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Die term 'omvattende verkeerstellings' kan op twee maniere vertolk 
Verkeerstellings kan omvattend wees wat betref volledi e inligting oor v 
by 'n bepaalde punt of punte op 'n roete of op paaie met 'n 
Dit kan egter ook omvattend wees met betrekking tot die omvang van 
werk waarvoor net die noodsaaklike basiese inligting vir elke skakel, 
jaarlikse gemiddelde daagli kse verkeer (JG V), persentasie swaarvoertuie en 
voertuigkilometers afgel6, gegee word. Hier e handleiding handel oor laas 
noemde. 

In teenstelling met omvattende verkeersopname-data, is dit vir 'n ornvatt 
verkeerstelling van 'n netwerk nie goed genoeg orn a1 die data by net een 
op 'n seksie of op elke paar seksies te verkry nie. Bogenoemde basiese inli 
moet vir elke skakel verkry word. Die beiangrikste knelpunt van 'n ornvatt 
verkeerstelling van 'n netwerk is dat dit fisies en finansieel onmoontlik is 
verkeerseienskappe op elke skakel volledig waar te neem. Hierdie han 
bied 'n prosedure wat bestaan uit 'n aantal stappe waarvolgens 'n ge 
JGDV op elke skakel verkry kan word. 

Die netwerk word eerstens ingedeel in sogenaamde strata, dit wil s@ skakels 
waarvan die belangrikste ritdoel dieselfde is, word saarngegroepeer; soos pen- 
delritte, langafstand-deurritte, korter deurritte, ritte op versamelpaaie en vakan- 
sieritte. Funksionele klassifisering, gemiddelde lengte van ritte en afstand n 
metropolitaanse gebiede is belangrike oorwegings by stratifikasie. Die minimum 
stratumindeling is soos volg: 

Stratum A: Verkeerspatrone wat hoofsaaklik ooreenstern met di6 van 
stedelike verkeer, dit wil se meesal pendelriite. 

Stratum B: Hoofsaaklik langafstand-deurverkeer. 
Stratum C: Deurverkeer tussen dorpe en groter sentra. 
Stratum D: Versamelpaaie binne 'n distri k. 
Stratum E: Eiesoortige verkeerspatrone, byvoorbeeld vakansieritte. 

Ter illustrasie word daar verwys na 'n hoofroete met sy onderskeie se 
Roete N I  bestaan uit meer as 20 seksies maar die belangrikste ritdoel is nie 
noodwendig dieselfde vir a1 die seksies nie. Op die Ben Schoeman-deurpad is 

e verkeer hoofsaaklik stedelik van aard, terwyl skakels in die omgewing van 
essina die unieke patroon van vakansieverkeer vertoon. In die omgewing van 

Beaufort-Wes sal die meeste ritte langafstand-deurritte wees sodat daar nie v 
van 'n verandering in volume tussen dorpe sal wees nie, maar tussen Paarl er: 
Kaapstad kan 'n aansienlike toename op elke skakel nader aan Kaapstad ver- 
wag word en sal die gemiddelde ritlengte redelik kort wees. 

Die tweede stap is om die verandering in verkeersvolumes met tyd vir e k e  stra- 
tum in faktore vas te 18. Baarvoor word 'n minimum van twee en 'n maksirn~irn 
van vier skakels gekies, verkieslik ewekansig, as verteenwoordigend van e k e  
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stratum en op eke  gekose skakel word daar op 'n deurlopende grondslag tel- 
l i n g ~  geneern. Hierdie tellings moet verkieslik vir elke uur van die jaar gehou 
word. indien net 'n gedeelte van elke dag getel kan word, moet daar vir min- 

persent van die dae 'n volledige 24-uur-telling gehou word. Die faktore 
v i i  die verandering in verkeersvolume, dit wil s6 die verkeerspatrone, moet uit 

anente tellings afgelei word. 'n Faktor word gedefinieer as die ver- 
die JGDV op 'n skakel tot die waargenome verkeersvloei gekoppel 
Ide tyd; byvoorbeeld een van die weeksdae wat in een van die sei- 

soene van die jaar voorkorn. 

erde stap is orn 'n telling van twee of meer maar hoogstens sewe dae orn 
die beurt op ai die skakels van 'n stratum en in uiterste gevalle, indien meer as 

onmoontli k is, 'n eendagtelling, dit wil se sogenaamde oordragtellings 
r. Vir handtellings word een of verkieslik twee dae of gedeeltes daarvan 

(dit wii se vir 16 of 18 uur) aanbeveel, terwyl vir outomatiese tellings 'n dew- 
lopende opnarne van sewe dae aanbeveel word. Deur die oordragtelling met die 
faktore vir die ooreenstemmende dae en seisoen te vermenigvuldig, word 'n 

n die JGDV vir die betrokke skakel verkry. Afhangende van die be- 
en/of verwagte verkeersgroei van 'n skakel, sal hierdie tellings in 'n 

sikius van tussen drie en ses jaar herhaal moet word. 

ilorneter afgel6 kan verkry word deur die produk van die lengte en die 
eke  skakel, te sommeer. Die persentasie swaarvoertuie wat deur die 
ry word hou nie noodwendig verband met 'n stratum nie, eerder met 
sarnestelling in 'n oordragtelling. Die verandering in verkeersamestel- 

ling vind redeiik konstant na gelang van die dae van die week per stratum plaas 
ie dae van die week waarop die oordragtellings uitgevoer is, 

ersentasie van eke  voertuigklas in die JGDV dus aangepas word. 
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'n Deuriopende telling wat van ander permanente tel- 
iings onderskei moet word deurdat dit 'n baie klein ver- 

ende monster lewer van die verkeerspa- 
trosn in 71 stratum. 

arvan die oorsprong en bestemming in verskil- 
lende distrikte vcaorkom. 

ag waarop die verkeerspatroan (en -volume) afwyk 
van die normale, dit wil sG 'n dag met 'n sogenaamde 
Eiesoortige verkeerspatroon. 

aaglikse Verkeer bereken as die verkeer 
inder as 'n jaar, gedeel deur die aantal 

die verkeer getel is. 

aaglikse Verkeer bereken as die 
durende 'n jaar gedeel deur 365. 

rsprong en bestemming in die- 

wat nie 'n E-dag is nie, dit wil s6 'n dag met 'n 
d e  Normale verkeerspatroon. 

r twee of meer paaie van die verkeerstelnet- 
ekaar aansluit of 'n punt by die toegang tot 'n 

'r? Faktor wat in 'n bepaalde stratum vir 'n bepaalde tel- 
vir die omrekening van 'n oordragtelling na 

'n skatting van die JGDV. 

wat vir 'n baie klein monster van die tyd, 
vir een of meer dae of gedeeltes daarvan, 
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werk opgedeel 

tyd wat 'n' oordr 
aide aantal urc 
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Verkeersopnarnes moet onderskei tussen: 

spesiale opnames wat op spesitie e paaie, korridors of in 

- gekonsentreerde bepian ing en ontwerp, byvoorbeeid P 
- spesiale doelwitte, byvoorbeeld tolpaaie en 

algemene verkeerstellings van gedefinieer vang, wat op die 
buitestedelike pa netwerk in s y  geheei uiigevoer word. 

Eersgenoemde opnames kan 'n 
volgtye, spoede, toul 
asse, asfaste, oors 
detail oor 'n  lang ty 

Laasgenoernde op hanteer die n 
stelsels. Hierdie ha 
lings. 

ae 

Die doelstellings is soos volg: 

1.2.1 Qm 'n stelset voor te stel ting in biiitestedelik verband kan 
verskaf, hoofsaaklik ten ops 

(a) netwerkbeplanning, as aanwyser van be 

- addisionele komponente, 
- perrnanente plaveisels en 

isionele lane, wat insluit klimlane en ver 

(b) vervoerbeplanning, byvoorbeeld 

- die toewysing van fondse, 
- alternatiewe roetes of mcadusse en 
- seifs die invloed van grond 

(c) waarneming van tendense soos 

- groei van verkeer en 
- modusveranderin 

(d) padbestuurstelsels en 

(e) verwysingsraamwerk vir 

- ongelukstatistie 
- energiebehoeites. 
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Om te versekeu dat ie beste mate van eenvormigheid in 
sedures van di pyte van die 
verski l fe in hull 
~-f~oontlike werksaam hede 

del van die irnple 
t ontleed en toeg 

verwys uilsiuitlik na die r edm 
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Die terme, skommeling en wisseiing, he 
opsigte van verkeerspatrone. 

Verkeersvloei of -volumes is 'n kenmerk van skaitels ir? 
werk. Gewoonlik sluit dit verkeer in albei 
ligting oor die onderskeie rigtings belan 
apart getel word. Tellings kan by nodusse 
basiese nommer in die kodering van 'n skak 
wees, maar uiteindelik moet inligting per skak 
bewegings word gewoonli k nie in algemene 
gesluit nie. Draaibewegings sou moontlik a 

ord maar hierdie handleiding poog 
siening te maak nie. 

