoorbeeld, gedrag van
bestuurders, kleine verschillen tussen voertuigen, en het weer. Zonder stochastisch
model verkrijgt men enkel een voorspelling van de gemiddelde verkeersstromen.
Daarentegen geeft een stochastisch model ook de kansen op verkeersstromen
die afwijken van het gemiddelde. Dit completere beeld leidt vanzelfsprekend
tot maatregelen die risicos op, bijvoorbeeld, files of lange reistijden zorgvuldig
beheersen.

Naast het stochastische karakter kunnen de modellen in dit proefschrift
wiskundig geanalyseerd worden. Dit betekent dat we ons niet hoeven te wenden
tot simulatie van het model om bruikbare resultaten te verkrijgen. In het algemeen
wil men dit vermijden omdat simulatiemethoden traag is, waardoor het model
ongeschikt is voor voorspellingen in middelgrote verkeersnetwerken en (online)
aansturing van verkeersstromen.

Wij merken ook op dat de modellen in dit proefschrift grotendeels consistent
zijn met natuurkundige wetten, zoals bijvoorbeeld het principe van behoud van
massa. Dit toont aan dat de stochastische elementen in de modellen op een
natuurlijke manier gemodelleerd zijn. Daarentegen zijn in stochastische modellen
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in de literatuur de willekeurige elementen vaak zo gemodelleerd dat dit leidt tot
negatieve samplepaden van verkeersdichtheden, of gemiddelde samplepaden die
niet overeenkomen met die van de deterministische variant van het model; deze
laatste is vaak gebaseerd op natuurkundige wetten.

Wat betreft de analyse van de modellen die in dit proefschrift worden be-
sproken, hebben we twee hoofddoelstellingen. De eerste is het verkrijgen van
een beschrijving van de probabilistische eigenschappen van de toestand van een
wegenverkeersnetwerk. Omdat een exacte analyse onmogelijk is voor modellen
met deze complexiteit, maken we veelal gebruik van zwakke-limiet stellingen
voor kansmaten om nauwkeurige benaderingen af te leiden. Ten tweede bestu-
deren we noodzakelijke en voldoende eigenschappen die ervoor zorgen dat een
weg of netwerk een bepaalde belasting aankan. Meer formeel identificeren we
stabiliteitsvoorwaarden voor stochastische netwerken.

We introduceren het eerste model in hoofdstuk 2. Het beschrijft de ver-
keersstromen in een willekeurig netwerk op een stochastische manier. We leiden
benaderingen af voor de gezamenlijke verdeling van de voertuigendichtheid in
disjuncte delen van het netwerk, zowel spatiaal als temporeel. Preciezer gezegd, met
behulp van de theorie van zwakke convergentie van kansmaten laten we zien dat
het voertuigdichtheidsproces in verdeling convergeert naar een geschikt Gaussisch
proces. Bovendien kunnen we de gemiddelde toestand van het verkeersnetwerk
en de bijbehorende covarianties hier nauwkeurig mee benaderen, zowel in spatiaal
als temporeel opzicht.

In Hoofdstuk 3, gaan we verder door te laten zien hoe het model in Hoofdstuk 2
kan worden gebruikt voor het ontwerp en aansturen van verkeersnetwerken. We
laten een breed scala aan voorspellings- en controlegerelateerde problemen zien
die met dit model kunnen worden opgelost. Ook valideren we de benadering door
middel van een Gaussisch proces met een grote, gedetailleerde historische dataset.

Het tweede verkeersstroommodel wordt gentroduceerd en bestudeerd in
Hoofdstuk 4. We beschouwen een stochastisch model voor een rotonde met n
rijstrook, met queues als opritten op de punten van de ingang van de rotonde.
Hoewel dit type model moeilijk te analyseren is, leiden we een marginale stationaire
verdeling af voor segmenten van de rotonde. We leiden ook zwakke-limiet eigen-
schappen af die kunnen worden gebruikt om de verdeling van de wachtrijlengtes
en voertuigendichtheid voor disjuncte segmenten van de rotonde gezamenlijk te
benaderen.

De analyse van het rotondemodel wordt voortgezet in Hoofdstuk 5. In dit
hoofdstuk identificeren we een precieze conditie, in termen van modelparameters,
die equivalent is aan de stabiliteit van het rotondemodel. We laten ook zien



Samenvatting 235

dat het stabiliteitsresultaat geldt voor een veel bredere klasse van stochastische
ringnetwerken met wachtrijverschijnselen. Deze netwerken worden veel gebruikt
in communicatiesystemen. Ten slotte formuleren we ook een vermoeden over de
systeemprestaties wanneer het model niet stabiel is. Dit vermoeden ondersteunen
we met behulp van numerieke resultaten.

In Hoofdstuk 6 wijken we af van verkeersstroommodellen en bestuderen we in
plaats daarvan een wachtrijsysteem waarin elk bedieningsstation meerdere klanten
tegelijk kan bedienen. Deze eigenschap van bedieningsstations wordt multitasking
genoemd. Voorbeelden van toepassingen van dit model zijn ziekenhuisafdelingen
met verpleegkundigen die voor meerdere patinten zorgen en chatservicecentra
waar een agent met meerdere klanten tegelijk contact heeft. Veel van de methoden
die we gebruiken voor analyse van verkeersstroommodellen kunnen ook worden
gebruikt voor wachtrijsystemen. In dit hoofdstuk bewijzen we verschillende zwakke
limieten op procesniveau die elk een strategie voor het inroosteren van personeel
voor dergelijke systemen opleveren.

Ten slotte dragen we in dit proefschrift ook bij aan de theorie die we gebruiken
om onze modellen te analyseren door zelf nieuwe theorie te ontwikkelen. Om
precies te zijn ontwikkelen we in Hoofdstuk 4 een statistische methode om de
zwakke convergentie van een rij stochastische variabelen te beoordelen. Daarnaast
is een centraal thema in Hoofdstuk 6 het afleiden van zwakke limieten voor
niet-negatieve stochastische processen. Hiervoor wordt vaak een speciaal soort
continue afbeelding gebruikt. Deze worden regulatorafbeeldingen genoemd, die
verband houden met zogenaamde Skorokhodproblemen. Voor het bewijs van ons
hoofdresultaat gebruiken we een nieuw soort Skorokhodprobleem en bewijzen we
de noodzakelijke theorie voor de bijbehorende regulatorafbeelding.


