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iRace - Illegaal Racen

Vandaag vindt de langverwachte straatrace in de binnenstad van Rennersdorp
plaats. Jullie zijn één van de teams die de strijd gaan aanbinden. Voorafgaand
aan de race moet er nog het één en ander geregeld worden, opdat aan het eind
niet de anderen winnen ...

Om 14.00 uur krijgen jullie vier opdrachten. Die zijn onafhankelijk van elkaar te
doen en leveren elk maximaal 100 punten op. Zodra je een opdracht af hebt, kun
je de oplossing inleveren: als de oplossing perfect is, krijg je bovendien een bo-
nus voor de straatrace. Maar let op: je krijgt maar één kans voor elke opdracht
om een oplossing in te leveren! Jullie hebben vijf kwartier de tijd om de vier
opdrachten te maken: uiterlijk 15.15 uur moeten jullie de oplossingen inleveren.
Verdeel het werk.

Na een kwartier, om 14.15 uur, begint ook de straatrace; dat is opdracht 5. Ook
daar zijn 100 punten mee te verdienen. Je racet hierin tegen drie andere teams.
De regels van de race moet je al vóór 14.15 uur goed begrepen hebben en het
is ook verstandig vóór het begin van de race een strategie te bedenken. De race
duurt ook vijf kwartier, en dat betekent dat het laatste kwartier van Sum Of Us
er alleen nog maar geracet wordt!
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1 Fans ophalen.

Jullie team heeft veel fans in jullie woonplaats Loomhuizen. Die worden met vijf
bussen opgehaald. Ook de fans van jullie tegenstanders worden met vijf bussen
opgehaald. In alle straten van Loomhuizen kan in beide richtingen worden gere-
den. Bij de kruisingen wordt het verkeer met verkeerslichten geregeld. Die staan
even lang op rood als op groen. Op elk moment staan op elke kruising óf de
verkeerslichten in de l-richting op groen (en in de ↔-richting op rood) óf de ver-
keerslichten in de ↔-richting op groen (en in de l-richting op rood).
Een vriend is het gelukt het plaatselijke verkeerslichtennetwerk te hacken. Hij
gaat per verkeerslicht de tijdsduur T dat het licht (voor een van de straten) op
groen staat instellen en ook de fase, dat is de tijd ∆ dat het duurt voordat het
verkeerslicht voor de l-richting op groen springt (gerekend vanaf een vast tijdstip
0). Voor elk verkeerslicht is T gelijk aan 1, 2 of 3 en 0 ≤ ∆ < 2T . In onder-
staande tabel staat een voorbeeld voor T = 3 en ∆ = 5.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l l ↔ ↔ ↔ l l l ↔ ↔ ↔

Tabel 1: Voorbeeld bij T = 3 en ∆ = 5. De pijl in kolom n geeft aan in welke
richting het verkeer van tijdstip n tot tijdstip n+ 1 mag rijden.

De vriend gaat de verkeerslichten zó instellen dat alle bussen die jullie fans vervoe-
ren overal ongehinderd kunnen doorrijden en dat alle bussen met fans van jullie
tegenstanders bij elk verkeerslicht ten minste één tijdseenheid moeten wachten
voor rood.

Op de volgende pagina staat de plattegrond van Loomhuizen. Daarop is de
situatie op tijdstip 0 weergegeven. We werken met een ‘straat’ als vaste afstands-
eenheid (die is in de figuur aangegeven) en met een vaste tijdseenheid. Een witte
pijl is een bus van jullie fans, een grijze pijl is een bus van jullie tegenstanders.
We gebruiken het volgende model:

• we werken met gehele tijdseenheden;

• een bus neemt een hele straat in één richting in beslag, maar

• in elke straat kan zich tegelijkertijd in beide richtingen een bus bevinden;

• bij de kruispunten rijden de bussen rechtdoor;

• een bus staat stil of rijdt met snelheid 1 (dwz, 1 straat in 1 tijdseenheid);

• op elk tijdstip 1, 2, 3, ... wordt de situatie voor alle bussen gelijktijdig
geactualiseerd;

• zoals in het NaSch-model, kan een bus de volgende straat vanaf tijdstip n+1
in, als de straat vanaf tijdstip n vrij was in die richting (en het inrijden niet
door een rood verkeerlicht verhinderd wordt).
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Het laatste punt betekent in Figuur 1 dat de grijze bus helemaal rechtsboven op
tijdstip 0 niet mag rijden, maar moet wachten tot tijdstip 1, waarop de witte bus
voor hem 1 straat is opgeschoven naar verkeerslicht D.
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Figuur 1: Verkeer in de binnenstad.

