u i i n i r i r iCIQ
INIMJlü43 , l u f3

1579
I n s t i t u u t voor C u l t u u r t e c h n i e k en Waterhuishouding
Wageningen

november 1984

-=•• :."9JI
r~: '• * ~ " ' • • • - .
','• ' . '•

l

*

5ir

-

•».;

*•

• • - • . • •
'•' '

'!.

'" "'

'"'' ".T".- ,-i,-.--:»,>*i.l!5,iW
SH,»«*UW-i**»*-*^ ->^Biit*î* .'-- '•"•*'-*••V ^ '-*•;;-'}•"TÏ'-fei w * *-•£•^L «

EENAUTOMATISCHE METHODE VOORHETBEREKENENENIN
BEELD BRENGENVANDEMINIMALE GEMIDDELDE KAVELAFSTAND

ing. R. Kik

Nota'svanhetInstituut zijninprincipe interne communicatiemiddelen, dusgeenofficiëlepublikaties.
Hun inhoudvarieert sterkenkanzowelbetrekking hebbenopeeneenvoudigeweergavevancijferreeksen,alsopeenconcluderende discussievanonderzoeksresultaten. Indemeeste gevallen zullendeconclusies echtervanvoorlopige aard zijnomdathetonderzoeknognietis
afgesloten.
Bepaaldenota'skomennietvoorverspreiding buitenhetInstituutin
aanmerking
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1.INLEIDING

Dezogenaamdetransportintensiteitskaart isalsindsgeruimetijd
eenhulpmiddelbijdevoorbereidingvanruilverkavelingen.Ditiseen
kaartvaneengebiedwaarop langshetwegennetdoormiddelvantransportstromenderichtingenintensiteitvanhetminimaleinternebedrijfsverkeerwordtweergegeven.Hetminimaleinternebedrijfsverkeerwordt
bereiktindiendoormaximaleuitruilvandegrondendegemiddeldekavelafstand inhetgebiedminimaalwordtgemaakt.Eendergelijkekaartkan
dienenvoorhetontwerpenoftoetsenvanwegenplannenenboerderijverplaatsingsplannenengeeftaaninwelkerichtingtenopzichtevanhet
bedrijfsgebouwdekavelsmoetenwordentoegedeeldomdegemiddelde
kavelafstandvoordegeheleruilverkavelingzogeringmogelijktemaken.
Voorhetberekenenvandeminimalegemiddeldekavelafstandenhet
tekenenvandedaarmeeovereenkomendetransportintensiteitskaart,is
doorVanGelderenindezestigerjarendegrafiekenmethodeontwikkeld
(VANGELDEREN,1966en 1968).Zoalsdenaamvandemethodealaangeeft
moetvoorelkweggedeelteeengrafiekwordengetekenddiehetaanbod
vanlangsdewegbeschikbaregrondendevraagnaargronddooraande
weggesitueerdebedrijvenweergeeft.Meteenvereffeningsberekening
volgensdemethodevandekleinstekwadratenwordtdaarnahettransport
inhetgebiedgeminimaliseerd.
Eennadeelvandemethodeisdegrotebewerkelijkheid.Alleende
vereffeningsberekeningwordtdooreencomputeruitgevoerd;hetgereedmakenvandegegevens,tekenenvandegrafiekenentekenenvande
transportintensiteitskaart ishandwerk.Hetgevolghiervanisdat,afhankelijkvandedichtheidvanhetwegennet,slechts500à1200hadoor
één.persoonperweekkanwordenverwerkt.
Omopeensnellerewijzeeentransportintensiteitskaart tekunnen
samenstellenislatereennieuwemethodeontwikkeld (KIK,1978(1)).
Voorhettoepassenvandezemethodewordteenruitennetoverhetgebied

gelegd,waarnaperruitpunthetverschilinaanbodvanaanwezigegrond
envraagdoorbedrijvennaargrondwordtbepaaldvooreengebiedsgedeeltewaarvoorhetruitpuntrepresentatiefwordtgeacht.Tevenswordt
hetwegennetgeschematiseerd naardezijdenendiagonalenvanhet
ruitennet.Metbehulpvanhettranshipmentprobleem,éénvandetechniekenvandeoperationalresearch,wordthetminimaletransporttussen
deruitpuntenberekend,waarnametdeuitkomstenvandeberekeningeen
transportintensiteitskaartwordtgetekend.Ookbijdezemethodeisalkeendeoptimaliseringsberekening geautomatiseerd,maarhetresterende
handwerkisaanzienlijkminderdanbijdegrafiekenmethodezodatdoor
éénpersooneenproduktievan2500à4000haperweekisterealiseren.
Tegenoverdesnellereverwerking staatalsnadeeldatdoordeschematiseringnaarhetruitennetmindernauwkeurigkanwordengewerkt.
Bijbeidegenoemdemethodenvoorhetberekenenentekenenvaneen
transportintensiteitskaartwordendebenodigdegegevensontleendaan
decultuurtechnische inventarisatie.Denieuweontwikkeling indeCl,
waarbijdigitaliseringbijdesamenstellingwordttoegepast,boodde
mogelijkheid eennieuwemethodeteontwerpendievolledigkanworden
geautomatiseerd.Devoordezemethodebenodigdegegevenskunnenin
digitalevormautomatischaandeClwordenontleend,waarnamethet
transhipment probleemalsoptimaliseringstechniek hetminimaletransport
langshetwegennetwordtberekend.Tenslottewordtmeteendrumplotter
detransportintensiteitskaart getekend.Ongeachtdegroottevanhet
gebied ismetdezemethodeeenpaaruurwerkenachtereenterminal
voldoendeomdegewensteresultatenteverkrijgen.
Omdemethodeautomatischtekunnentoepasseniseenaantalcomputerprogramma'sontwikkeld,welkeinFORTRAN77zijngeschrevenvoor
gebruikopdeinhetStaringgebouwaanwezigeVAX750computer.Het
benodigdetekenwerkwordtverrichtmeteeneveneensinhetStaringgebouwbeschikbareCalcompdrumplotter.Bijdevoorhettekenenbestemde
programma's isgebruikgemaaktvanhetsoftwarepakketSIMPLOT.
Indezenotazaldewerkwijzevandemethodewordenuiteengezeten
eenbeschrijvingwordengegevenvandeontwikkeldecomputerprogramma's.
Bovendienzalwordenaangegevenwelkehandelingenmoetenwordenverrichtomdemethodetoetepassen.

2.TRANSPORTSTROMEN
Denaaroppervlaktegewogengemiddeldekavelafstand ineengebied
wordtberekenddoordeoppervlaktevanelkekaveltevermenigvuldigen
metdeafstand tothetbedrijfsgebouwvanwaaruitdekavelwordtgeëxploiteerd.Sommeringvandezeproduktenendelingvandesomdoorde
totaleoppervlaktevandekavelsgeeftdegemiddeldekavelafstand.In
formulevormwordtdit:

-

s=

Es.O.
1 1

ZO.
1

Hierinis:s =degemiddeldekavelafstand
s.=afstandkavelitotbedrijfsgebouw
0.=oppervlaktekaveli

DeindeformulevoorkomendefactorEs.O.kangrafischwordenweerïi

°

gegevenmetbehulpvantransportstromen langshetwegennet.Hoedit
wordtgedaanzalwordenuiteengezetaandehandvanfiguur1.
Infiguur 1iseenwegafgebeeldmetdekavelsdiedoordezeweg
wordenontsloten.Indewegzijnpuntenaangegevendieincoördinaten
bekendmoetenzijn.Hetzijndepuntenwaarvanafeenbedrijfsgebouw
ofeenkaveldewegwordtbereikt,aangevuldmeteenaantalpuntenom
hetverloopvandewegvastteleggen.
Dekavelszijningebruikbijeenzestalbedrijvenwaarvanertwee
langsdewegzijngesitueerd (AenB), tweebereikendewegviapunt
17(CenD)enderesterendetweekomenviapunt 1opdeweg (EenF).
DelangsdeweggelegenbedrijvenAenBhebbennietalhungrondlangs
deweg liggen.OmdeeldersgelegengrondtebereikenmoetbedrijfA
dewegviapunt 17verlaten,terwijlbedrijfBviapunt 1derestvan
zijngrondkanbereiken.
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Fig. 1.Wegmetdeboerderijenendekavelsdiedoordewegworden
ontsloten