Verkeersvloei (of -volumes) word 
keer (GDV), wat die gemiddelde 
jaar is, en in jaarlikse gemiddelde 
gegee. Die JGDV is die gebruiklik 

@ Die voorkoms van die verskille 
keersvloei word as persentasies 
gee. 

eks is die totale aartta 
ie sorntotaal is van di 

nigvuldig met sy verkeersvolum 
en kan volgens roete 
k en selfs voertuigkla 

oe ve 

Groei is die persentasie waarmee v 
verander. Groei kan positief of ne 
oor 'n tydperk van langer as vyf jaa 
wil dit voorkom of verkeer op 'n b 

inder as vyf jaar afneem weens 
e roetes of die ontstaan va 

roete terwyl die verkeer inderwaar 
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Die beiangrikste beperking is ie veranderlikheid van verkeers- 
volumes waarna reeds verwys is. Hierdie veranderlikheid kan soos 
volg onderskei word : 

wisseling met tyd : kort termyn. Dit verwys na ver- 
verkeersvolumes gedurende die dag; 

reg e wisseling met tyd : medium termyn. Dit verwys na 
veranderings in verkeersvolumes na gelang van die dag van die 
week; 

- e wisseling met tyd : lang termyn. Dit verwys na ver- 
anderings in normale verkeersvolumes in sarnehang met die 
seisoene van die jaar en in buitengewone hoe of lae verkeers- 
volume op die dae waarop verkeer nie die normale patroon volg 

it ~nderskei  dus tussen N-dae met 'n normale verkeers- 
e en E-dae met 'n eiesoortige verkeersvolume (soos later 

eer volledig omskryf word); 

e ruirntelike wisseling, dit wil si! die voorkorns van 
verkeerspatroon na gelang van die plek : skakels, of 

roetes of streke. Dit het gewoonlik te doen met ritdoel en rit- 
te en die verhouding van die aantal lokale ritte tot die aantal 

urverkeerritte en 

in verkeersvolumes, soos byvoorbeeid 
ard afwyking van die verkeersvolumes 

onder veronderstelde identiese omstandighede; dieselfde tyd 
selfde weeksdag gedurende dieselfde seisoen van nor- 
rkeersvolume. 

ewe1 hierdie handleiding geskryf is met die doe1 om so ver 
oontlik volledig te wees, is die saamstel daarvan gekortwiek 
eur onvolledige inligting veral oor die eenvormigheid of 

verskille in die aard van verkeer of omstandighede van die 
verskillende Provinsies. Dit is ook nie seker of bestaande pro- 

ures uitgebrei kan word na 'n vollediger, meer formele stel- 

ie hulpbronne wat beskikbaar is, is waarskynlik nie toerei- 
kend nie. Fondse is beperk en apparaat wat behoorlik aan alle 
vereistes voldoen, bestaan inderwaarheid nog nie. 

in hoe 'n mate die bestaande ndse en mannekrag 
er benutting sal kan voldoen aan 
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Onvolledige kennis 

Sodra die beoogde stelsel in werking gestel 
heelwat meer akkurate data beskikbaar wees 
troubaarder afleidings gemaak kan word. 
wat hierdeur opgedoen sal word, sal aansie 
vereenvoudiging (byvoorbeeld van die stratif 
nering van die stelsel. 

Dit sou dus raadsaam wees om die prog 
skaal te begin en meer klem te l6 op d 
knelpunte ondervind word en sodoende 
aanwend waar dit vir beter akkuraath 
moet egter seker gemaak word dat di 
is orn te bevestig watter veronderstelli 
oorweeg moet word, ook bekom word. 

van veranderlikheid 

ie doe1 is om binne die veranderlikheid een 
van differensiasie vir eenvormigheid te voorsi 
saaklik verkry word deur rniddel van die vol 

stratifi kasie van skakels vir eenvormige v 
(ritdoel, ritlengte, verhouding van lokale t 
ritte); 

telseisoene of gedeeltes van die jaar ( 
mige weeklikse verkeersvolume en die h 
ten einde foute in skattings vanwee hu 
uit te skakel; 

inne 'n bepaal week waarvan 
svolurne in 'n r like vaste verha 

tot die gemiddelde weekli kse verkeersvolurne en 

ie tydsduur van telperiodes ten einde 
toevallige veranderlikheid, te verminder. 

hierdie handleidin ewend word vir die veri~er- 
og die volgende: 

van waardes van die J 

rrnanente tellings (basiese stasies volgens strata), 
tore vir verskill de telseisoene e 

e bepaalde telp 
JGDV uit die voor 
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ie kleinste aantal foute in die waardes van skattin 

- onjuiste faktore vanwee foutie e stratifikasie of indeling van 
skakels by die verkeerde strata en 

- toevallige veranderlikheid van oordragtellings (met standaard- 
afwyking as indeks) en 

(c) afsonderlike aandag aan 
- die voorkoms van swaar voertuie (soos per klas gedefinieer), 
- groeikoerse, 

- akkuraatheid. 

lhoewel omstandighede van Provinsie tot Provinsie en selfs na gelang 
van streke in 'n provinsie verskil, bestaan daar nogtans terreine waarop 
saarngewerk kan word sowel as sake waaroor daar ooreengekom moet 

ord. 

eiangrik dat aar vir die belangriker roetes byvoorbeeld, 'n 
ate van eenvorrnigheid verkry word. Owerhede kan ook baie baat by 

ander se ondervinding en resultate. In gevalle waar verkeersvolumes 
vergelykbaar behoort te wees moet daar seker gemaak word dat die 
ooreenkorns we1 bestaan. 

ierdie sarnewerking eur owerhede oor die lang termyn is baie be- 
is onvermydelik dat die han leiding na aanleiding van 

nuwe insigte wat uit die implementering aarvan voortspruit, hersien sal 
oet word. Veral belangrik is dat die re e navorsing op die volt 

rrekte data wat oor 'n jaar of ier beskikbaar behoort 

n die vorige hoofstuk is die regtmatige wi eling in verkeersvolumes 
met tyd oor die kort, medium en lang termyn 

ie prosedures wat in verkeerstelprogram gevolg word, 
 erd die wisselings oorheers. In hierdie hoo k word daar d 

ie betekenis en hantering van telperiodes en telseisoene; 
et verwysing na die an logies daarop volg. 
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Die doe1 met telseisoene is orn di6 tydperke in die jaar I 
waartydens die weeklikse GDV en verkeerspatrone (ver 
verkeersvolumes volgens bepaalde dae of gedeeltes va 
week) redelik konstant bly. Die volgende stappe moet uitgevoer word 
om telseisoene te bepaal. 

(a) 
E-dae is dae waarop die verkeer afwyk van ie sikliese verkeers 
troon en dus nie die normale verkeerspatroon v01 
dit is dae van eiesoortige verkeersvloei. 

Daarvolgens kan E-dae rnoontlik onderskei word n 
funksie van 'n pad of skakel, of na gelang van 
onderskeid wat hieronder gemaak word, is egter provisioneel. 

(i) E-dae wat geld vir alle funksies en ritdoel sluit in: 

Alle openbare vakansiedae, dae wat langnaweke vorrn, 
waarop skole sluit en open; 

alle dae wat bogenoemde voorafgaan of volg terwyl 

openbare vakansiedae wat op Saterdae of Son 
noodwendig E-dae sal wees nie en ook nie sal 
die voorafgaande of daaropvolgende dae 

(ii) E-dae wat geld vir alle skakels op roetes met 'n hoe 
deurverkeersvolume in verhouding tot lokale ritte, sluit in: 

Dae waarop skole in buurprovinsies sluit of o en en ver~lante 
dae soos in (i) gedefinieer en 

alle dae in die skoolvakansies van 'n bepaalde provinsie. 

(iii) Spesiale gevalle: 

In baie spesiale gevalle mag daar moontlik ' 
word vir E-dae oor 'n naweek wat aan die ei 
voorkom. 

N-dae is dae watnie E-dae is nie. Wier kan onderskei word tetssen 
weke waarvan die dae almal N-dae is en weke waarin daar E- 
sowel as N-dae voorkorn. 