Opgave 1: Bepaal voor elk verkeerslicht de tijdsduur T en de verschuiving ∆,
zo dat

� de bussen die jullie fans vervoeren overal kunnen doorrijden,

� de bussen die de fans van jullie tegenstanders vervoeren bij elk verkeerslicht
ten minste één tijdseenheid moeten wachten.

Noteer voor verkeerslicht A t/m J de waarden van T en ∆ op het antwoordenblad.

Hint: maak voor de verkeerslichten een schema als Tabel 1.

Voor elk verkeerslicht levert een goed antwoord 10 punten op.
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2 Wie het eerst komt, het eerst maalt

Na het verzamelen van jullie fans willen jullie in een zo kort mogelijke tijd van
Loomhuizen (L) naar Rennersdorp (R) rijden. In Figuur 2 staat een schets met
verschillende plaatsen en wegen. Alle straten kunnen in beide richtingen bereden
worden.

Figuur 2: Routes tussen Loomhuizen en Rennersdorp.

Voor de stroom J (het gemiddelde aantal auto’s dat een vast punt op de weg
in één tijdseenheid passeert), de dichtheid ρ (het gemiddelde aantal auto’s per
afstandseenheid wegdek) en de snelheid v geldt de relatie J = vρ. Tenzij anders
aangegeven zijn stromen, dichtheden en snelheden gegeven in cellulaire automaat-
eenheden, waarbij één lengte-eenheid een cel is, die een werkelijke lengte heeft
van 7,5 m, en waarbij één tijdseenheid een grootte heeft van 1 s. We nemen aan
dat elke auto één cel in beslag neemt.
De maximumsnelheden mogen niet overschreden worden, ook niet als het andere
verkeer dat wel doet. Aan de andere kant, als het overige verkeer langzamer rijdt
dan de toegestane maximumsnelheid, dan kun je niet harder rijden dan zij. Met
andere woorden: v = min(vverkeer, vmax).
Verder bevat de tank van jullie bus maar voor 29,5 km benzine. Tussendoor
tanken is niet toegestaan.
Op elke weg geldt een treuzelfactor q, waarbij 0 ≤ q < 1; dit is de kans dat
een auto per ongeluk afremt. Dus, als zonder treuzelen de snelheid (in CA-
eenheden) v′ zou zijn, dan wordt de snelheid v met kans q gelijk aan max(0, v′−1)
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en met kans 1 − q gelijk aan v′. Als gemiddelde snelheid nemen we daarom
q ·max(0, v′ − 1) + (1− q) · v′.
Inhaalmanoeuvres en wisselingen van rijbaan laten we buiten beschouwing.
Over de straten zijn de volgende gegevens verzameld:

� LA (Rijksweg 1): Deze tweebaansweg heeft een lengte van 4,2 km en
een treuzelfactor q = 0, 1. Op beide banen werd een verkeersdichtheid van
ρ = 0, 9 gemeten. De maximumsnelheid bedraagt 135 km/h. Gezien de
hoge dichtheid zou het verkeer, als zou gelden dat q = 0, in één seconde een
even grote afstand afleggen als de gemiddelde afstand tussen twee auto’s.

� LB (Bergstraat 1): Op deze éénbaansweg van 9 km geldt een maximum-
snelheid van 81 km/h. Op een meetpunt kwam elke 4 seconden een auto
voorbij en daarnaast blijkt uit luchtbeelden dat er gemiddeld op elke 90
meter wegdek één auto te vinden is.

� AB (Rijksweg 2): Deze tweebaansweg heeft net als LA een lengte van 4,2
km en een maximumsnelheid van 135 km/h. Omdat het op deze weg vrij
rustig is zou het verkeer, als zou gelden dat q = 0, met de maximumsnelheid
rijden. De daadwerkelijke treuzelfactor is q = 1

3 .

� AR (Landweg 1): Op deze éénbaansweg van 16, 2 km geldt een maxi-
mumsnelheid van 81 km/h. Middels een inductielus werd gemeten dat in
één uur tijd er gedurende 3 minuten zich een auto boven de lus bevond. In
dit uur reden er 720 auto’s over de lus.

� BR (Bergstraat 2): Op deze éénbaansweg geldt opnieuw een maximum-
snelheid van 81 km/h. De weg is 12,6 km lang. Doordat de auto’s hier erg
voorzichtig rijden, is de snelheid gelijk aan de afstand tussen twee opeen-
volgende auto’s. De stroom J bedraagt 2

3 en de treuzelfactor is q = 0.