Hetbijdegeschetsteomstandighedennoodzakelijkeinternebedrijfsverkeerlangsdewegisgrafischweergegeveninfiguur2.Langselkwegsegment,datdoortweeincoördinatenbekendepuntenwordtbegrensd,is
meteengearceerderechthoekaangegeventerexploitatievanhoeveelha
ditwegsegmentmoetwordengepasseerd.Derichtingvanhettransportis
meteenpijltjeaangeduid.Aangezienindegegevensituatielangsde
geheleweginbeiderichtingentransportvoorkomt,zijnaanbeide zijdenvandewegrechthoekengetekend.Debreedtevanderechthoekenis
evenredigmetdehoeveelheidhawaarvoortransportplaatsvindt;inde
figuurgeeft 1mmbreedtetransportvoor5haaan.
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Fig.2.Transportstromenlangsdeweg(fig.1)zoalsdezezichinde
gegevensituatievoordoen

Detransportstromenwordenbepaalddoorcumulerenvandedoorelke
kavelveroorzaaktehoeveelheid transport.Bijvoorbeeldveroorzaaktde
bijpunt 16gelegenkavelA3eentransportstroomtenbehoevevan3,85
havanpunt5(bedrijfA)totpunt16.KavelE2zorgtvooreenstroom
tenbehoevevan9,15havanpunt1naarpunt14,zodatbeidekavels
samentussendepunten5en14eenstroomtenbehoevevan13,00haveroorzaken.Infiguur2isduidelijkteziendatbijdeplaatsvan
bedrijven,ofdeplaatswaarbedrijvendewegbereiken,de"vraag"
naargronddoordebedrijveneenverbredingvandetransportstroom
totgevolgheeft,terwijlbijdeontsluitingspuntenvandekavelshet
daaraanwezige"aanbod"vangrondzorgtvooreenafnamevandestroombreedte.
Deoppervlaktevandetransportstromeniseenmaatvoordefactor
Es.O.uitdeformule.Delengtevandestromenkomtimmersovereenmet
deafstandennaardekavelsendebreedtevandestromenkomtovereen
metdeoppervlaktevandekavels.
Eenvooreengebiedopdezewijzesamengesteldetransportintensiteitskaart,geefteenindrukvanhettransportdatopeenbepaaldmomentvoordeexploitatievandegrondnodigis.Mutatiesinhetgrondgebruikhebbenechterookwijzigingenvandetransportstromentengevolge.Steldathetgebruikvandeinfiguur1bijpunt16gelegen
kavelA3overgaatvanbedrijfAnaarbedrijfC.Hetgevolgzouzijn

datdetransportstroomtenbehoevevan3,85havanpunt5naarpunt16
vervaltendaarvoor indeplaatseenstroomkomttenbehoevevandezelfdeoppervlaktevanpunt 17naarpunt 16.Hetuitruilenvande
grondineenruilverkavelingzaldushelemaaleengrondigewijziging
vandetransportstromenveroorzaken,welkewijzigingbovendienpasbekendisnadathetdefinitievetoedelingsplanisvastgesteld.Degebruiksmogelijkhedenvaneenopdezewijzesamengesteldetransportintensiteitskaartzijndaardoorzeerbeperkt.
Vandaardathetwenselijk iseentransportintensiteitskaart samen
testellenwaaroptransportstromenvoorkomendieonafhankelijkzijn
vandegebruikstoestand.Ditkanwordengedaandooruittegaanvan
hetminimaletransportdatzichvoordoetindiendooruitruileenminimalegemiddeldekavelafstand zouwordengerealiseerd.Voorhetberekenenvanhetminimaletransport is,naastdeplaatsvandebedrijfsgebouwen,alleendeliggingvandegrondbepalend.

3.MINIMALEGEMIDDELDEKAVELAFSTAND

Hetrealiserenvandeminimalegemiddeldekavelafstandvooreen
gebiedhoudtindatdooruitruildegrondenzodanigaandebedrijven
wordentoegedeelddatdegebruikersvandegrondelkaaropwegnaar
hungrondniettegenkomen.Voordetransportintensiteitskaartbetekent
ditdatperwegsegment slechtseentransportstroominéénrichtingmag
voorkomen.Deinfiguur2gegeventransportstromenzijndusverrevan
minimaal;langselkwegsegmentkomeninbeiderichtingenbredetransportstromenvoor.
Degemiddeldekavelafstand langsdeinfiguur 1gegevenwegzou
dooruitruilkunnenwordengeminimaliseerd door,gerekendvanafpunt
1,eerstbedrijfAaanbeidezijdenvandeweg alzijngrond (20ha)
toetedelen.DaaraanaansluitendkrijgtbedrijfBzijngrond (30ha),
terwijlderesterendelangsdeweggelegengrond (20,65ha)wordttoegedeeldaanbedrijvendieviapunt 17dewegbereiken.Debijdietoedelingbehorendetransportstromenzijnweergegeveninfiguur3.In
dezefiguurisduidelijk teziendataandevraagnaargronddoorbedrijfAbijpunt5wordtvoldaandoorhetaanbodvangrondtussende
punten 1en6.Hetminimaliserenvanhettransport langsdewegheeft
totgevolgdatperwegsegmentdetransportstroom inderdaad slechtsin
éénrichtingvoert.
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Fig.3.Transportstromenlangsdeweg (fig.1)indiendegrondlangs
dewegwordttoegedeeldaandelangsdeweggelegenbedrijven
enaanbedrijvendieviapunt17dewegbereiken

Ineengebied ligtechteraltijdeenwegennetdatuiteengroot
aantalwegenisopgebouwd.Hetheeftdangeenzinomvoorelkeweg
afzonderlijkhettransportteminimaliserenomdatdatbijnaoveraleen
overschotvanvraagnaarofaanbodvangrond indeknooppuntenvanhet
wegennetzouopleveren.Meteenoptimaliseringstechniek zaldusde
minimalegemiddeldekavelafstandvoorhetgehelegebiedmoetenworden
berekend.Naeendergelijkeberekeningzoudenvoordeweginfiguur1
transportstromenkunnenonstaanzoalsdieinfiguur4zijnweergegeven.
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Fig.4.Transportstromenlangsdeweg (fig.1)indienbijpunt 1voor
30,0havraagnaargronddooreldersgevestigdebedrijven
bestaatendaardoorbijpunt 17nog9,35haaanbodvangrond
nodigis

Hettransport langsdewegisnuaanzienlijkmeerdanbijdeinfiguur
3gegevensituatie,doordatbijpunt 1voor30havraagnaargrondop
dewegkomtdiesamenmetde50havraagnaargronddoordebedrijven
AenBhetaanbodvandelangsdeweggelegengrond (70,65ha)overtreft.Hetgevolgisdatinpunt 17nogvoor9,35havraagnaargrond
eldersresteert.Dedoorlopende transportstroom infiguur4betekent
nietdatdebedrijvenAenBhungrondnietvolledigbijhuiskunnen
krijgenalseenminimalegemiddeldekavelafstandmoetwordengerealiseerd.Debeidebedrijvenkunnenbijvoorbeeld opdezelfdemanierwordentoegedeeld alsbijdetoedelingvoorfiguur3isverondersteld,
terwijlde30havraagnaargrondbijpunt 1pasvoorbijdezetoedeling (napunt 13)wordtgerealiseerd.Zolangtoedelingmetdetransportstroommeeplaatsvindtblijftdeminimalegemiddeldekavelafstand
gehandhaafd.Hetmaaktdangeenverschilwelkvandebetrokkenbedrijvenvooraanofachteraandestroomwordttoegedeeld.Voordebedrijven
afzonderlijk isditnatuurlijkwelvanbelang.Daaromwordenbijeen
specialetoedelingsberekening (KIK,1978(2))meercriteriagehanteerd
danalleendegemiddeldekavelafstand.