Die vraag kan egter gestel word waarom N-dae clan vasgestei 
moet word. In die tegniek van verkeerstellings wor daar gebruik- 
gemaak van opnames op 'n skakel vir enkele dae wat tiperend is 
van die normale gang van sake op die skake'l; per definisie is dit 
dan opnames op N-dae. Hierdie opnames staan bekend as ooi- 
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tellings, en moet verkieslik beperk word tot di6 weke waarvan 
ie weeksdae almal N-dae is. Hierdie weke kan met behulp van 'n 
alender aan die begin van die jaar ge'l'dentifiseer word. Daar sal 

veer 30 tot 36 sulke weke per jaar wees. 

van die veronderstelling uitgegaan dat die verkeerspa- 
trone van een week na die volgende week vir redelik lang tydperke 

ot 10 weke) min sal verander. Da ewoonlik as gevolg van 
le aanwesigheid van E-dae, kan di ikse verkeersvloei of re- 

we aandeel van verkeer op eni die week, verander en 
'n ander vlak stabiliseer. Die oogmerke is orn elke veranderin 

en di6 weke met konstante verkeerspatrone tussen veranderings, 
"i kkan onderskei as afsonderlike telseisoene. Die rede vir afsonder- 
like telseisoene is om telkens sekere faktore te bepaal wat gedu- 

e die telseisoene min sal verander. Wierdie faktore word in 
ragrawe nader omskryf. Daar word aanbeveel dat telsei- 
eperk word tot weke waarvan die weeksdae almal ook N- 

is. 

aarnemings wat oor verkeer in die RSA uitgevoer is, blyk dit 
aar geen bewys is dat maande as telseisoene gebruik kan 

n die begin van die jaar is dit nie bekend wanneer die 
verkeerspatroon (op N-dae) sal verander nie. Die W 

atrone sal eers aan die einde van die jaar beke 
aarna die weke met -dae finaal in telseisoene ingedeel kan 

de is 'n monster van die tyd gedurende die jaar waarvoor 
'n monster van ie skakels gehou word. Hierdie tel- 

as oordragtellings gedefinieer. 

es het te doen met die toevallige verkeerswisseling. 
keuse van telperiodes is om 'n balans te vind tussen di 

(voordeel) en die groter gebruik van hulpbronne (nadeel) ver- 
n langer telperiodes. 

ot verkeerstellin an 'n oordra faktor gedefinieer 
uding van 'n enkele punt in die verkeerspatroon tot 
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Oordragfaktore word veral gebruik orn skattings v 
deur die oordragfaktore met oordragteliings te v 
dragfaktor is dus die waarskynlike verhouding w 
die JGDV en die oordragtelling vir 'n bepaalde v 
plikasie sal daar dus afsonderlike oordragfaktore wees vir 

elke telperiode; 
elke telseisoen en 
elke verkeerspatroon. 

Oordragfaktore is dus tesame met oordragtellin 
Oordragfaktore vir 'n bepaalde telseisoen word 
likse (verkieslik uurlikse) tellings wat vir 'n hele 
steekproef van die skakels met 'n bepaalde verkeers 
is. Hierdie tellings staan bekend as basiese t 
basiese tellings uitgevoer word, is die basiese stasre 
van oordragfaktore word in 'n latere hoofstuk b 

Die volgende hoofstuk handel oor stratifikasie. Dit is 
volgens verskillende skakels met dieselfde verkeers 
groepeer word. 

ie doet van stratifikasie is orn skakels na gela 
migheid van hulle verkeerspatrone saam te gr 
dat die verkeersvolumes van verskillende ska 
sal styg en daal, nie net edurende die week 

ie verskillende telseisoene, en onder bepa 
ook gedurende die dag en dat verkeer soort 
kansiedae, oor naweke en gedurende die nag. 

Stratifikasie in hierdie sin moet egter onderskei 
nele en ander klassifikasies van paaie wat 
ontwerpstandaarde, verwagting van die publie 
die owerheid wat beheer uitoefen. 

In gevalle waar kakels dieselfde tipe ritte maar 
lende tye van e jaar dra (soos spitsverkeer 
lende oesseisoene), kan hulle in substrata orld 
meer van die orde van die verskille te wete I 
later blyk dat die seisoenverskille so gering i 
saamgevoeg kan ord, of dalk so groot is d 

arte strata gevorm sal moet word. 

Verkeerstellingprosedure 
Konsep-TMH8, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 



C>n$at ~ferkeers ebaseer is op die e verandering 
in verkeer, spee rsvafumes nie 'n rof in stratifikasie 
nie e!2 kan versk  ieselfde verkeerspatroon toon a1 is 
die verkeers\iglu elfde ~ r d e  nie. 

\ 1 "  mr voiiedige stratifikasie is t 

Eerstens moei daar beskri.2: word ie nodige aantal strata en die 
van die skakels met hul ve rstelde verkeerspatrone wat 

ike stratum tuis hoart, Vir di I van hierdie handleiding sal 
die term strati ebruik word en sluit dit 
verdelirig in substrata in. 

ie skakels in die netwerk aan ' n  
daarvoov sal die term 

e stasies voorkom is 
ke stratum te wees. Die 

van die toets vir 
etoets word. Dit 

ne by die basiese sta- 
faktore van eke  stasie. Eenvormigheid 

waaraan daar van jaar 
stasies verteenwoordi- 
van skakels in 'n stra- 

3.3 
2 m 

hele verkeerstel- 

vverk waar die aard 
ke is en daar ander 
deli ke verkeersnet- 
e en buitestedelike 
ste sal waarskynli k 
nder as afsnypunt 
t heelwat van die 
rk wat binne die 
dike verkeer dra, 
- as 'n volledige 
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d-deurverkeer voor- 

an verkeerspatrone. 

lokale ritte en deurverkeerritte ver- 

ebreide raamwer vir stratifikasie wat die determinante op 
aniere kombineer, is volledig uiteengesit in 'n ongepubli- 

(TT/47/81). Die raamwerk wor 

ie omvattende raamwerk kan vereenvoudig word na gelang van 
hede, vereistes van owerhede en die beskik are hulpbronne. 

elprograrn van stapel te stuur is daar vir 
e volgende raamwerk vir strata: 

ofsaakli k verkeerspatrone soortgelyk aan die van ste- 
delike verkeer. 

lik interrnetropolitaanse verkeer. 

turn C:  Deurverkeer tussen dorpe en groter sentra (streekshoof- 
dorpe word in aanmerking geneem). 

: Versamelpaaie. 

ige verkeerspatrone. 
verwag word dat die raamwerk rnettertyd hersien sal moet 

na aanleiding van inligting wat uit die verkeerstellings verkry is en 
e hulpbronne wat beskikbaar gestel word. 

d sal 'n stratumindeling doen vir die netwerk wat onder sy 
S riglyn word enkele eienskappe van die verkeer in elke 

die volgende aantal paragrawe aange ee. In bylae 
an konsep-voorstelle vir tratumindelmg aange 
an die eienskappe wat rneld word en met 
ussen die owerhede. 
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In die proses van stratumindeling sal daar 
nele oordeel ondervind word en in sornrnige 
twyfel bestaan oor die aard van die verkeer. 
voorlopig ingedeel word maar moet nie by 
basiese stasies oorweeg word nie, in elk ge 
fel bestaan nie. Metodes waarvol 
word, word afsonderlik bespreek. 

lndien daar 'n groot aantal gelyksoortige 
kan dit in 'n substratum ingedeel word wa 
basiese stasies vir die stratum, spesifiek ui 
word as tiperend van daardie skakels. Met 

at by basiese stasies van 'n substra 
daar mettertyd afgelei kan wor 
van die res van die substrata e 
geregverdig is. 

A verwys na skakels waar die v 
ooreenstern met die van stedelike 

endelverkeer kan soms 
tydens die spitsuur ees, maar dit sal a 
van verkeer vorm. 

ie volgende is 'n paar kenrnerke van hier 
verkeer wat daarop voorkorn: 

verkeer toon daa likse spitstye (h06 

skakels sal naby of binne stedelike 
dersins sou dit enige een van stratu 

-verkeer sal norrnaalweg min 

naweekverkeer is gewoonlik relatie 

as persentasie van 24-uur-verkee 
relatief her. 

aar is verskeie skakels wat 
as vir die hoe ver 
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et afsonderlike 7-dag-faktore. indien nie moet hulle as stra- 
urn E-skakels beskou word met minstens 2 telperiodes elk 

van 'n week lank ten einde enigsins akkurate skattings in 
ooreenstemrning met die prosedures in Handleiding K70, te 
kan maak. 

verwys na skakels op intermetropolitaanse roetes 
r hoofsaaklik langafstand-deurverkeer voorkom. 

ie volgende kenmerke word aangetref: 

spitstye op E-dae en meer spesifiek op die dae wat skole 
sluit of open en die dae rondorn openbare vakansiedae; 

verkeer oor naweke is relatief hoer as vir ander strata; 

lokale verkeer is van 'n law orde as deurverkeer (moontlik 
deur rniddel van nommerplaatopnames bepaal); 

afstande vanaf nabygelee dorpe maak min verskil aan die 
verkeersvolumes en 

as persentasie van 24-uur-verkeer is elke nag se verkeer 
relatief hoer. 

oos in die geval van stratum A is daar roetes met relatief hoe 
naweekverkeer wat by stratum B sal inpas met die voorbe- 
houd dat telperiodes wat elk 'n week lank duur, uitgevoer 

ord. Voorbeelde is roetes vanaf Pretoria en Johannesburg na 
ustenburg en vanaf Pretoria na Pietersburg. As alternatief 

hulle by stratum E inskakel. 