� AC (Landweg 2): Deze éénbaansweg is 5,4 km lang. Het punt (ρ, J) ligt
ergens op onderstaand fundamentaaldiagram. De auto’s hebben geen last
van hun voorgangers. Dit betekent dat (ρ, J) op de ‘ruim baan’-tak ligt.
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� BC (Steile afdaling): Op deze weg wordt slechts 43,2 km/h gereden. Het
is bekend dat er een route van L naar C is die 14,7 km lang is. Bovendien
is bekend dat BC korter is dan de langste bosweg.

� CR (Landweg 3): Op deze 6,3 km lange weg geldt een maximumsnelheid
van 81 km/h. Er wordt hier half zo snel gereden als op DR.

� CD (Bosweg 1): Deze verlaten bosweg is 5,4 km lang. Er wordt hier
rustig gereden, dus geldt q = 0 en is de stroom van 4

5 maximaal. Er geldt
dus dat er voor elke auto precies evenveel ruimte vrij is als de auto in één
tijdseenheid af kan leggen.

� DR (Bosweg 2): Deze bosweg is 2
3 keer zo lang als de kortste bergstraat.

Er wordt hier even hard gereden als op CD.

Opgave 2: Beantwoord deze vragen met behulp van bovenstaande gegevens:
a) Hoe lang duurt het om het traject AB (Rijksweg 2) af te leggen, en met
welke snelheid rij je dan? Geef je antwoorden in CA-eenheden.
b) Hoe lang duurt het om het traject AC (Landweg 2) af te leggen, en met
welke snelheid rij je dan? Geef je antwoorden in CA-eenheden.
c) Welke route van L naar R heeft de grootste gemiddelde snelheid? Geef het ant-
woord als volgt: bijvoorbeeld, “Van L naar E naar G naar R” wordt “LEGR”.
d) Welke route voert jullie het snelst van L naar R? .
Geef het antwoord net als in onderdeel c).

Voor de vier onderdelen kun je maximaal 10+10+40+40 punten verdienen.
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3 Onbereikbare Toestanden in de Binnenstad

De politie voert in Rennersdorp steekproefsgewijs verkeerscontroles uit. Speciale
camera’s registreren daarbij automatisch enkele achter elkaar rijdende auto’s met
hun snelheden. Deze opnamen worden in een database opgeslagen en geconsta-
teerde snelheidsovertredingen worden bestraft.
Ook in Rennersdorp hebben jullie een vriend die hacker is. Hij heeft ingebroken
in de database van de lokale politie en de opnamen waarop zijn auto’s voorkomen
afgedrukt en als poster aan de wand gehangen. In bijna alle opnames waarin zijn
auto’s voorkwamen hielden deze zich aan de geldende maximumsnelheid. Als één
van zijn auto’s zich niet aan de maximumsnelheid hield heeft hij ingegrepen om
de snelheid naar beneden te ‘corrigeren’.

Poster −→ Rijrichting −→
A . 2 . . 2 . . 2 . . 2 . . . 3

B 1 . . 2 . . . 3 . . . . 4 . .

C 1 . . 2 . . 1 . . 2 . . 1 . .

D 4 . . . 3 . . . 2 . . 2 . . 2

E 2 . 1 0 . . . 2 . . . . . . 3

F . . . . . 2 . . . . . 4 . . 2

G 1 0 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 1 0 0

H . . 2 . . . . . . . 4 . . 2 .

I . . 4 . . . 3 . . 2 . . 2 . .

J . . 4 . . . . . 2 . . . . 4 .

Tabel 2: Schematische weergave van de verkeerssituaties A tot en met J

Opgave 3: We nemen aan dat het verkeer zich beweegt volgens het determinis-
tische NaSch-model, met vmax = 4. Bovenstaande situaties zijn momentopnamen
van een lange weg (dus de randen zijn niet periodiek), waarin het verkeer zich
beweegt volgens het deterministische NaSch-model, met vmax = 4. Er hoeft geen
rekening gehouden te worden met eventueel verkeer dat zich buiten beeld bevindt.
In elk van de bovenstaande situaties is van één van de auto’s de snelheid mogelijk
verlaagd. Bij elke ‘correctie’ is een Onmogelijke Toestand ontstaan. Geef op het
antwoordblad aan van welke auto’s de snelheid verlaagd is, met behulp van de
volgende code: “Poster X, derde auto van links” wordt “X3”.
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In het deterministische NaSch-model bewegen de auto’s zich als volgt:
Stap 1: optrekken: v′(τ + 1) := min(v(τ) + 1, vmax)
Stap 2: remmen: v(τ + 1) := min(v′(τ + 1), d(τ))
Stap 3: rijden: x(τ + 1) := x(τ) + v(τ + 1)
waar v, x, en d resp. snelheid, plaats en afstand tot de voorganger aangeven, en
waarbij er één uitzondering mogelijk is op Stap 1: als v(τ) = 0 dan mag ook
v(τ + 1) = 0 (een stilstaande auto mag enige tijd stil blijven staan).