4.BEREKENINGMINIMALETRANSPORTSTROMEN

Indevorigeparagraaf iseralopgewezendatvoorhetberekenen
vandeminimalegemiddeldekavelafstand ineengebiedeenoptimaliseringsberekeningmoetwordenuitgevoerd.Hiervoor isalsoptimaliseringstechniekgekozenvoorhettranshipmentprobleem (ORDEN,1956),eenvariantvanhettransportprobleem (steppingstonealgorithme)waarbij
alleverzend-enontvangstplaatsenalstussenstationkunnendienst
doen.Eventueelkunnenookextraplaatsenalstussenstationwordentoegevoegd.Voorhetberekenenvanhetminimaletransportbetekentdit
datbekendmoetzijnbijwelkeincoördinatenbekendepuntenvanhet
wegenneteenbepaaldevraagnaargronddoorbedrijvenoptreedt(verzendplaatsen)enbijwelkepunteneenbepaaldaanbodvangrondvoorkomt
(ontvangstplaatsen).Deresterendepuntenvanhetwegennetkunnendan
alstussenstationwordenbeschouwdwaarvraagenaanbodvangrond
nihilzijn.

Indienbijdeinfiguur 1gegevensituatievraageenaanbodvan
grondvoordepunteninhetwegennetwordenbepaald,krijgtmeneen
resultaatzoalsinfiguur5isweergegeven.Devraagnaargrond inde
punten 1en 17isdaarbijverwaarloosd,omdatdezevraagzichfeitelijkeldersinhetgebiedvoordoet.Devraagenhetaanboddieper
puntvoorkomenzijngesommeerd,waarbijdevraagnaargrondalseen
negatievewaardeisgenomenenhetaanbodvangrondalseenpositieve
waarde.Bijvoorbeeldkomtbijpunt5eenvraagvan20,0hadoorbedrijf
Avooreneenaanbodvan3,4hadoorkavelAl.Sommatievanvraagen
aanbod levertvoorditpunteenvraagnaargrondopvan 16,6ha
(- 16,60).Hetkanookzijndatvanafmeerderekavelsdewegophetzelfdepuntwordtbereikt,zoalsbijpunt7hetgevalis.De 10,90ha
aanbodvangrondbijditpuntwordtverkregendoorhettotaalvande
oppervlaktenvandekavelsC2,E3enD2.Puntenwaarnietvanafeen
bedrijfsgebouwofeenkaveldewegwordtbereikt (bijvoorbeeldpunt10)
krijgeneenwaarde0,00 toegekend.
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Fig.5.Deincoördinatenbekendepuntenvandeweg (fig.1)metbij
elkpuntdevraagnaarofhetaanbodvangrond inha

Nadatopdezewijzedevraagofhetaanbodvoorallepunteninhet
wegennetisbepaald,isbekendnaarwelkepunten (positievewaarde)
transportplaatsvindtenvanwelkepunten (negatievewaarde)dit
transportafkomstig is.Voordatdeoptimaliseringsberekening kan

wordenuitgevoerdmoetnogeerstvoorelkwegsegment,datdoortwee
incoördinatenbekendepuntenwordtbegrensd,deschijnbareafstand
wordenbepaald.Dezewordtgevondendoordeafstandenteberekenenuit
decoördinatenvandepuntendiehetwegsegmentbegrenzenendeze
afstandentevermenigvuldigenmeteenwegkwaliteitscoëfficiëntdie
afhankelijk isvandesoortweg.Alswegkwaliteitscoëfficiëntenworden
gehanteerd:verhardewegK=l,semi-verhardewegK=l,5enonverharde
wegK=2,2.Aandehandvandenubeschikbaregegevenswordtmethet
transhipmentprobleemhettotaletransportgeminimaliseerd.Alsuitkomstvandeberekeningwordtvoorelkwegsegmenthetaantalhater
exploitatiewaarvantransportlangsditwegsegmentplaatsvindtaangegevenenderichtingvanhettransportgerekendvanafdebedrijfsgebouwennaardekavels.Bovendienwordtdegerealiseerdegemiddelde
kavelafstand aangegeven,verdeeldoverdediversesoortenverharding.
Metdezeberekeningsuitkomstenkandetransportintensiteitskaartwordengetekendopdewijzezoalsbijvoorbeeld infiguur4isweergegeven.

5.TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Detoepassingsmogelijkhedenvaneen transportintensiteitskaart
zijnreedseerderuitvoerigbeschreven (VANGELDEREN,1966enKIK,
1967)zodathierzalwordenvolstaanmethetbeknoptaangevenvaneen
aantalmogelijkhedenwaarbijhetgebruikvaneendergelijkekaart
nuttigkanzijn.
- Boerderijverplaatsing
Metbehulpvandetransportstromenkunnenboerderijverplaatsingen
zodanigwordengeplanddatzehetgrootsteeffecthebbenopdegemiddeldekavelafstand.Degunstigsteverplaatsing isdiewelkeoverde
grootsteafstand inderichtingvaneentransportstroomkanworden
uitgevoerd.
Ookkanuiteentransportintensiteitskaart directwordenafgeleid
welkeverplaatsingenmoetenwordenuitgevoerdomhetkruisenvan
landbouwverkeermetdrukkewegen,spoorlijnenendergelijkeopte
heffen.Indienuitdekaartblijktdateentransportstroomovereen
dergelijkekruisingvoert,dankanditverkeerwordenopgehevendoor
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langsdestroomverplaatsingenuittevoerenvoorhetaantalhadat
destroomopdekruisingaangeeft.
-Wegenplan
Uitdekaartblijktopwelkewegeninhetgebiedveelinternlandbouwtransportzalvoorkomen,wateenindicatiekanzijnvoorhetlandbouwkundigebelangvanhetverbeterenvandezewegen.Andersomzouden
voorlandbouwgebruiktewegendieweinigofgeenlandbouwtransport
aantrekkeninaanmerkingkunnenkomenvooronttrekkingaandeopenbaarheid.
Indienreedseennieuwwegenplanisopgesteld,kanditwegenplan
inhetsysteemwordeningevoerd.Dedaarnavervaardigdetransportintensiteitskaartkandienenvoorhettoetsenvanhetnieuweplanop
zijndoelmatigheidvoorhetinternelandbouwtransport.
-Toedeling
Dekaartkandienenalshulpmiddelbijhetopstellenvaneentoedelingsplan.Indiemmendegemiddeldekavelafstand inhetgebiedzoveelmogelijkwilbeperkenmoetendekavelsvaneenbedrijf tenopzichtevanhetbedrijfsgebouwmetdetransportstroommeewordentoegedeeld.