verwys na skakels met hoofsaaklik 
tussen dorpe en groter sentra en is in streekverband die be- 

ie volgende kenmerke word aangetref: 

lokale verkeer kom hier meer voor as op stratum B-skakels 
maar op skakels naby dorpe nogsteeds minder as deurver- 
keer; 

afstande vanaf dorpe maak 'n aansienlike verskil aan die 
verkeersvolume en 

oreties gesproke kan stratum C-skakels skakels wees op 
aaie wat naby dorpe oorskakel na stratum D-skakels. 

een bewys dat die skakels van een pad naby en ver 
van dorpe, ook dieselfde verkeerspatroon sal h8 nie. Die ska- 
els kan almal in ingedeel word met inagneming van 

ing van basiese stasies vir 
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ie probleem onts wanneele daar onderskei n-~oet vvcsrd of 
n pad tusser~ tw rpe hoofsaakliic deurverkcer dra (slia- 

turn C) of hoofsa it twee versa elpaaie met iokaie ver- 
keer bestaan (sir 

verwys na skakeis op versamelpaaie binne 'n dis- 
trik waar die verk af piase na die dorp, skid o i  depots 
gaan (uitgesonder 

Die volgende kenrnerke word aangetref: 

relatief min nagverkeer; 

relatief min verkeer op Saterdae en Sondae; 

verkeerspatrone kan baie veran eiany van die aard 
van bestemmings, byvoorbeeid o i  graandepois; 

op 'n verbindin tussen twee dorpe lliiaarby daar heel- 
wat versamelpaaie aansiuit, sal iokaie verkenr waarsi.;yni!k 
die verkeerspatroon oor 

eer op paaie tussen depots in die dislrik er: die 
dorp of stasie sal aa gekoppel en dus Jn- 
kaal wees; 
afstande waars 
graansuiers, var 
spoorfasiliteite) sal 
verarider nie; 
alhoewel 'n varstnel k m  wees is die ver- 

ie vragle is swaar 

gebie< met 
ekskensiewe lan a; gee17 eecn- 
vormige verkeerspatroon gevirid sal word nie en gi"~oiCJii!i 
sal basiese teliings en oordragfaktore nie sinvoi wees nie. 

verwys na skakels waarop die verkeerspairoon e e -  
soortig is en dus nie die ander veukeerspatroi-is mpas $+e. 
Dit het hsofsaaklik reitking op i~ i iernxi t~g hoe reiat icwi 
spitsverkeer o spesifieke tye. 
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ie spitsverkeer is bo- 

el sprake van eenvormigheid tussen die ska- 
els op verskillende paaie nie; die relatiewe omvang van die 
aweekspitsverkeer kan byvoorbeeld verskil. 

telperiodes wat elk 'n week lank duur sal die onredmatig- 
van naweekspitsverkeer deel word van die reelrnatigheid 

eeklikse verkeersvolurnes op paaie waar die 
nie werklik van belang is nie. Sulke skakels 

ander strata met ooreenstemmende oor- 

et ooreenstemmende oordrag- 

ktore vir stratum E nie en ska- 
els rnoet liewers vir redelike lang periodes en meer as een 

dleiding K70. 

( i  i) 

(iii) 

erskillende tipes strata kan op een pad voorkom, byvoor- 
stratum A naby stede en stratum B of C verder weg. 

eoreties gesproke kan skakels na 'n dorp onder stratum D 
rteer met stratum C verder 

rskynlik min sal wees SO ie onderskeiding nie die 
ite wercl is nie. 

r as gevolg van 'n oesseisoen op 'n skakel van stra- 
waar is, rnoet die skakel eerder vir stratum D 

rovinsies te verseker rnoet 
t die betrokke owerhede 
byvoorbeeld, kan basiese 
tlik oor en weer gebruik 
raturn C sal provinsiale 
basiese stasies kan nie- 

trata van stratum D k 
ante van die provinsiale rense (byvoorbeeld die 

n die OVS en tussen Transvaal en 
S dat daar saam 

neern van basiese tellin 

t handel oor asiese stasies (hoofstuk 4) 
oor die keuse van skakels vir basiese sta- 
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(v) In bylae B ord 'n konsep-voorbeeld van stratumindelin 
gegee as rigiyn aan amptenare wat stratifisering moet d 

ie skakels die eenheid is waarop verkeers 
rd, moet daar voor stratifisering, aan elke ska 

dividuele identifikasie toe . Elke provinsie s 
manier van kodering toepas wat waarskynlik sal besta 
toekenning van 'n unieke nommer aan elke nodus en 'n a 
van die skakeinommer deur middel van twee nodusnomm 

(b) 
ie eenvoudigste prosedure vir stratifi kasie is waarskynli k 

uik en die kodes 

itdoel en ritlengte sal we1 die belangrikste determina 
sies waar 'n skakel of 'n roete 

ritdoel, ritlen 
eurverkeerritte op an 

Dit sal nie maklik wees orn stratum E vooraf te bepaal nie 
beste sal wees orn elke skakel soos it by 'n ander 
edeel word, eers te toets aan die ken rke vir stratum 

ies sal die roetes en s els (versamelpaaie) van strat 
eerste gemerk word, onderh g aan die toets vir stratum 

rt sal stratum ees. Die belangri 
aar stratum A o 

ie afbakening van stratum C en kan waarskynlik gelykty 
ie verhouding van I eurverkeerritte 

ander by die aansiuiting van versamelpaaie by verbindin 
tussen dorpe. 

ie aanvaarde standaard vir bevredigende stratumindeling vvor 
gebaseer op die oordragfaktore va ie basiese tellings. 

ie verskil tussen 
en laagste oord e meer wees as 20 per- 
gemiddelde van ktore vir al die s b s k s  in 

die stratum nie. Hierdie verei 
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aar van die veron aan word dat elke ba- 
sie rnin of meer n groep skakels in die 

it beteken dat die verkeerspatrone vir die groep ska- 
hierdie perke sal verskil. 

s is betekenisvol. Daarvolgens kan die gemid- 
or vir die stratum met tot soveel as 10 persent 
paalde oordragfaktor vir 'n deel van die skakels 
Die fout in skattings, bloot weens onjuiste oor- 
us 10 persent wees. Hier ie fout tesarne met die 
lige skomrneling in verkeersvolumes, kan akku- 
ig beinvloed. 

af vir stratumindeling, soos in die vorige paragraaf uit- 
natuurlik net vir basiese tellings. 

ntellings kan gebruik word om twyfelgevalle by stratumin- 
te toets. 'n Seisoentelling behels die tel van verkeers- 
s op 'n skakel vir minstens 

K) tereenvolgende dae in twee of meer telseisoene, dit 
t op N-dae en 

wat direk verwant is aan die dae waarop skole 
n en aan openbare vakansiedae. In hoofstuk 6 

ie verwantskappe wat uit die telling afgelei kan word, 
ee. 

elik konstant vir alle basiese tellings in 'n 
kan die verwantskappe vir ie betrokke sei- 
rokke E-dae bepaal word o 
e indeling van 'n t 

rvan te toets. Waar 
pas nie, ontstaan 
substrata of inska 

wees om die seisoentellin 
t die tegnieke en teorie getoets en stelselrna- 
In hoofstuk 6 word daar volledi 

ie toekenning van nom- 
n voor stratifisering gedoen word. 

e inligting oor die skakels in 
van elke skakel daarvolgens 
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Die stratumindeling moet van tyd tot ty 0p.n sei(ep. 
maak dat enige verandering in die verke - 

neem word. 

So byvoorbeeld, kan die tydsverwantskap van 
groei in die aantal lokale ritte of die aandeel van 
doe1 ook veran er met die totstandkomin 
netwerk vanwee veranderde grondgebruike. 

By 'n hersiening van stratumindeling sal daar veral aan 
word aan groeipunte en die verskuiwing van 

Die funksie van basiese stasies is tweele 

(a) Hulle verskaf deurlopende tellings wat geklas 
vloei van jaar tot jaar, elke dag, maar verkieslik 

(b) hulle is verteenwoordigend van 'n be 
uitgedruk in stratifikasie. As sulks is 
verkeerspatroon wat binne 'n stratum verwa 
eenkoms tussen verkeerspatrone van 
waarin eenvormi heid in stratifikasie verkry is. 

Vir ander doelei des kan daar ander "per 
wat nie as basi e tellings sal kwalifiseer 
teenwoordigend is van 'n bepaalde verkeer 

n die funksie te voldoen, moet 
ie skakels in die stratum versprei W 

reeds volgens rasionele oordeel uitge 
ie ligging van basiese stasies verk 

Waar daar egter enige twyfel bestaan oor die stra 
'n skakel, is dit. lik dat daardie skakel nie by 
keuse oorweeg 

Die doe1 van basiese tellings kan dus soos volg 
- om verkeerspatrone wat tiperend van die stratum is inlaar te 

neem; 

- om oordragfaktore wat die verkeerspatroon van k Skisk k ~ ~ a n -  
tifiseer af te lei; 

Verkeersteliing prosedure 
Konsep-TMH8, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 



- orn die oordragfaktore van die stratu te bereken as syn 
emiddelde van die oordragfaktore van al die stasies te 

- orn aan die hand van die aantal basiese ellings 'n voo 
kkuraatheid te bepaal. (On rverdeling in substrata sal bydra tot 
eter akkuraatheid en om o e verskille te verklaar.) 

maatstaf vir voldoening aan die vereist S vir akkuraatheid is reeds 
ie vorige hoofstuk uiteengesit. 

d vir 'n provinsie in sy geheel. (In die geval 
selfs vir die padnetwerk in sy geheel geld.) 