Ook voor deze opgave kun je van 0 tot 100 punten verdienen: een goed geidenti-
ficeerde ‘correctie’ geeft punten (40% voor de poster, 60% voor de auto), een ten
onrechte aangewezen poster eventueel dezelfde puntenaftrek.
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4 Life in 3-D

De hacker die eerder al de foto’s uit de snelheidscamera’s leverde, heeft nog iets
voor ons in petto: een versnellingsbak die extra snel optrekken mogelijk maakt.
Een prototype ligt in een kluis die je kunt openen door een probleem op te lossen
dat gevat is in twee (nauw verwante!) hologrammen.

 

Figuur 3: De hologrammen

Elk hologram bestaat uit een 3-dimensionale cellulaire automaat, van 27 cellen
in de vorm van een kubus met een lengte van 3 cellen, zoals schematisch getoond
in Figuur 3. Voor de duidelijkheid hebben we de beide kubussen weergegeven als
3 losse horizontale plakken, die natuurlijk eigenlijk op elkaar liggen. De levende
cellen zijn gekleurd.
Elke kubusvormige cel heeft 6 buren, de kubusjes die een heel zijvlakje (niet al-
leen een ribbe of hoekpunt!) met die cel gemeen hebben. Alle cellen hebben 6
buren, omdat de periodieke randvoorwaarden gelden (zoals ook beschreven voor
de Game of Life in 2 dimensies), dat wil zeggen dat je het bovenvlak aangrenzend
aan het ondervlak moet denken, het linkervlak grenzend aan het rechtervlak, en
het achtervlak aan het voorvlak. Voor deze 3-D Game of Life gelden de regels
234/34, dus: een levende cel met minder dan 2 levende buren sterft, evenals een
levende cel met meer dan 4 levende buren; een levende cel met precies 2, 3 of 4
levende buren leeft voort. Een dode cel met precies 3 of 4 levende buren komt
tot leven.

Opgave 4: Kleur op het antwoordblad de levende cellen van beide hologrammen
na twee iteratiestappen.

Een helemaal correct gekleurd hologram levert 50 punten op.
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5 De Race!

De vijfde opdracht is een bijzondere: er vindt een autorace plaats tussen alle 100
teams. Maar omdat het onmogelijk is alle teams tegelijkertijd op het parcours
tegen elkaar te laten racen, is de strijd opgesplitst in 25 deelraces tussen vier
teams. Achter elke laptop (25 in totaal) nemen vertegenwoordigers van vier teams
om beurten plaats om hun auto’s te verplaatsen. Het totaal aantal punten dat
behaald kan worden hangt af van de totale afstand die door de auto’s van het
team wordt afgelegd; daarbij worden de afstanden van alle teams met elkaar in
één eindranglijst met elkaar vergeleken.

De precieze regels luiden als volgt.

� Ieder team vaardigt één vertegenwoordiger af naar de tafel waarop het team
tegen drie andere teams strijdt.

� Het scherm van de laptop toont een parcours dat uit vakjes (cellen) bestaat,
waarop elk van de vier teams twee auto’s heeft. De twee auto’s van een team
onderscheiden zich door hun kleur van die van hun tegenstanders.

� In een vaste volgorde (vooraf bepaald door het lot) dienen de teams om
de beurt voor hun beide eigen auto’s een zet te doen. Ze hebben steeds
een vaste maximale tijd (30 seconden) ter beschikking, waarbinnen de twee
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zetten gedaan moeten worden; de tijd wordt op het scherm weergegeven
door een balkje (rechtsboven) dat opgevuld wordt. Met een pijl bij de score
wordt aangegeven welk team aan de beurt is.

� Het cijfer op een auto is zijn actuele snelheid. De auto’s gedragen zich
volgens het deterministische ‘NaSch-model’, met een maximum snelheid
vmax = 5 (maar zie onder). Hierbij mogen de auto’s zowel voorwaarts als
zijwaarts bewegen (van baan wisselen).