6.AUTOMATISERING

6.1. A l g e m e e n

Deinhetvoorgaandebeschrevenmethodeiszodanigopgezetdatde
geheleverwerkingvollediggeautomatiseerd kanwordenuitgevoerd.De
hiervoorbenodigdegegevensmoetenindigitalevormwordenontleend
aaneenmetbehulpvandigitalisering samengestelde cultuurtechnische
inventarisatie,indevormvaneenaantalfilesdiedoorhetrekencentrumvandeHeidemijteHeerlenopmagneetbandkunnenwordengeleverd.
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Hetbetreftdefiles:
-WP**** Opdeplaatsvandesterretjesindenaamkomteengebiedsnummervoor.Defilebevatdecoördinatenvanhetwegennet.
-ROUTES Aandezefilewordendecoördinatenontleendwaarvanaf
bedrijfsgebouwenenkavelsdewegwordtbereiktendekaveloppervlakten.
-ORGARE Uitdezefile wordthetvolgnummerperbedrijfvandekavels
bepaaldzoalsditnummerindefileROUTESisgebruikt.
Defileswordenvandemagneetband opschijf ingelezenonderde
namen*.WP,*.ROUen*.ORG.Hetsterretje indezenamenstaatinde
plaatsvandetotmaximaalvijf lettersafgekortegebiedsnaam,bijvoorbeeldNIEUWvoorhetgebiedNieuwlande.Dezeafkortingmoetvooralle
programma'swordengehandhaafd.
Naastdedrieaangegevenfileszijntevensdekavelgegevenszoals
dieindeinputvandeClvoorkomenalsgegevennodig.Indienvoorhet
betreffendegebiedreedseentoedelingsonderzoek ophetICWheeft
plaatsgevondenzijndezegegevensopschijfaanwezigalsdefile*.KAV.
IsditniethetgevaldanmoetdeinputClopmagneetbandwordenovergenomenvandeafdelingALDvandeLandinrichtingsdienstteUtrecht.
Deinhoudvandezebandwordtdanopschijf ingelezenonderdenaam
*.CIN.Defile*.KAVkandaaruitwordenaangemaaktmethetprogramma
BEKAGEG,watkanwordenuitgevoerddooropeenterminalintetoetsen:
RUNDRBO:[CKIK.24670500]BEKAGEG.
Behalvedefile*.KAVwordtmethetprogrammagelijktijdigeenfile
*.BGEaangemaaktwaaropbedrijfsgegevensstaan.Dezefileendefile
*.CINzijnverdernietmeernodigenkunnendaaromvandeschijfwordenverwijderd.DitwordtgedaandoorDEL"*.CIN;*,*.BGE;*intetoetsen.
Inplaatsvandetweevoordepuntenopgegevensterretjesmoetuiteraarddeafgekortenaamvanhetgebiedwordengebruikt.
Voordeautomatischeverwerkingvanhetsysteemzijnvijfcomputerprogramma'sontwikkeld,welkezijngeschreveninFORTRAN77voorgebruikopdeVAX750vanhetStaringgebouwteWageningen.Inbijlage1
iseenoverzichtgegevenvandezeprogramma's,waarbijperprogramma
tevensdeinputenoutputisaangegeven.
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HetbenodigdetekenwerkwordtverrichtmeteenaandeVAX750gekoppeldeCalcompdrumplotter,waarvoorgebruikisgemaaktvanhetsoftware
pakketSIMPLOT.Achtereenvolgens zalwordenbesprokenwelkewerkzaamhedenmetdediverseprogramma'skunnenwordenverricht,gevolgddoor
dehandelingendieopeenterminalmoetenwordenuitgevoerdomdeprogramma'steverwerken.

6.2.P r o g r a m m a

T R A N S F I L E

Uitdefilesmetgegevens(*.WP,*.R0U,*.0RG,*.KAV)wordenmet
hetprogrammaTRANSFILEinputfilesaangemaaktvoordeverdereprogramma's.Detotmaximaalvijflettersafgekortenaamvanhetgebied,die
wordtgebruiktomdevolledigefilenamentekunnensamenstellen,enhet
nummervanheteerstedorpsbehorenmetbuitenblokbedrijvenworden
ingelezenvandefileFOR001.DAT.Hoedezefilewordtaangemaaktzal
inparagraaf6.7.wordenuiteengezet.
Indefile*.KAVwordtopgezochtwelkekavelsbuitenhetblokzijn
gelegen.Dezekavelswordenverderbuitenhetbestandgehoudenomdat
zijanderszoudenmeedoenmetdeoptimaliseringsberekening,waardoor
tenonrechtezouwordenaangenomendatzebijhetuitruilenvangrond
kunnenwordenbetrokken.
Aandefile*.0RGwordtdevolgordeontleendwaarindekavelsin
defile*.R0Uvoorkomen,waarnavandezelaatstefiledecoördinaten
vandepuntenindewegwordeningelezenwaarvanafdebedrijfsgebouwen
endekavelsdewegwordtbereikt.Tevenswordenvandefiledekaveloppervlakteningelezenenuitdekaveloppervlaktendebedrijfsoppervlaktenberekend.
Decoördinatenvanhetwegennetwordenvandefile*.WPingelezen
enmeteengewijzigderecordindelingweggeschreven.
Defilesdiemethetprogrammawordenaangemaaktzijn:
*.WPU Coördinatenvanhetwegennet
*.AAN Perrecorddeoppervlaktevaneenkavelendecoördinatenvan
hetpuntinhetwegennetwaarvanafdiekaveldewegwordtbereikt
*.VRG Perrecorddeoppervlaktediebijeenbedrijf ingebruikisen
decoördinatenvanhetpuntindewegwaarvanafhetbedrijfsgebouwvandatbedrijfdewegwordtbereikt.
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6.3.P r o g r a m m a

T R A N S P O R T

HetprogrammaTRANSPORTdientvoorhetuitvoerenvandeoptimaliseringsberekeningwaarmeehetminimaletransportineengebiedwordtvastgesteld.
DeinputvoorhetprogrammabestaatuitdemethetprogrammaTRANSFILEaangemaaktefiles*.WPU,*.AANen*.VRG.Ooknuwordtdeafgekorte
naamvanhetgebied ingelezenvandefileFOR001.DAT.
Hetprogrammabegintmethetvastleggenvandecoördinatenvande
puntenvanhetwegennetineenarrayenhetnummerenvandiepunten.
Indearraymetcoördinatenwordteenverwijzingopgenomenwaardoorde
coördinatenvaneenpuntsnelkunnenwordenteruggevonden.Deschijnbarelengtevanelktussentweeincoördinatenbekendepuntenvanhet
wegennetgelegenwegsegmentwordtberekenduitdecoördinatenvandie
puntenendewegkwaliteitscoëfficiënt.Ineenaantalarrayswordenvan
elkwegsegmenthetnummervanhetbeginpunt,hetnummervanheteindpunt,deschijnbarelengteendewegkwaliteitvastgelegd.
Vervolgenswordenhetaanbodvangrondendevraagnaargrondingelezensamenmetdecoördinatenvandepuntenwaarhetaanbodofde
vraagoptreedt.Perpuntwordendevraagenhetaanbodgesommeerd,waarbijdevraagalseennegatievewaardeenhetaanbodalseenpositieve
waardewordtbeschouwd.Opdiemanierwordtaanpuntenwaarmeervraag
danaanbodvoorkomteennegatievewaardetoegekend,puntenwaarhetaanbod
overheerstkrijgeneenpositievewaarde.Aanpuntenvanhetwegennet
waargeenvraagnaarofaanbodvangrondvoorkomtwordtdewaarde0
gegeven.Eencontrolewordtuitgevoerdofdetotalenegatievewaarde
endetotalepositievewaardeaanelkaargelijkzijn.
Devertakkingenvanhetwegennetwordennuvastgelegd,zodatvan
elkpuntvanhetwegennetbekendiswelkeanderepuntenrechtstreeks
bereikbaarzijnenopwelkeschijnbareafstanddezepuntenliggen.
Nadateenbeginoplossing isberekendwordtdeoptimaliseringsberekeninguitgevoerd.Metbehulpvandeuitkomstenvandeoptimaliseringsberekeningwordttenslottedeminimalegewogengemiddeldekavelafstand,
verdeeldoverdediversesoortenwegen,berekend.
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Deoutputvanhetprogrammabestaatuitdefiles
-*.OUT Dezefileiseenprintfilemetdeuitkomstenvandeberekening.
Zowelvandebeginoplossing alsvandeoptimaleoplossingwordt
aangegevenvanwelkpuntinhetwegennetnaarwelkanderpuntvoor
eenbepaaldeoppervlakte (inaren)transportplaatsvindt,gevolgddoordeberekendegemiddeldekavelafstand.Inbijlage2
iseenvoorbeeldgegevenvandefile,waarbijdebeginoplossing
isweggelatenomdatdezeopdezelfdemanierissamengesteld
alsdeoptimaleoplossing.Indebijlageisteziendatde
oplossingwordtgegeveninnumerischevolgordevandepunten
vanhetwegennetwaartransportnaartoeoptreedt.Achterelk
puntstaanaangegevenvanwelkpuntofpuntenhettransport
afkomstig is.Aanheteindvandefilestaatvermeldwelkminimumisberekendenhoeveelstappenbenodigdwarenomvande
beginoplossing totdeoptimaleoplossing tekomen.Totslot
wordtdegewogengemiddeldekavelafstandopgegeven.
-*.TRE Indezefilestaandecoördinatenvanhetwegennetvermeldin
volgordevandepuntnummers.
-*.TRA Defilegeeftdeoptimaleoplossingvoorgebruikbijhettekenenvandetransportintensiteitskaart.Voorelkwegsegment
waarlangs transportvoorkomtstaatdehoeveelheid transport
aangegevenenvanwelkpuntnaarwelkpuntdittransportplaatsvindt.
Deinditprogrammagebruikteprogrammeringvanhettranshipment
probleemisontleendaaneeninALGOLgeschrevenprogrammeringvanhet
MathematischCentrumteAmsterdam.