Ten einde hieraan te voldoen, moet die basiese stasies ook oor die pro- 
vinsie verspreid wees en by implikasie sal oordragfaktore ook vir die 

rovinsie in sy geheel geld. 

S dieselfde wees 
enders is so ver 

d. Die rnoont- 

ronne sal die stasies 
wat 'n mens graag sou 
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ord tussen meer akkurate data met vier stasies 
strata of minder akkurate data met twee stasies in die 

derheid van strata. In bylae C ord daar voorstelle 
spreiding van basiese stasies gelang van die aa 
en die aantal wat wenslik is. 

oet hulk vir ru 

ie monsterneming van 

ie. Die stratumindeli 

Verkeerstelling prosedure 
Konsep-TMH8, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 



d e r s o ~ k  van ten ense. 'n Mens moet egter seker maak of die historiese 
aar is en in watter mate dit vergelyk met nuwe data 

wat met behuip van meer gevorderde metodes en apparaat versamel 
% $ j ~  rd 

As daar Seslui",/ord o ie bestaande stasies te behou, kan die vol- 
g!:r:"ie drie aevalie ler o ging onderskei word: 

(a) Char is meer bestaande stasies as wat nodig is. Kyk na die ruimte- 
ing van die stasies en kies een ewekansig uit elke kol 
ontlik te veel is. lndien nodig kan meer as die oortol- 
sies verval en op grond van beter ruirntelike ver- 
uwe stasies aangevul word. 

g bestaande stasies. As die ruirntelike versprei- 
ie posisie onveranderd. As daar egter konsentra- 

van s-basies voorkom, moet een ewekansig uit elke kol gekies 
val, moet met nuwe stasies aangevul word. 

bestaande stasies as wat nodig is. As die ruirntelike 
ed is, word daar net addisionele nuwe stasies ge- 
meen sal dit 'n mate van ewekansigheid bied as die 
sies wat gekies word minstens net soveel is as die 

sies wat behou word. 

g van basiese stasies moet as voorlopig beskou 
basiese stasie rnoet verkieslik op 'n reguit en 

ees. Verdere oorwegings vir die keuse van die 

ie basiese stasies oor die betrokke ge 

t volgens voorafbepaalde voertuigklasse geklassifi- 
seer wees. 

24 uur lank getel word. Verkeer 
en met die hand aangeteken word of dit kan 
van 'n apparaat volgens klasse getel word. 
onlik vir die volle 24 uur van die dag wees. In 
daar snags problerne met tellings ondervind 

d vereis dat minstens 25 persent van sodanige 
r is, sodat 12-uur-, 16-uur- of 20-uur-tellings 
eken kan word. 
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Die tellings vir die 25 p 
middel van outomatiese 
neel kan op 'n afwissele 
nagtelike ure te tel. 
kontrole is op die a 
outomatiese telapparaat. 

Die faktore wat in aanmerkin 
na 24-uur-tellings sal m 

- faktore vir 
- faktore vir 

ord gebruik v 
siese telling. Die gemiddeld 
stasies in 'n stratum, sal vir 

van ander provinsies, sal van str 

ie doe1 van oordragtellin 
van die verkeersvolumes 
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ae nie soos in die tellings. Verder is it nie moontrik om 
Ike jaar oordragtellings op 'n skakel uit te v er nie. Dit word na 'n se- 

re of in 'n sogenaa 

word na die JG V omgereken dew dit met 'n oor- 

ie aard van verkeer sal daar afso derlike oordragfaktore wees 
vi r 
(a) afsonderlike strata (ruimtelike verkeerskommeling); 

epaalde telperiodes (mediumtermyn-verkeerskommeling met tyd) 
en 

epaalde telseisoene (langtermyn-verkeerskommeling met tyd). 

at gebruik wor us afhang van die stratum 
I en van die tel en telseisoen waarin daar 

faktor kan dus ook beskryf 
ie JGDV staan tot ie verkeersvolume vir 'n be- 
epaalde telseisoen. 

ie definisie is van toepassing selfs al strek 'n telperiode nie oor 24 
f 'n paar dae) nie. 
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aantal tellers hanteer. Onder stratifikasie is daar reeds melding ge 
ie voordele wat weeklange telperiodes op skakels met ' 

naweekverkeersvolume inhou. ander kant word daar probl 
ondervind wanneer nagopnam ehulp van handtellings uit 
word en dit is voldoende orn vir 16 uur of 20 uur per dag te tel te 

verkeersvolume in die bepaalde stratum relatief hoog is. 

t die skakels wat ty ens die telsiklu 
gekies word, sal hull 

d aanbeveel dat oor 
ied kan uit een of rneer streke be 
isoene onderverdeel word. Die t 

ekansig volgens telsei 
rdeling en afgesien van die strata kan 

beplan word in 'n volgorde w 
ie telseisoene bestaan nie at 
een telseisoen te veel telperiodes 

volgende telseisoen. 

ord aanbevelings vir telsiklusse aan 

tgevoer moet word is veronderstel 

aar die verkeer oor die I e van 'n skakel te veel ver 
e regling, moet die erverdeel word ten einde 'n 
te verkeersprofiel te verkry. 
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word onakkuraat en ook nie geklassifiseer is nie. Op gruispaaie 
ar nog meer probleme met verklikkers ondervind. 

ar oordragtellings 'n week lank gaan duur, kan daar enige tyd gedu- 
de die week daarmee begin word. 

530 

eplanning van die telvolgorde moet foute wat deur tellers ge- 
anmerking geneem word. Die tellerleser sal 
te dadelik raaksien en die telling herhaal. Ander 
die redigering opgespoor word en tellings kan 
haal word of oorstaan totdat die telsiklus in die 

it is nogtans wenslik dat daar in die telprogram voorsiening gemaak 
vir 'n speling van 10 persent. As geen lesings herhaal moet word 

'n tweede telling (na 'n paar weke) op 'n paar skakels ter aan- 
van onskatbare waarde wees. Afsonderlike skattings van JGDV 
rdevolle inligting oor die akkuraatheid van die lesings bied. 

tornatiese tellings 

daar enigsins oorweeg word om geklassifiseerde skattings 
ie JGDV te verkry, moet die oordragtellings volgens voer- 
sse uitgevoer word. 

nimum inligting wat nodig is, is die totale verkeer vir die tel- 
e, maar dit is wenslik om die daaglikse verkeersvolumes en 

voorkeur uurlikse verkeersvloei op te neern. 

lassif i kasie met uurtellin 
e sluit waarskynlik in: 

wee asse met dubbela 
- drie asse en 
eer as drie asse. 

eperk word tot 12, 16 of 18 uur per dag. 

riodes word in bylae F aangegee. 

e- 

inistrasie van basiese tellings rno t op provinsiale grondsl 
at oordragtellin s sover moontlik in 
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biede georganiseer 
1 000 skakels best 
moet word. 

Dit is natuurlik 
nodusse te gebru 
heelwat langer n 
vers kuif. 

Met handtellin 
nodusse per ja 
sal daar twee o 
waarskynlik 'n t 

In bylae G wor 'n steisel uihe 
vir die jare van eke t 
soene gekies kan wor 

As daar 'n telspan 
daar reserwe N-da 
keer of herhalings 
noernde sal aanto 
tot die JDGV in ' 
reeds gemeld, 'n t 

Die bruikbare navor 
seisoentellings, is b 
termyn-, en langtermyn-vera 
dat daar van die v 
meling gedurende 
sal wees vir verkeersksnr me 

Verder word daar a 

betrokke rnoet wee uit of heropen of met 
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ie doe1 met seisoentellings is orn 
- in twyfelgevalle die stratumindeling van 'n skakel te toets; 

- die oordragfaktore van 'n stratum, il s6 stratifikasie, te toets en 

ragfaktore wat eie is aan 'n klein substratum met seisoens- 
ykings van N-dag-verkeer (veral oesverkeer), te bereken. 

