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Mobycon is een samenwerking aangegaan met MicroTraffic die gespecialiseerd is in het 
uitvoeren van een conflictanalyse op kruispunten. Door de technologie van MicroTraffic 
kunnen verkeersbewegingen van weggebruikers worden bepaald en geanalyseerd. Door 
gebruik te maken van camerabeelden kunnen ongevallenrisico’s gemeten worden. 
Risicometingen zijn in de jaren zeventig en tachtig geïntroduceerd in de vorm van de 
Dutch Objectieve Conflict Technique for Operations and Research (DOCTOR) en de 
Zweedse Traffic Conflict Technique. Meerdere wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond dat door deze manier van conflictanalyse verkeersveiligheidsproblemen 
vastgesteld kunnen worden. Daarnaast kunnen ongevallen worden voorspeld en kan er 
effectief worden ingegrepen.  
 
Het doel van de conflictanalyse in verkeersveiligheidstudies is om een gedetailleerder en 
proactief beeld te krijgen van de risico’s in plaats van verkeersveiligheidstudies te 
baseren op ongevallengegevens. Voor de meeste plekken waar ongevallen zich voor 
kunnen doen worden latente risicofactoren preventief in beeld gebracht met 
conflictanalyse. Door proactief maatregelen door te voeren kunnen verkeersongevallen 
worden voorkomen.  
 
Beeldanalyse techniek 
Met MicroTraffic is Mobycon in staat om camerabeelden te verwerken van bijna alle 
soorten verkeerscamera’s. De minimale videospecificaties moeten een resolutie van 720 
pixels hebben, een montagehoogte van 7 meter, een constante beeldsnelheid van 15 
beelden per seconde en een plaatsing niet verder dan 40 meter van het te analyseren 
gebied. De camerabeelden dienen tussen de 60 en 168 uur lang te zijn.  
 
Deze beeldanalyse technologie bestaat uit een detectiemodus, een volgmodus en een 
ruimtelijke correctiemodus. De detectiemodus maakt gebruik van een kunstmatige 
intelligent algoritme dat is getraind om voetgangers, fietsers en voertuigen in elk beeld 
van de video automatisch te herkennen. De volgmodus vervaardigt beeld-voor-beeld 
bewegingen van weggebruikers door gebruik te maken van diepgaande inzichten zoals: 
herhalingsalgoritmes en Kalman-filters*. De ruimtelijke correctiemodus corrigeert de 
vervorming van de lens van de camera, past een projectieve transformatie toe om het 
camerabeeld te vertalen en te schalen naar het grondvlak en past tenslotte een 
dynamische parallax correctie toe om de posities van de weggebruikers nauwkeurig op 
het grondvlak te projecteren.   
 
* Het Kalman-filter is een rekenmethode waarmee reeksen van meet- of andere gegevens van 
willekeurige verstoringen (ruis) kunnen worden ontdaan 
 
 
 



 

 

 
Detectiemodus: Identificeert weggebruikers 
per modaliteit en beeld-voor-beeld met 
behulp van kunstmatige intelligentie. 

 

    Volgmodus: Ontwikkelt continue  
    verkeersbewegingen van weggebruikers met  
    behulp van herhalings-algoritmen en Kalman- 
    filters.  

 
Resultaten 
De bewegingen van weggebruikers worden geanalyseerd om conflicten te identificeren. 
De belangrijkste risicosituatie die MicroTraffic meet, wordt de Safe Systems Post 
Encroachment Time (PETSS) genoemd. De Post Encroachment Time is de tijd waarmee 
een aanrijding wordt vermeden of meer specifiek: de verstreken tijd die begint wanneer 
een weggebruiker het conflictpunt verlaat en eindigt wanneer de conflicterende 
weggebruiker op het conflictpunt aankomt.  
 
De Post Encroachment Time is een alternatieve maat voor de kans op een aanrijding, maar 
geeft geen informatie over de kans op letsel. Mobycon introduceert de Safe Systems Post 
Encroachment Time om de ernst van PET-conflicten te classificeren op basis van de 
snelheid, het type weggebruiker, de aanrijdingshoek en de kans op letsel. Elk conflict 
wordt geclassificeerd als een kritieke -, hoge-, midden- of lage risicosituatie.  
 
Voor elke ontmoeting van twee weggebruikers rapporteert MicroTraffic: 

- De waargenomen conflictfrequentie; 
- Een geschatte jaarlijkse conflicttelling; 
- De tijdsverdeling van de conflicten; 
- De conflictratio als percentage van de weggebruikers die betrokken zijn bij de 

relevante bewegingen; 
- Een vergelijking van de conflictratio met de benchmarkratio’s wanneer dergelijke 

benchmarks beschikbaar zijn.  
In sommige gevallen beschikt Microtraffic over modellen die de conflictfrequenties 
op lange termijn kunnen voorspellen op basis van de conflictobservaties van een 
korte periode. Andere gegevens die nuttig zijn als alternatieve risicometingen zijn 
snelheidsprofielen (met name op punten waar zich conflicten kunnen voordoen) en 
kruispunttellingen.  

 



 

 

 
Een kritiek risico (linksboven) vertoont een lage PET en hoge botssnelheid. De kans op een conflict 
met fatale afloop is hier zeer groot.  
 