� De vertegenwoordiger van het team dat aan de beurt is neemt plaats ach-
ter de laptop en krijgt achtereenvolgens van de beide eigen auto’s te zien
naar welke vakjes de auto gezet mag worden, doordat deze vakjes gekleurd
worden. De speler geeft met één muisklik aan naar welk van de toegestane
vakjes de auto bewogen zou moeten worden; na deze klik blijft nog slechts
dat geselecteerde vakje gekleurd en de speler bevestigt de zet door er nog-
maals op te klikken. Voordat de tweede, bevestigende klik is gedaan, is het
nog mogelijk de keuze te veranderen (door op een ander vakje te klikken),
daarna niet meer. Wordt de toegestane tijd overschreden voordat de twee
muisklikken voor een auto zijn voltooid, dan wordt de zet voor die auto niet
gemaakt, en bovendien wordt de snelheid van die auto 0.

� Zodra een speler beide auto’s heeft gezet, of wanneer de tijdbalk aangeeft
dat de beurt voorbij is, maakt de speler plaats achter het scherm voor het
volgende team dat aan de beurt is. Het aanwezige jurylid ziet er op toe dat
het volgende team niet gehinderd wordt.

� Naast de teamauto’s is er ook nog kruisend ‘neutraal verkeer’ op het par-
cours. Dit verplaatst zich volgens de regels van het gerandomiseerde NaSch-
model, met cyclische randcondities; de zetten van deze auto’s worden be-
paald door de computer. Dit verkeer kan de teamauto’s in hun bewegingen
hinderen.

� Na vijf zetten van elk team (vijf rondes) vindt een korte pauze plaats. Deze
duurt 3 minuten (plus de tijd die eventueel is bespaard bij het doen van
de zetten in minder dan 30 seconden); op alle laptops wordt dan weer op
hetzelfde moment verder geracet. De pauze (waarvan de resterende duur
op het scherm wordt getoond) biedt de spelers gelegenheid met hun team
te overleggen over de strategie. Bovendien vindt een update van bonussen
plaats door het jurylid: wanneer een team voor één van de eerste vier
opgaven een perfecte oplossing heeft ingeleverd, krijgt één van de twee auto’s
van dat team in deze pauze een turbo-voordeel. Er zijn twee bonussen voor
beide auto’s te verdienen: een verhoging van vmax met 1 tot vmax = 6, en
een vergroting van de acceleratie met 1 zodat de snelheid van de auto in
een zet met 2 omhoog kan gaan in plaats van met 1. (Als de oplossing niet
volledig correct is wordt dit voordeel niet verkregen. Voor elke opgave mag
maar één keer een oplossing worden ingeleverd.)
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� Er is een aantal meetpunten op het parcours; de score wordt verhoogd door
deze meetpunten te passeren, waarbij telkens rondjes voltooid moeten wor-
den door achtervolgens langs het meetpunt in het midden van het onderste
horizontale baanvak en dat in het midden van het bovenste horizontale
baanvak te passeren (het maakt niet uit in welke richting). Met een pijl
wordt steeds aangegeven naar welk baanvak de auto op weg moet gaan.

� Bepalend voor de uitslag van de race is de totale score behaald door beide
auto’s. Aan het eind van de race wordt een ranglijst opgemaakt van deze
‘afgelegde afstanden’: het team met de hoogste score krijgt 100 punten, het
team op de tweede plaats 99 punten, enzovoorts, tot 1 punt voor het laatste
team. Eindigen er twee of meer teams op dezelfde afstand, dan krijgen ze
allemaal het aantal punten waarop de positie recht geeft.

� Teneinde om te keren dient (behalve op kruispunten waar rondgedraaid kan
worden) de auto eerst snelheid 0 te krijgen (door op de huidige positie te
klikken).

� De race start 15 minuten na het begin van Sum of Us en duurt vijf kwartier.
Dat houdt in dat de race nog één kwartier voortduurt nadat de termijn voor
het inleveren van oplossingen van de eerste vier opgaven is verstreken. In
dat laatste kwartier wordt er dus alleen nog geracet! Natuurlijk mogen de
teams dan hun spelers aan de laptop aanmoedigen en aanwijzingen geven,
maar zij dienen wel ruim baan te maken voor de vier spelers om hun zetten
ongehinderd te doen!
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Naam van de school:

Teamnummer:

Opgave 1:

Verkeerslicht A B C D E F G H I J

T

∆
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Naam van de school:

Teamnummer:

Opgave 2:

a) Tijd: Snelheid:

b) Tijd: Snelheid:

c) Route:

d) Route:

19



20



Naam van de school:

Teamnummer:

Opgave 3:

Auto’s:
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Naam van de school:

Teamnummer:

Opgave 4:
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