In laasgenoemde geval moet daar relatief nie 'n baie hog verkeers- 

eisoentellings rnoet aanvanklik beperk word (15 per jaar) orn eers te 
bewys dat hulle met vertroue gebruik kan word. 

llings eenmalig uitgevoer word, kan versamelin 
itgevoer word. Dit sal voordeli wees om perrnanente 
isei te 16 vir seiso erhaal moet word. 

n seisoentelling evoer moet word, rnoet 
dat die telperio s binne die sei- 
luit word en el r die naweek insluit. 
seisoentelling sal uit die aard van die saak a m  hierdie 

ie tye waarop seisoentellin uitgevoer moet wor , moet soos volg 
ekansig per skakel 

-dag-tellings sodat hulle in afsonderlike telseisoene 
eke sonder E- 

ee tellings waarby die E-dae wat hier 
ord orn sodoende nie in dies 

nie. 

e is potensiele E-dae wat ingesluit rnoet word. Elkeen moet 
en in ooreenstemming met die betrokke jaar se kalender 

arop skole sluit, die daaro volgende dag asook die daar- 

aarop skole begin, die vooraf ag asook die voor- 

bare vakansiedae, die da voorafgaande en daaropvolgende 
die voorafgaande Vryda aaropvolgende Maan- 

in van bouersvakansie en 

at ten nouste betrokke is by bo enoernde dae. 
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es is waarop n seisoentelling uitgevoer rno 
e seisoentelli uit die oorblywende opsies 

Die volgorde waarin die tye gekies wor , is onafhanklik van 
van die seisoentellings, en die ke die dag waarop 

S begin sal word, sal afha die gekose lengte 
S sal duur (verkieslik ' want dan kan dit op eni 

begin). 

Seisoentelling met die doe1 om stratumindeling te toets, is een 
bestaan verkieslik uit twee tellings met net N-dae en twee telli 
E-dae. 

Seisoentellings met die doe1 orn oordragfaktore te toets, I 
grootste bydrae indien daar in al die seisoene 'n N-dagtelli 
skakels kan elke jaar van nuuts af gekies word, of elke jaar 
wees. 

Jaarlikse seisoentellings met die doe1 om afwykings in oor 
strata te bereken, moet op elk van ten minste twee 
elling in die telseisoen wat edurende 'n oesseisoen 

word en minstens een N-dagtelling in 'n ander telseisoen 
dagtellings h& 

Alle tellings rnoet geklassifiseer wees en die verkeer vir elke uur 
aangeteken word. 

e normale afw 
dae moet voo rd. Vir die bere 

keer saam met die 

Vir elke skakel waar daar 'n seisoentelling uitgevoer word, word 
ende bereken: 

ord bereken soos uiteengesit in hoofstuk 8); 

) verhouding van ag vir alle telseisoene; 

ouding van gemid 
vir alle telseisoene; 

ie gemiddeld 

(e) verhouding van emiddelde 24-uur-verkeer tot die gemi 
e-verkeer vir 
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ragfaktore vir telseisoene volgens 1 

ragfaktore vir 7-dag-telperiodes vir 

ing van die GDV vir die telperiode to die nfeeklikse GDV wir 
alie telseisoene. 

iese tellings word faktore w I soortgeiyk is aan b, c l  d ,  e ,  
ie stratum as geheel bereiten, ten ein e 'n  vergeiyking te 
onderskeie verhoudin s wir die skakei, aar seisoentei- 
ekere telseisoene u ~ t  ciieseifde pro- 
iese stasies gevolg. 

e 

van stratumindeling word die verhoudings v 
aanvaar en word daar aanb veel dat die v 

die skakel nie met meer as die vol e van di6 van di 

tore vir telperiode 
-- 10 persent 

deverkeer tot 
eektikse verkeer 

de afwykings word die po 

ts van oordragfaktore is die o eenstemmende afwykings 
igte van die stratum as standaa nvaar word, soos voig: 

ore vir telperiode 

meer seisoel~teilings wees en be- 

in oordragfaktore word uiteengesit in hoof- 

eld nie net vir die oesseiss 
s tydens die telseisoen wa 

oer word, sal die verkeer in ander t 
met hoer oor 
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Die verhoudings aanbeveel in onderafdeling 6.5(b) tot (e) en 
nie vir die substratum sinvol gebruik word nie. 

Voertuigklassifikasie is een aspek in die beraming van ver 
daar baie onsekerheid bestaan omdat daar baie min inli 
oor die determinante wat die samestelling van verkeer be'i 

Daar bestaan egter geen konsekw nte klassifi kasie vir 
Vir enkele strata, soos byvoorbeel vir stratum Ba, m 
rnaar k m  nie as 'n algernene verskynsel geneem word 
aanduidings van eenvormigheid in klassifikasie op die 
pad rnaar voorlopig moet daar aanvaar word dat voe 
as persentasie van die JGDV in die eerste instansie va 
afgelei moet word. 

Skomrnelings vanwee telseisoene en E-dae is we1 moontlik e 
die basiese tellings gekwantifiseer moet word. 

Aangesien die ver E80s nodig is vir plaveiselbe 
daar vereis dat swa uie onderskei word van li 
mediumswaar vragvoertuie (2 asse). Hierdie klassifi kasie ve: 
op een pad voortdurend met tyd en rigting. 

Vir verkeersin enieurswese rnoet die klassifikasie verkiesli 
spoed en volgtye geskied, naamlik: 

e voertuie (passasiers en bakkies); 
e voertuie, met byvoorbeeld sleepwa en 

- swaar voertuie. 

Dit is wenslik om vir die doe1 van veiligheidsingenieurswese o 
en motorfietse in te sluit. 

delik eenvoudig om v01 
swaar voertuigklasse. 

dragtellings kan dan volgens enige sinvolle klassifi kasie uit 

Die probleem met outomatiese tellings is dat daar tans net 
bare manier is waarvolgens verskille waargeneem kan wo 

el van twee induksielusse wat die lengte en ho 
egistreer. Sodoende kan daar moontlik vier klas 

word, naamlik: 
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(kart) 
, met byvoorbeeld sleepwa (lank en laag) 

-- swaar (medium lank, (1 1 m) 
aar, kombinasie (lank, > 1 1 m) 

ervolge7s word voorlopig twee klasse voor estel, naamlik: 

(ook met byvoorbeeld sleepwa) en 

fikasie gee vir 'n b ie klein monster van die 
er oor die mediu termyn terwyl 

ragfaktore, vir ver e strata, telsei- 
oene en telperiodes van die basiese tellings verkry moet word. Alhoe- 

waarskynlik groo verskille in die klassifiserin van basiese 
evind word, moet aar voorlopig aanvaar word at die veran- 
delik eenvormi sal wees na gelan van die dae van die week 

ie telseisoene. 

aarskynlik in 'n groot mate verskil van oordrag- 
erstens is hoe verkeersvolume m ie onwaarskynlik, 
ns is die normale verkeersvolu ieselfde aantal of 
r voertuie voorkom, laer in 
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- op dieselfde dag van die vorige week; 
- op dieselfde dag van die volgende week; 
- by ander basiese stasies op dieselfde dag asook 

en daaropvolgende weke; 
- op die ooreensternmende tye in die vorige jaar en 
- by wyse van vergelykbare oordragtellings. 

ie relaliewe waardes van die "ontbrekende" dag tot 
ae by ander basiese stasies, word gebruik vir die skatti 

brekende data. 

Ontbrekende data van tot 'n week lank kan op hierdi 
strata waar die verkeerspatrone vir langer periodes st 
geskat word. 

lndien daar geen data vir lang deurlopende periodes bes 
of te dikwels ontbreek, is die data wat we1 beskikbaar is 
werd as 'n seisoentelling nie. 

iese tellings sal o 
en ligte voertuie 

patroon van voertuigsamestelling m 
edoen word oor moontlike defektiewe verklikkers. 

tellings kan in wese nie geredigeer word nie. 
moet waar moontlik, 'n aantekening maak indien 'n le 

rtuie onlogies lyk, maar hierdie 

ekenaar kan so geprogrammeer wor 
gende radikale verskille gevestig word: 

- uurtellings wat met meer as 50 ersent verskil van 
(slegs waar verkeersvolumes 2.50 v/h is); 

- dagtellings wat met meer as 50 persent verskil va 
in dieselfde oordragtelling; 

rsentasie swaar voertuie w 
fwyking verskil van die 

ieselfde stratum en telseisaen en 
sentasie swaar voertuie wat meer as 35 t is op paaie 
e verkeersvolurne hoer as on 

nder skakels 

ie moontlikhei van willekeurige mmeling moe 
waarskynlike oo aak vir afwykin 
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i word as navrae daarop dui dat die telling self waarskynlik 

an die anderkant moet foutiewe oordragtellings eerder herhaal word 
of oorstaan vir die volgende jaar. 

ie vasstelling van die begin en einde van telseisoene word in twee 
doen. Eke stratum moet afsonderlik hanteer word want nie 
dieselfde E-dae noodwendig vir al die strata geld nie, maar 

ie verandering in verkeerspatrone kan ook van stratum tot stratum 
verskif. 

die grafiese voorstelling van die daaglikse volume by basiese sta- 
ses  moet die E-dae en die weke wat net uit N-dae bestaan aangetoon 

ierdeur kan daar 'n goeie beeld van die telseisoe~e verkry 

ende stap word die GDVs vir elke week met N-dae bepaal vir 7 
die 5 dae van die week; al na gelang van 7-dag- of korter tel- 
S. Die JGDV, as gerniddelde van die 365 dae, word dan deur die 

van elke week gedeel en die waardes vir die verskillende stasies 
eer op 'n grafiese voorstelling teen tyd geteken en daarop kan 

ie tye van eenvormigheid as telseisoene gernerk word. 

it is nie verpligtend dat 'n telseisoen by -dae of 'n reeks 
ig nie. Een seisoen kan byvoorbeeld aan die einde van Au- 

in en voortduur tot aan die be in van Desember. Telsei- 
rter as vyf weke duur, word nie anbeveel nie. 

e is determinante met hul elykstaande verklaring: 

by basiese stasi i in stratum j vir telperiode k in 
eek 1 van telseisoen m 

= som van die verkeer in eke  uur in die t 

DV by stasie i 

i . j . k . ~ , m =  J i / T i , j , k , i , m  

= oordragfaktor F vir stasie i in stratum j vir telperiode k in 
eek 1 van teiseisoen m 

elde Fil j l  k, I, m vir al die eke in 'n seisoen 

lperiodes in telseiso 
lseisoene in di 

rhaal vir al die stasies in stratum j. 

e van Fi, j ,  k l  m vir alle stasies i. 