6.4.P r o g r a m m a

WEGEN

Zoalsindevoorgaandeparagraaf isaangegevenwordtindeoutput
vandeoptimaliseringsberekeningvermeldtussenwelkepuntenvanhet
wegenneteenbepaaldehoeveelheid transportvoorkomt.Ommetdezeoutputietstekunnenaanvangenmoetduseenkaartvanhetwegennetbeschikbaarzijnwaaropbijdeindecoördinatenbekendepuntenvanhetwegennetdepuntnummersstaangeschreven.Voorhettekenenvaneendergelijke
kaartdienthetprogrammaWEGEN.
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Deinputvanhetprogrammabestaatuitdemetvoorgaandeprogramma's
aangemaaktefiles*.WPUen*.TREendefileFOR004.DATwaaropdeafgekortenaamvanhetgebied,eencodenummervoordeschaalvandekaart
eneenregeltekstdieopdekaartwordtgeschrevenvoorkomen.Hetaanmakenvandezelaatstefilezalinparagraaf 6.7.wordenbesproken.
DeopfileFOR004.DATvoorkomendegegevenswordeneerstingelezen.
Hetcodenummervoordeschaalvandekaartkan1,2of3zijn.waardoor
dekaartopschaal1:5000(1),1:10000(2)of 1:25000(3)kanworden
getekend.Deingelezenregeltekstwordtbovenaanelkkaartblad
geschreven.IndienbijvoorbeeldvoorderuilverkavelingSteenwijksmoer
dekaartopschaal 1:10000moetwordengetekend (code2)wordtderegel
tekst:RuilverkavelingSTEENWIJKSMOERSchaal 1:10000.
Hetprogrammabepaalddeminimaleenmaximalewaardenvandecoördinatenvanhetwegennet.Metbehulpvandezewaardenwordteenbladindelinggemaakt,waarbijelkbladmaximaal76,5bij 104cmgrootis.De
bladenoverlappenelkaar4cm.
Dehoekpuntenvanhetbladwaarbinnenwordtgetekendwordenmet
eenkruisjeaangegeven.Bijhetlinksonderaanhetbladgelegenkruisje
wordendebijbehorendecoördinatengeschreven.Hiermeekangemakkelijk
wordenvastgesteldopwelkewijzedebladenaanelkaarsluiten.Rondom
tekeningengeschreventekstwordteenkaderlijngetrokken.
Bijhettekenenvanhetwegennetwordtelkincoördinatenbekend
puntmeteenpuntaangegeven.Delijnenwaarmeedewegenwordengetekendzijnafhankelijkvandesoortweg;eenverhardewegwordtmeteen
vollelijngetekend,eensemi-verhardewegmeteenstreep-stip lijnen
eenonverhardewegmeteenstreeplijn.Tenslottewordtbijelkpunt
hetpuntnummergeschreven.
Behalvedekaartenwordtdoorhetprogrammageenoutputgeleverd.
Infiguur6iseenvoorbeeld gegevenvaneengedeeltevaneendergelijkekaart.
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Fig.6.Wegennetmetpuntnummersvaneengedeeltevaneengebied
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6.5.P r o g r a m m a

STROOM

Hetuiteindelijketekenenvandetransportintensiteitskaartwordt
uitgevoerddoorhetprogrammaSTROOM.Deinputvanditprogrammabestaat
uitdefiles*.WPU,*.TREen*.TRA.OpdezelfdewijzealsbijhetprogrammaWEGEN (par.6.4.)wordenvandefileF0R004.DATenigegegevens
ingelezen.Alleenwordtnuvandezefileeenextraregeltekstingelezenvoorhetopdekaartaangevenvandeschaalvandetransportstromen.
Opdetekeningwordthierdooronderdenaamvanhetgebiedderegel
M mmbandbreedtegeeft20haweer'geschreven.Ongeachtdeschaal
waaropdekaartwordtgetekend,wordtvoordeschaalvandetransportstromensteedsaangehoudendat 1mmbandbreedtehettransportvoor
20haweergeeft.
Eveneensopdezelfdewijzealsinparagraaf6.4.isbeschreven
wordtmethetprogrammadebladindelingvastgesteldenhetwegennet
getekend.Daarnawordenvoorelkwegsegmentdecoördinatenvanderechthoekdiedetransportstroomweergeeftendecoördinatenvanhetbegineneindpuntvanhetrichtingspijltjeberekend,gevolgddoorhettekenen
vanrechthoekenpijltjeenhetarcerenvanderechthoekmeteenrode
pen.Hetpijltjewordtnietbijelkwegsegmentgetekend.Indienbij
opeenvolgendewegsegmententransportindezelfderichtingplaatsvindt
wordtnadatbijeensegmenteenpijltjeisgetekendditbijhetopvolgendesegmentachterwegegelaten.Depijltjeswordenbijelkwegsegment
metdezelfdelengtegetekend,behalvewanneerhetwegsegmentkorteris
dandelengtevanhetpijltje.Indatgevalkrijgthetpijltjedezelfde
lengtealshetwegsegment.Detransportstromenwordenaltijdaande
rechterzijdevandeweggetekend,gerekendtenopzichtevanderichting
vandetransportstroom.
Deoutputvanhetprogrammabestaatuitdegetekendetransportintensiteitskaart,waarvaninfiguur7eenvoorbeeldisgegevenvaneen
gedeeltevaneengebied.
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Fig.7.Transportintensiteitskaart vaneengedeeltevaneengebied
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6.6.P r o g r a m m a

VERPL

Metdevoorgaandeprogramma's zijndeminimale transportstromen
berekendengetekend,zodatdaarmeedegewensteresultatenzijnverkregen.HetprogrammaVERPLisdanookeenextratoegevoegdprogramma
waarmeehetmogelijkisboerderijverplaatsingen aantegeven.Metbehulpvandetransportintensiteitskaartkunnendeverplaatsingenworden
gepland,waarnaaandehandvandekaartmethetwegennetkanworden
opgegevenvanwelkpuntvanhetwegennetnaarwelkanderpunteenbepaaldehoeveelheidhamoetwordenverplaatst.
Deinputvoorhetprogrammabestaatuitdefiles*.VRG,*.AANen
*.TRE.Hetprogrammasteltophetschermdevraagdegewensteverplaatsingenoptegeven.Voorelkeverplaatsingkandanachtereenvolgens
wordeningetoetsthetpuntinhetwegennetwaarvandaanwordtverplaatst,
hetpuntwaarnaartoewordtverplaatstendeoppervlakteinarendie
wordtverplaatst.Metdezegegevenswordtdefilé*.VRGdoorhetprogrammagewijzigd.Devraagnaargrondwordtbijdepuntenwaarvandaan
wordtverplaatstmetdeopgegevenoppervlakteverminderd,terwijldeze
oppervlaktealsvraagnaargrondwordttoegevoegdaandepuntenwaar
naartoewordtverplaatst.Nadatalleverplaatsingenzijnopgegevenis
opdiemaniereennieuweversievandefile*.VRGontstaan.Verdere
outputgeefthetprogrammaniet.
Hetminimaletransportdatnadeverplaatsingenoptreedtkannu
wordenberekenddooropnieuwhetprogrammaTRANSPORTtegebruiken.De
bijbehorende transportintensiteitskaartwordtmethetprogrammaSTROOM
vervaardigd.
Indienuitderesultatenblijktdatdeingevoerdeverplaatsingen
nietaandeverwachtingvoldoenkunnenmethetprogrammaVERPLwijzigingenindeverplaatsingenwordenaangebracht.Moetereengrootaantalwijzigingenwordenaangebracht,dankanditheteenvoudigstworden
gedaandoordeeerderaangemaakteversiemetverplaatsingenvandefile
*.VRGvanschijfteverwijderenenalleverplaatsingenopnieuwopte
geven.Bijeengeringaantalwijzigingenkandeaangemaakteversievan
defilewordenaangepastdooreenopgegevenverplaatsingnuinomgekeerderichtingaantegevenofeendergelijkeverplaatsingnaareen
anderpuntdoorteverplaatsen.Alsbijvoorbeeldeenverplaatsingvan
25havanpunt23naarpunt 156wasopgegeven,dankandezeverplaatsingwordenopgehevendoornuaantegevendatvanpunt 156naarpunt
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23eenoppervlaktevan25hamoetwordenverplaatst.Wilmenechterde
verplaatsingvanpunt23naarpunt156veranderenineenverplaatsing
vanpunt23naarpunt312,dankanwordenvolstaanmethetopgevenvan
eenverplaatsingvan25havanpunt 156naarpunt312.
Wanneeropdezelaatstemanierwijzigingenwordenaangebrachtontstaatopnieuweenextraversievandefile*.VRG.Aangezienbijhet
gebruiktecomputersysteemnietmeerdandrieversiesvaneenfilewordenbewaard,zoubijhetnogmaalsaanbrengenvanwijzigingendeoorspronkelijkeversievandefileverlorenkunnengaan.Omdittevoorkomenverdienthetaanbevelingdeoorspronkelijkeversietekopiëren
naareenfilemeteenanderenaam,zodatdeoorspronkelijkegegevens
steedsbeschikbaarblijven.

