
Een duidelijke beeld van het verkeer 
bij verkeerslichten
Monitoring van kruispunten met verkeerslichten en 
andere aanduidingen biedt essentiële informatie 
over bestuurdersgedrag. De RoadPod® PhaseT 
heeft een unieke aanpak voor het verzamelen van 
gedetailleerde verkeersgegevens, gesynchroniseerd 
met de timing van de verkeerslichten op het 
kruispunt. De PhaseT is een afstammeling van ons 
standaardproduct, de RoadPod VT. Hij heeft een 
extra optische vezel interface om veranderende 
signalen te detecteren en op te nemen, tegelijk met 
verkeersgegevens.

Meer dan ongevallendata
Met alleen gegevens over ongevallen om 
bestuurdersgedrag op kruispunten te analyseren 
kunnen potentiële problemen voorafgaand aan een 
ongeluk niet worden gesignaleerd. Door 
bestuurdersgedrag bij een kruispunt met 
verkeerslichten te analyseren kan preventieve actie 
worden genomen op basis van empirischegegevens 
zonder dat een ongeluk hoeft te worden afgewacht.

Signaaltijden aanpassen in MTE
MTE stelt gebruikers in staat om 
gemeenschappelijke signaaltijden te gebruiken 
of een eigen signaalsysteem te definiëren. 
Signaaltijden van verkeerslichten worden 
gesynchroniseerd met de verkeersgegevens.

Veelgebruikte voorbeelden
Het koppelen van verkeersgegevens aan 
verkeerssignalen heeft implicaties voor 
verkeersmanagement en handhaving.
• Aantallen en snelheid tijdens de oranje fase 

bepalen om de reactietijd van de bestuurder 
te kunnen beoordelen en de verkeerslichten te 
kunnen afstemmen.

• Analyse van bestuurdersgedrag bij kruispunten 
om aanpassingen te kunnen maken aan de 
kruising.

• Classificatie van voertuigen op kruispunten 
tijdens verschillende signaalfases.

• Monitoren van spoorwegovergangen tijdens 
rood licht om de effectiviteit van de signalen te 
beoordelen.

De PhaseT registreert gesynchroniseerde verkeersdata en signalen met zijn pneumatische slangen en glasvezel.
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Statistisch voorbeeld
signaalfases verkeerslichten

RoadPod® PhaseT 5712 
Hardwarespecificaties

Analyse van snelheden toont aan dat mensen accelereren op het 
moment dat het verkeerslicht op rood springt.

Voorbeeld signalenanalyse verkeerslichten.

De RoadPod® PhaseT detecteert een voertuig met 
dubbele wielen dat door een groen licht rijdt.

Fase = Geel
Voertuigen = 4310 (4,93%) 
Overschreden snelheidsgrenzen = 3386 (78,56%)
Maximum = 132,4 km/u
85% Snelheid = 77,46 km/u
95% Snelheid = 84,86 km/h

Fase = Rood
Voertuigen = 437 (0,50%)
Overschreden snelheidsgrenzen = 348 (79,63%) 
Maximum = 129,0 km/u
85% Snelheid = 84,29 km/u

Fase = Groen
Voertuigen = 82715 (94,57%)
Overschreden snelheidsgrenzen = 21712 (26,25%)
Maximum = 159,7 km/u 
85% Snelheid = 68,15 km/u

Sensoren: Pneumatische slangen (wegverkeer), 
optische vezels (verkeerssignalen)
Buisafstand: 80-120cm (standaard 100cm)
Interne accu: 6V 18Ah, 4 D alkaline cellen 
Geheugen: Tot 1 miljoen assen
Tijdresolutie: Beter dan 1ms
Ombouw: Tweeledig systeem met roestvrij 
stalen koffer en binnenkant van PVC 
Afmetingen: 350mm x 124mm x 95mm
Totaalgewicht: 4,13kg
Inbegrepen: MTE-software, gebruiksaanwijzing 
Vereiste accessoires: Verkeersonderzoek 
veldkit, data-kabels, interface optische kabels, 
optische kabels
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