Verkeerstellingprosedure 
Konsep-TMH8, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 



aar sal dus vir elke stratum en seisoen net een oordr 
spesifieke telperiode wees. Dit wil S& as daar 'n 7-dag-oor 
sal daar net een oordragfaktor per stratum en seisoen 
twee oordragfaktore vir twee 2-dag-tellings per week sa 

Met weeklange oordragtellings word aanbeveel dat elke te 
tussen Sondag en Maandag begin word. Dit S 

anneer 'n 7-dag-oordragtelling werklik begin. 

In alle ander gevalle moet die ure van telperiode k ooree 
ure waarop oordragtellings begin, ophou en onderbreek word. 

faktore Fil j, k ,  m van die stasies in 'n stratum rno 
word sodat vir elke telseisoen: 

grootste Fi, j, k l  m - kleinste Fi, j, k,  m p 0,20 Fj, k,  m 

Die voertuigklassifikasie by elke oordragtelling word uitge 
persentasie van elke voertuigklas van die totale verkeer. 

'n Tydfaktor waarvolgens die telperiode-persentasies na 'n 
geskakel kan word sal soortgelyk wees aan die van die oor 

Die totale aantal voertuie van elke klas in elke telperiode (al 
die telseisoen) moet vir eke  stasie en elke telseisoen uitgedru 
'n persentasie van alle voertuie. Soortgelyke jaarlikse perse 
vir elke kias bereken word. 

Die tydfaktor vir elke telseisoen sal dan wees die jaarliks 
gedeei deur die telperiode-persentasie van die basiese sta 

et soos in die geval van oordragtellings, sal die tydfaktore vi 
tum (en elke telperiode in elke telseisoen) bereken word as 
delde van al die stasies. 

ie GDV van alle E-dae by 'n seisoentelstasie word soos vol 

Et. E, E = -  
F 

waar 

V van getelde -dae van 'n seisoentelling 
V van dieselfde dae van basiese tellin 

alle E-dae van b 

-dae by 'n seisoentelstasie word soos vol 
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ie GDV van getelde N-dae by seisoentellings 
DV van alle N-dae van basiese tellings 
DV van basiese tellings in die telseisoene waari 

V word dus soos volg beraam: 

= aantal E-dae volgens onderafdeling 6.5. 

(onderafdeling 6.5(f)) 

seisoentelling). 

ykings in oordragfaklore v 
tum word die gemiddelde van die verskillende seisoentelii 

(onderafdeling 6.5(g)) 

- - isoentelling vir 7-da 

faktor vir 'n s stratum in die oestelseisoen, F,, 
onderafdeling 6.3 uiteengesit. 

agfaktore vir ander telseisoene sal geneem word as die 
ee waardes; naamlik, die eerste aarde soos ber 

, indien daar 'n seisoentelling vir die telseisoen was. 

aarde vir oordragfa tor F van telseisoen i (F1) is: 
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waar 

Si = oordragtellings vir hoofstratum van telseisoen i 
F, = oordragfaktor vir substratum soos hierbo (oessei 
S, = oordragfaktor vir die hoofstratum vir dieselfde 

Fs 
n = totale aantal telseisoene in die jaar. 

S daar nie 'n seisoentelling vir die substratum van telseis 
word Fi gebruik as die oordragfaktor van die substratu 
soen i. 

Alle oordragfaktore wat op hierdie wyse bereken word, 
geldig wees. E-dae, telseisoene en oordragfaktore mo 
jaar opnuut bepaal word. Dit kan aan die einde van el 
die afgelope 12 aande gedoen word. 

deur die totale telling en pers 
paslike oordra faktore (telperio 

stratum) te vermenigvuldig. 

aarde van die JGDV sal net geldig wees vir di 
siklus waarin die ska el getel is. lndien die waarde van 
opeenvolgende jare verlang word, moet dit met die to 

a die derde telsikius kan daar 

by wyse van geweegde gemid 
skattings soos aangepas met gr 

deldes vir die verskill 
eleidelike versk 

ening van ontwerpuurvolumes word daar 
van uurlikse verkeersvolumes as pers 
raturn oor die totale aantal ure in die jaa 

is. 

kan op twee maniere b 
Ode, 3Oste, 5Oste en 1OOst 

verkeersvolume in die jaar 

aarvolgens hierdi 
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voer kan word. Soos in die geval van oordragtellings, sal die ge- 
eldes vir die stasies vir die stratum geld. 

roeikoers kan gedefinieer word as die jaarlikse koers waarteen die 
emiddelde verkeersvolumes verander. Hierdie groeikoers kan positief 

Groeikoerse word deur 'n groot verskeidenheid oorsake bepaal en die 
rk sal baie noukeurig beoordeel moet word om kat 
oerse uit te soek. Groeikoerse in strata of oor 'n pro 

envormig wees nie. Paaie met 'n soortgelyke funksie wat in vergelyk- 
are streke of substreke voorkom, moet volgens rasionele oordeel 

saamgroepeer word. 

ie verkeer van 'n enkele pad kan 'n sekere tendens toon, maar dit is 
nie sonder meer 'n groeikoers nie. Veranderings in verkeer op ander 

aie in 'n streek of korridor sal hierdie tendens be'l'nvloed. 

aar is twee metodes waarvolgens 'n groeikoers bereken kan word. Die 
erste is orn die gemiddelde verandering in die JGDV van al die 

reenstemmende basiese tellings te bereken. Dit moet verkieslik 'n 
iddelde van die persentasie verandering van verkeer eerder as 'n 
iddelde van die verandering in aantal voertuie wees aangesien 

iaasgenoemde 'n groter gewig aan paaie met swaar verkeer verleen. 

ie tweede rnetode waaraan voorkeur gegee word, berus op ewekan- 
terneming van oordragtellings. Dit geld vir monsters wat ge- 

vir 'n bepaalde jaar in die telsiklus en vir 'n bepaalde telsei- 
volg van die groot aantal oordragtellings wat voorkom, word 
n ewekansigheid feitlik geheel en a1 uitgeskakel en kan die 

rniddelde van die skattings van die JG V op alle skakels in een jaar 
van 'n bepaalde kategorie ergelyk word met die syfers 
er jaar. Daar kan dus hier geen sprake wees van 'n ge- 
die persentasie verandering van verkeer vir enkele ska- 

t 'n enkele skakel nie in opeenvolgende jare getel sal word 

t sal egter we1 moontlik wees orn op dieselfde manier 'n tendens in die 
rsentasie van voertui lasse af te iei. Die gemiddelde van die persen- 

sie van 'n bepaalde k by elke oordragtelling kan vir hierdie doe1 be- 

rd voorsien dat outomatiese telapparate in 'n toenernende mate 
al basiese tellings gebruik sal word. Vir oordragtellings wat 'n 
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eek duur, kan die gebruik van sodan 
dele inhou. Gevolglik is dit belangrik 
opsigte van die erking en betrou 
te neem. 

sintervalle waarvoor die verkeerstellin 
tussen 15 en 60 minute kan wissel en m 

rvoor moet 'n S 
horlosie moet ma 
hoort minder as e 

eetband of in 'n 

le aantal voert 
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oet sodanig wees dat die stelsel vir ten minste 'n maan 
r. Die nodige voorsorg rnoet getref word sodat sonkrag 
oer ook gebruik kan word. 

rheid van komponente moet vir 'n ty perk van vyf jaar 

perature van -1 0 "C tot 80 "C en in 'n re- 
persent kan opereer. 

aksietyd moet sodanig wees dat voertuie wat teen spoede van tot 
/h beweeg en die wat binne 2 m van mekaar af ry ook getel 

eelte van 'n lus arkeer is, moet die vo 
rinstel orn daaw 

librering van die instrument rnoet eenvoudig wees en moet 
en kan word. 

t moontlik wees om die S n die verklikker te v 
e, maar nie fietse nie, 

ie verbysteek in 
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aarin die basiese stasies van stratum verdeel kan word: 

urban - Pietermaritzburg 
rban-ring pad 

stad tot by Paardeneiland, Pinelands ensovoorts. 
Soortgelyke paaie in die PWV 
(Witbank - Middelburg) 

Noord- en Suidkuspaaie naby 
2 net buitekant Kaapstad 
abeth - Uitenhage 

retoria - kleinhaewes op pad na 

urban - stede in Kwazulu 

basiese stasies uitgesluit) met voorbehoud van week- 

meeldrif-kleinhoewes (buitekant P 
aan die 00s- ruit op pad na Le- 

root toename in 

ings met h08 be- 
ntlik van stratum 

asiese stasies van stratum 

Verkeerstellingprosedure 
Konsep-TMH8, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 



Johannesburg - imberley - Three Sisters 
(sekere skakels op Potchefstroom - Klerksdorp kan onder stratu 

- Volksrust - Ladysmith 

Substratum wat nie oor eie basiese stasies beskik nie maar waar 
telperiodes uitgevoer 

BC Pretoria - 

die PWV deur oord-00s Vrystaat na 
en Lesotho (sluit in Heilbron en Frankfort). 