6.7. C o m p u t e r v e r w e r k i n g
Hetmetdecomputerverwerkenvandebovenstaandeprogramma'skan
opeenvoudigewijzewordenuitgevoerddoorhetbeantwoordenvanvragen
dieophetschermwordengesteld.
Nadatopdecomputerisingelogd ishetvoorhetverderwerken
gemakkelijkeersteenregelaandeloginfile,dieopdehoofddirectoryvoorkomt,toetevoegen.Denaamvandehoofddirectorybestaatuit
deeerste4lettersvandeusernamewaaronderisingelogd.Deze4lettersmoetentussenrechtehakenvoordenaamvandeloginfileworden
gezetommetdeeditoreenregelaandefiletekunnentoevoegen.Op
diemanierwordtdenaamvandeloginfile [****]LOGIN.COM,waarbijde
sterretjesde4lettersaanduiden.Hettoevoegenvanderegelgaatals
volgt:
$ED1T/EDT[****]LOGIN.COM
1

$ eenregeltekst

*I<ret>
$TA;==@DRBO:fCKIK.246705001TRANSPORT<ret>
~Z
1

$ eenregeltekst

*EX<ret>
DRB0:[****]L0GIN.C0M;2 13lines
$
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Deonderstreeptetekstmoetwordeningetoetst,waarbij<ret>staat
voorhetindrukkenvandereturntoetsen"ZvoorhetgelijktijdigindrukkenvandetoetstenCTRLenZ.
Nahettoevoegenvanderegelwordtuitgelogd enopnieuwingelogd.
Doorhetopnemenvanderegelindeloginfilekannuwordenvolstaan
methetintoetsenvandelettersTAopmomentendatandersdelange
tekstnahet=tekenhadmoetenwordengebruikt.
Voordatmethetverwerkenvandeprogramma'swordtbegonnenmoeten
deaandeCINontleendegegevensindevormvandefiles*.ROU,*.ORG,
*.WPen*.KAVopschijfbeschikbaarzijn.
Eenvoorbeeldvandewijzewaaropdeprogramma'skunnenwordenverwerktisinbijlage3gegeven.Deinhetvoorbeeldonderstreeptetekst
ishetgeenmoetwordeningetoetst;deanderetekstenkomenautomatisch
ophetscherm.Aandehandvanditvoorbeeld zaldewerkwijzeworden
uiteengezet.
BegonnenwordtmetintoetsenvandelettersTAwaardooreenconversatieprogrammawordtgestart.Erverschijnenenigeregelstekstophet
schermmetalslaatsteregeldevraagoffilesmoetenwordenaangemaakt.
DitbetreftdefilesFOR001.DATenFOR004.DATdiereedsindevorige
paragrafentersprakezijngekomen.Indienvoorhetgebiedwaarinwordt
gewerktnoggeenprogrammaisverwerktzullendezefilesnognietbestaanendusmoetenwordenaangemaakt.Devraagophetschermwordtin
datgevalbeantwoordmethetintoetsenvaneenJ.Alsdefilesalwel
bestaanwordteenNingetoetst.NahetintoetsenvaneenJwordtgevraagdnaardenaamvanhetgebied.Inhetvoorbeeld iservanuitgegaandatinderuilverkavelingSteenwijksmoerwordtgewerkt,zodatde
vraagwordtbeantwoordmethetintoetsenvanSTEENWIJKSMOER.
Vervolgenswordtgevraagdnaardetotmaximaalvijflettersafgekortenaamvanhetgebied.Wanneerdeafkortinginderdaaduitvijflettersbestaatkunnendezezondermeerwordeningetoetst,maaralsde
afkortinguitminderlettersbestaatmoetendezevoorafmetspaties
wordenaangevuldtotvijfcharacters.Inhetvoorbeeld isSteenwijksmoerafgekorttotSWM,waardooreersttweespatiesendaarnadeletters
SWMmoetenwordeningetoetst.
Devolgendevraagophetschermbetreftheteerstedorpsbehorenmet
buitenblokbedrijvendatindeCINvanhetgebiedvoorkomt.Voorhet
antwoordmoetentweepositieswordengebruikt,zodatalshetdorpsbe-
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horennummeruiteencijferbestaateersteenspatieendandatcijfer
moetenwordeningetoetst.Inhetvoorbeeld isaangegevendateenspatie
eneen5zijningetoetst.
Tenslottewordtdegelegenheidgebodeneencodeintetoetsenvoor
deschaalwaarophetwegennetendetransportintensiteitskaart getekend
moetenworden.Daarbijkangekozenwordentussen 1(1:5000),2(1:10000)
en3(1:25000).Meestalzalgekozenwordenvoorschaal 1:10000,wat
ookinhetvoorbeeld isgedaandoorhetintoetsenvaneen2.
Metdegegevensdienuzijnverstrektmaaktdecomputerdebeide
filesaan,waarnaophetschermhetinhetvoorbeeld aangegevenmenu
verschijnt.Indiendeeerdergesteldevraagoverhetaanmakenvanfiles
methetintoetsenvaneenNwordtbeantwoordkomtditmenumeteenop
hetscherm.
Inhetmenustaataangegevenwelkcijfermoetwordeningetoetstom
eenbepaaldprogrammateverwerkenofdoorhetintoetsenvaneenEhet
conversâtieprogrammatestoppen.Deprogramma'skunnenwillekeurigvoor
verwerkingwordenaangewezen,maarnormaalzullenzeindeaangegeven
volgordemoetenwordenverwerktomdatindievolgordegegevensvoor
volgendeprogramma'swordenaangemaakt.Alleenvoordeprogramma's
WEGENenSTROOMmaakthetnietuitwelkvanbeideheteerstwordtverwerkt,aangeziendezeprogramma'sgeengegevensaanmaken.
Hetaanwijzenvaneenprogrammavoorverwerkinghoudtindathet
betreffendeprogrammaindebatchqueuewordtgeplaatst,behalvehet
programmaVERPLdatopinteractievewijzewordtverwerkt.Inhetvoorbeeld inbijlage3isaangegevenwelkemeldingenophetschermverschijnennadatdoorhetintoetsenvaneen3hetprogrammaWEGENvoorverwerking isaangewezen.Eerstvolgteenmeldingdathetprogrammainde
batchqueueisgeplaatst,waarnaopnieuwhetmenuophetschermverschijnt.Erzounueenvolgendprogrammavoorverwerkingkunnenworden
aangewezen,maarhetisbeterhiermeetewachtentothetaleerderaangewezenprogrammagereed is.Daarmeewordtvoorkomendatbenodigdegegevensnognietbeschikbaar zijnofdattweeprogramma'sgelijktijdig
vandezelfdegegevensgebruikwillenmaken.Zodraeenindebatchqueue
geplaatstprogrammagereed iswordtditophetschermgemeld,gevolgd
dooreenbeltoon.Meteenwordtookdelaatsteregeltekstdieophet
schermvoorkwamopnieuwgeschreven.Inhetvoorbeeld isteziendat
nietalleenhetgereedzijnvandebatchjobWEGENwordtgemeld,maar
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datnogtweemeldingenophetschermverschijnen,steedsgevolgddoor
eenbeltoonenhetherhalenvandelaatsteregeltekst.Deeerstevan
dezetweemeldingengeeftaandateenprintjobgereedis.Ditbetreft
eenlogfiledienaelkebatchjobautomatischwordtgeprintenwaarin
staataangegevenwelkebewerkingendoordejobzijnverrichtenwelke
fouteneventueelzijnopgetreden.Delaatstemeldingbetekentdathet
tekenenmetdeplottergereed is.Dezemeldingkomtnatuurlijkalleen
voorbijprogramma'swaarmeeeentekeningwordtgeproduceerd.
Inhetvoorbeeld isnadelaatstemeldingdoorhetintoetsenvan
eenEhetconversatieprogrammagestopt.Inhetgevaldecomputerdruk
bezetisofindienineengrootgebiedmetveelgegevenswordtgewerkt
kanhetechtergeruimetijddurenvoordatdemeldingendatdediverse
jobsgereedzijnophetschermverschijnen.Hetisdaarombeterdirect
nadateenprogrammaindebatchqueueisgeplaatsthetconversatieprogrammatestoppen.Erkandananderwerkmetdeterminalwordenverricht,
terwijlzolangdeterminalaanstaatdemeldingentochophetschermverschijnen.Nadatdemeldingoverhetgereedkomenvandebatchjobop
hetschermisgekomen,kanhetconversatieprogrammadoorhetintoetsen
vanTAopnieuwwordengestarteneenvolgendprogrammavoorverwerking
wordenaangewezen.
ErisalopgemerktdathetprogrammaVERPLopinteractievewijze
wordtverwerkt.Inbijlage4iseenvoorbeeldgegevenvandemanier
waaropmetditprogrammaeentweetalverplaatsingenvoorderuilverkavelingSteenwijksmoerwordenopgegeven.Ookinditvoorbeeld ishetgeen
moetwordeningetoetstonderstreept.
Nadatdevraagnaarhetprogrammadatmoetwordengebruiktisbeantwoordmethetintoetsenvaneen5,wordtophetschermnaardeafgekorte
naamvanhetgebiedgevraagd.Opdezelfdewijzealsaleerderisaangegevenmoetenvoorhetantwoordvijfpositieswordengebruikt.Eenafgekortenaamvanminderdanvijflettersmoetdusvoorafwordenaangevuld
metspaties.Inhetvoorbeeld isdeafkortingvanSteenwijksmoer
gebruikt;erzijntweespatiesendelettersSWMingetoetst.Ophet
schermwordtdaarnaaangegevendatdegewensteverplaatsingenkunnen
wordenopgegevenenopwelkewijzeditmoetwordengedaan.
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Bijhetvoorbeeld zijntweeverplaatsingenopgegeven.Vanpunt7
naarpunt20wordt30haverplaatstenvanpunt 15naarpunt340ha.
Indieneennietbestaandpuntnummerwordtopgegevenofeengrotere
oppervlaktedanbijhetpuntwaarvandaanwordtverplaatstaanwezigis,
wordteenfoutmeldingophetschermgegevenwaarnadejuisteverplaatsingkanwordeningetoetst.Methetintoetsenvan-100isaangegeven
datdeopgavevandeverplaatsingenisbeëindigd.Zodrahetprogramma
isverwerktverschijntophetschermdeaanduidingFORTRANSTOP,gevolgddoorhetmenuzoalsditinbijlage3isgegeven.Doornuopnieuw
deprogramma'sTRANSPORTenSTROOMteverwerkenwordthetminimale
transportberekendendetransportintensiteitskaart getekendzoals
dezeernadeverplaatsingenuitziet.