Vir verkeer tussen metropolitaanse gebiede, moet besonder st 
plattelandse gebiede met gekonsentreerde ekonomiese bedry 
tings met h06 bevolkingsdigtheid, soos die mynbou-bedrywig 
biede rondom ustenburg, ook as metropolitaanse gebiede bes 
gebiede gee aanleiding tot relatiewe hoe naweek en nagverkeer. 

b verskil van substratum a vanwee die hoe ritweerstan 
tot die ekonomiese faktore wat ritte opwek. Die ritweerstand kan so hoo 
dat die aantal ritte aansienlik afneem, soos op die N2 deur die Transkei. 

In die OVS-loodsstudie is daar gevind dat die verkeerspatroon tussen 
dorp en Bloemfontein en tussen Winburg en Harrismith op die 
Durban-roete, aansienlik verskil van die verkeerspatroon op die N1. In al 
valle verbind die roetes metropolitaanse gebiede. 

Substratum Bc het, soos substratum Ac, te make met hoe verkeersvolu 
naweke. 

Hierdie voorbeelde n slegs as riglyne en onderskei tussen twee groe 
strata, naamlik ie met meer sekerheid en die met minder sekerhei 
siese stasies van stratum C kan alrnal vir die meer belangrike eerste 
bruik word of dit kan tussen die eersgenoernde twee substrata verdeel word. 

lndien dit nodig sou wees orn te onderskei tussen die afstande wat 
'n verdere twee substrata genoem. Normaalwe 

geen basiese stasies vir hierdie substrata beoog nie. 

Substratum Ca - aar daar meer sekerhei 
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rg - Kimberley - Bloemfontein 
oonstad (met die voorbehoud 

- 00s-Londen 

of - Humansdorp 

Graaff-Reinet - Uitenhage 

ratum Cb - Gevalle waar daar onsekerheid bestaan jsle 

es - Oudtshoorn 
es - Graaff-Reinet - Cradock - Trarask 

eimoes - Galvinia 
- Prieska - Kakamas 

c bestaan uit skakels wat nie "na 
s by aansienli ke verkeersprofi 

is soortgelyk vir paaie wat "naby 

efinieer as die kleinste van 

ersent van die afstand na die volgende 
vanaf 'n dorp. 

roter en kleiner streke. Waar rit 
strikte gaan), sal dit onder sub 

itte tussen buurdorpe bestaan (of 
e belang wees en kan as su 

kan gebruik word om s 
i van skakels naby dorpe (ondersk elk substra-ku 

e van rnoontlike substrata waarin stratu 
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Substratum Da 

Da. l 
23.2 
a.3 
a.4 

Da. 
Da. 

a.7 
Da. 8 
Db 

Per definisie vir substratu 
boerdery waar die gron 
bou hoofsaaklik veeteel 

pesiale gevalle wa 
ender stratum A, C, 

oetes met uitstaan 

a Mosselbaai - 
Port Shepsto 

oetes met buitengewone 
met weekli kse telperiodes el 

: Soortgelyke paaie orn 
waarskynlik d 
land is waarskynlik te 
Ciskei geie6 vir no 
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CL1 ie 
stratifi kasie) 

inante: aantal strata in stratifikasie 
asiese stasies 

2 vir 
2 vir 
2 vir C 
2 vir D 

1 3 vir 
3 vir 
2 vir 
2 vir D 

vir A 
3 vir 
3 vir C 

vir 

4 vir 
4 vir 
4 vir C 

vir 
- 

3 vir A 
3 vir 
2 vir C 

3 vir A 
4 vir B 
3 vir C 

4 vir 
4 vir 
4 vir 6 

3 vir 
3 vir E3 
2 vir Ca 
2 vir Cb 

4 vir A 
4 vir E3 
2 vir Ca* 
2 vir Da* 

3 vir A 
3 vir 
4 vir C 
6 vir D 
volgens 
substrata 

a en Da vir onderskeidelik substratum Cb en 

tasks is, en onsekerheid bestaan oor die verhoudin 
rata geskep word. 
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1 elk vir Aa en Ab (sal aandui of 
wesenli k verskil) 
1 vir Aa en 2 vir 

Dieselfde as voormelde en 1 vir 

2 vir Ba en 1 vir Bb 
2 elk vir E31 en B2 
Dieselfde as voormelde en "1ir 
lndien die Departement van 

-roetes ewekansig kies en be 
beskikbaar stel, kan hulpbronn 

rovinsies konsentreer op Bb 

Dis onmoontlik om te verwag 
dwarsoor die R§ 
patrone). Roete N 
wees. Substratu 
streeksgrondsla 

Kyk ook par. C.1 . Substratum 
oofsaakli k deurverkeer, maar 
aar oor addisionele lane beslu~ 

kom waarskynlik naby dorpe voor. aok 
ot ?-I minder mate vir Cb. Toeval 

en dus 'n groter oontlikheid vi 
toeneem met afstand vanaf 
Cc en Cd. (Verkeerde faktore van 

epas word op Cc en Cd s 
er verskil aan akkur 

anvanklik mo 
it wil s6 naby 

2 vir Ca 
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2 jaar 

3 jaar 
jaar 

4 jaw 
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erk van 48 wur 

Moontlike tye vir 
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ie monsterneming kan per streek, of vir 'n paar streke afhangend van die wyse 
ministrasie, uitgevoer word. 'n Register van die skakels vir telsiklusse van 

2, 3, 4 en 5 jaar moet opgestel word. Die duur van 'n siklus wat van toepassing 
' n  nodus sal dus bepaal word deur die skakels met die kortste siklus by die 

aar losstaande mini-netwerke met 'n 2-jaar-siklus is. Skakels 
1 in werklikheid onder 'n langer siklus ressorteer, maar tussen twee ander 

Is op 'n 2-jaar-siklus voorkorn, sal deel van die mini-netwerk vorrn. 

aas die mini-netwerk met 'n 2-jaar-siklus, sal daar 'n mini-netwerk met 'n 3- 
jaar-siklus wees en verder aan weer netwerke met 'n 4- en 5-jaar-siklus. 

oel van monsterneming is orn te bepaal by watter nodusse in 'n bepaalde 
seisoen handtellings uitgevoer moet word. Die prosedure begin by 'n mini-net- 

rk met 'n 2-jaar-siklus en daarna word die skakels een vir een ewekansig ge- 
esien van die stratum. 

wat aldus gekies is, word saam met sy nodusse aangeteken en elke 
reeksnommer. it is ook moontlik dat 'n skakel gekies word waar- 

slegs een of albei no usse reeds 'n nommer het. In die geval word die ska- 
dus aangeteken en laasgenoemde kry 'n reeksnom- 

edure word herhaal vir al die skakels op die mini-netwerk met 'n 2- 
snommers sal gedurende die eerste jaar 

e skakels word pro rata, volgens die aantal weke in eke telsei- 
ie reeksnommers aan telseisoene toegewys. Die oorblywende 
ieseifde wyse aan die telsei oene van die tweede siklusjaar toe- 

s word herhaal vir die telsiklusse van 3, 4 en 5 jaar, maar 
ie nodusse wat in 'n korter telsiklus gekies is, as af 

roses herhaal vir die 
erde jaar vir die mini-netwerk met 'n 3-jaar- 

eks skakels uit al die strata en teisi- 
et word. Daar word aan eveel dat die 

arin 'n skakel binne ' n  seisoen getel word, hoofsaaklik op grond van 
inistrasie en minimum vervoerkoste beplan rnoet word. Sodoende 

gebied vanaf 'n punt afgehandel word. 

ekansigheid te verbeter, kan die ge wat 'n telspan rnoet behar- 
rafies volgens die aantal telseisoene o eel word en die 

dan ewekansig gekies word ten einde te bepaal watter gedeelte by elke telsei- 
soen moet kom. 
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