6.8.F i l e s o p s c h i j f e n v e r v a a r d i g e n

extra

k a a r t e n
Nahetverwerkenvandeprogramma'sblijveneenaantalfilesop
schijfachter.Indeeersteplaatszijnditdevandecultuurtechnische
inventarisatieovergenomenfilesmetgegevens*.R0U,*.0RG,*.WPUen
*.KAV.Debenodigdegegevenszijnaandezefilesontleend,zodatzevan
schijfkunnenwordenverwijderd.
Demethetconversatieprogramma aangemaaktefilesFOR001.DATen
FOR004.DATwaaroponderanderedenaamvanhetgebiedentekstenomop
dekaartenteschrijvenvoorkomen,moetenwordenbewaard indienmenhet
voornemenheeftlaternogmaalsboerderijverplaatsingen intevoerenof
wijzigingeninhetwegennetaantebrengen.Hetzelfdegeldtvoordemet
deprogramma'saangemaaktefiles*.WPU,*.AAN,*.VRG,*.TREen*.TRA.
Vandelaatstedriefileskunnenmeerdereversiesvoorkomenindien
reedsboerderijverplaatsingen zijningevoerd,terwijldeoorspronkelijke
versievandefile*.VRGnaareenfilemeteenanderenaamkanzijn
gekopieerd.Hetverdientaanbevelingzelfbijtehoudenwelkeversies
bijwelkplanhoren.
Metdeprogramma'sWEGENenSTROOMwordttijdensdeverwerkingeen
piotfileaangemaaktwaarmeedegewenstekaartopdeplotterkanworden
getekend.DenamenvandezefileszijnWEGEN.PLT(wegennet)enSTROOM.PLT
(transportintensiteitskaart).Demetdeplottervervaardigdekaarten
lenenzichnietomopeeneenvoudigewijzetewordengereproduceerd.
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Aangeziendebeideplotfilesopschijfbewaardblijvenkunnenwelop
eenvoudigewijzeextraexemplarenwordengetekend.Ditwordtgedaan
dooropdeterminalSIMPLOT<ret>intetoetsen.Erverschijntdaneen
menuophetschermwaarvanpunt5moetwordengekozen.Nahetintoetsen
vanditcijferwordtnaardenaamvandepiotfilegevraagd.Doorhet
intoetsenvandenaamvandebijdegewenstekaartbehorendefilewordt
ervoorgezorgddatdekaartwordtgetekend.

7.SAMENVATTING

Reedssindslangeretijdbestaanermethodeswaarmeehetmogelijk
isdegegevens teberekenenvoorhettekenenvaneenkaartwaaroplangs
hetwegennetvaneengebiedmetbhulpvantransportstromenhetminimale
internebedrijfsverkeerwordtweergegeven.Dezezogenaamdetransportintensiteitskaartkanwordengebruiktbijhetontwerpenoftoetsenvan
boerderijverplaatsings-enwegenplannenenhijgeefteenindicatiehoe
moetwordentoegedeeldomdegemiddeldekavelafstand ineengebiedzo
kleinmogelijk temaken.
Denieuweontwikkelingindecultuurtechnische inventarisatiewaarbijdigitaliseringwordtgebruiktbijdesamenstelling,booddemogelijkheideennieuwemethodevoorhetberekenenentekenenvaneen
transportintensiteitskaart teontwerpendievollediggeautomatiseerd
kanwordentoegepast.
Degegevensvoordemethodewordenindevormvaneenaantalfiles
opmagneetband ontleendaandecultuurtechnische inventarisatie.Een
viertalcomputerprogramma's zorgtervoordatdegegevensopdegewenste
wijzewordengemodificeerd,hetminimaletransportlangshetwegennet
wordtberekend,eenkaartvanhetwegennetmetdenummersvandein
coördinatenbekendepuntenwordtgetekend (figuur6)entenslottede
transportintensiteitskaartwordtvervaardigd (figuur 7).Alsoptimaliseringstechniekvoorhetberekenenvanhetminimaletransportwordt
gebruikgemaaktvanhettranshipmentprobleem,ëérivandetechnieken
vandeoperationalresearch.
Ookvoorhetinvoerenvaneenboerderijverplaatsingsplan iseen
computerprogrammabeschikbaar.Daarmeekanperteverplaatsenbedrijf
wordenopgegevenvanwelkpuntinhetwegennetnaarwelkanderpunthet
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bedrijfmoetwordenverplaatstenwelkeoppervlakteditbetreft.Daarna
kanopnieuwhetminimaletransportwordenberekendendetransportintensiteitskaartwordengetekendzoalsdezezichzullenvoordoennadatde
betreffendeverplaatsingenzijnuitgevoerd.
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Programma's voor het maken van een transportintensiteitskaart

1. TRANSFILE Aanmaken inputfiles uit CIN gegevens
Inputfiles
FOR001.DAT Afgekorte naam van het gebied en Ie DN met buiten blok
bedrijven. Wordt aangemaakt met TRANSPaRT.COM
#.ROU - Coördinaten punt in weg bij boerderijen en ontsluitingspunten kavelsi kaveloppervlakten (Cl file ROUTES)
*.WP - Coördinaten wegennet (Cl file WP****)
*.ORG - Volgorde kavels in file *.ROU (CI file ORGARE)
*.KAV - Kavelgegevens CIN. Eventueel afsplitsen van de file met input
CIN («.CIN) met programma BEKAGEG (zie toedelingsonderzoek).
Outputfiles
*.WPU - Coördinaten wegennet
*.AAN - Kaveloppervlakten met coördinaten punt wegennet bij ontsluitingspunt kavels.
*.VRG - Bedrijfsoppervlakten met coördinaten punt wegennet waar
vanaf de bedrijven de weg wordt bereikt.
2. TRANSPORT Berekenen minimale transportstromen
Inputfiles
F0R001.DAT Afgekorte gebiedsnaam. Wordt aangemaakt met TRANSP0RT.COM
*.WPU - Coördinaten wegennet.
*.AAN - Kaveloppervlakten met coördinaten punt wegennet bij ontsluitingspunt kavels.
*.VRG - Bedrijfsoppervlakten met coördinaten punt wegennet waar
vanaf de bedrijven de weg wordt bereikt.
Outputfiles
*.OUT - Outputfile met beginoplossing* optimale oplossing en
gemiddelde kavelafstand.
*.TRE - Coördinaten van de punten van het wegennet in volgorde van de
puntnummering.
*.TRA - Per wegsegment de hoeveelheod transport.
3. WEGEN Tekenen op drumplotter van het wegennet en bijschrijven
van de puntnummers.
Inputfiles
F0R004.DAT Afgekorte gebiedsnaam* schaalcode en een regel tekst
om op de tekening te schrijven. Aanmaken met TRANSP0RT.COM
*.WPU - Coördinaten wegennet.
».TRE - Coördinaten van de punten van het wegennet in volgorde van de
puntnummering.
Output
Tekening op drumplotter van wegennet met puntnummers.
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4. STROOM Tekenen op drumplotter van transportintensiteitskaart.
F0R004.DAT Afgekorte gebiedsnaam. schaalcode en twee regels tekst
om op de tekening te schrijven. Aanmaken met TRANSPORT.COM
Inputfiles
*.WPU - Coördinaten wegennet.
*.TRE - Coördinaten van de punten van het wegennet in volgorde van de
puntnummering.
*.TRA - Per wegsegment de hoeveelheod transport.
Output
Tekening op drumplotter van de transportintensiteitskaart.
5. VERPL Interactief programma voor het invoeren van boerderijverplaatsingen.
Inputfiles
#.AAN - Kaveloppervlakten met coördinaten punt wegennet bij ontsluitingspunt kavels.
*.VRG - Bedrijfsoppervlakten met coördinaten punt wegennet waar
vanaf de bedrijven de weg wordt bereikt.
*.TRE - Coördinaten van de punten van het wegennet in volgorde van de
puntnummering.
Outputfiles
*.VRG - Nieuwe versie van de file waarin de wijzigingen door de
verplaatsingen zijn aangebracht.
6. Command files
6. 1 TRANSPORT.COM

6.2 TRANSFILE.COM
6.3 TRANS.COM
6.4 WEGEN.COM

6.5 STROOM.COM

Conversatieprogramma waarmee de files F0R001.DAT
en F0R004.DAT kunnen worden aangemaakt en het
verwerken van de diverse programma's kan worden
aangegeven.
Zorgt voor batch verwerking van programma TRANSFILE
Zorgt voor batch verwerking van programma TRANSPORT
Zorgt voor batch verwerking van programma WEGEN
en het naar de plotter sturen van de aangemaakte
plotfile.
Zorgt voor batch verwerking van programma STROOM
en het naar de plotter sturen van de aangemaakte
plotfiIe.
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OPTIMALE OPLOSSING:
NAAR

VAN

1

2:

15

3

2:

180

4

5:

135

6

55::

147147

8

7:

110

9

33::

10

7:

51

113113

24 :

78

99::

51 51

11 :

99

11

13:

214

12

11:

52

14

13:

61

16

17:

107

18

17
17
::

19

18:

27

20

6

175

21

7

103

23

55
:

26 26

25

24

158

20

24 :

532660.00

MINIMUM =
AANTAL STAPPEN =

8

8

15

GEWOGEN GEMIDDELDE AFSTAND INMETERS OVER

30

Verharde weg
Semi verharde weg
Onverharde weg

215.39
12.90
15.07

Totaal

243.36

72

115
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*TA.
Berekenen en tekenen van een transportintensiteitskaart
Indien de benodiäde files met de naam van het betreffende
äebied nos niet bestaan kunt udeze nu aanmaken
Files aanmaken (J/N)• J_
Wat isde naam van het äebied ?
Dataî STEENWIJKSMOER
Geef tot max« 5 letters afgekorte naam äebied (5 posities)
indien minder d3n 5 letters? vooraf aanvullen met spaties
Data:
SWM
Wat ishet IeDN met buiten blok bedrijven (2 posities)
indien nummer < 10een spatie vooraf sebruiken
Data. _5
Welke schaalcode (1 P O S , 1=1Î5000,2=1{10000,3=1:25000)
Data. 2

Menu
Welk proäranimawilt uäebruiken ?
TRANSFILE
TRANSPORT
WEGEN
STROOM
VERPL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stoppen

(E)

Geef het nummer van het äewenste proäramma (ofE voor stoppen) .3
Job 7374 entered on Queue SYS$BATCH
Proäram WEGEN is in de batchaueue äeplaatst
Menu
Welk proäramma wilt uäebruiken ?
TRANSFILE
TRANSPORT
WEGEN
STROOM
VERPL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stoppen

(E)

Geef het nummer van het äewenste proäramma (of E voor stoppen)•
Hatch Job 7374 WEGEN completed on 26-SEP-1984 16Î40
Geef het nummer van het äewenste proäramma (of Evoor stoppen)»
Print Job 7376 WEGEN completed on 26-SEP-1984 16.40
Geef het nummer van het äewenste proäramma (of E voor stoppen)i
Batch Job 7375 P1051 completed on 26-SEP-1984 16542
Geef het nummer van het äewenste proäramma (of Evoor stoppen) IE
*
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Geef het nummer van het äewenste programma (of Evoor stoppen)
Wat isde afgekorte naam van het gebied ? SWh
Geef de verplaatsingenO P
Achtereenvolgens het puntnummer wear vandaan wordt verplaatst»
het puntnummer waar naar toe wordt verplaatst en de te
verplaatsen oppervlakte in aren intoetsen. De getallen
scheiden door spaties en de regel afsluiten met RETURN toets
Na opgave van alle verplaatsingen - 1 0 0 <ret> intoetsen
7 20 3000
15 3 4000
-1 0 0
FORTRAN STOP
Menu
Welk programma wilt ugebruiken ?
enz•
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