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1 Inleiding 

1.1 Doel van dit document 
Dit document beschrijft het bestandsformaat zoals dat in TEC Traffic Net gebruikt wordt voor het  
exporteren van Vehicle-By-Vehicle (VBV) data. 

1.2 Toepassingsgebied 
Het bestandsformaat is bedoeld voor klanten waarbij TEC Traffic Systems de toeleverancier is van 
VBV data. In dit document wordt op detailniveau de structuur van de databestanden beschreven, 
waardoor dit document geschikt is voor technici die rechtstreeks met deze bestanden moeten gaan 
werken. 

1.3 Definities 
Meetinstrument Apparaat dat 1 of meerdere detectoren bevat. 
Detector Apparaat dat eigenschappen en/of grootheden van een voertuig kan 

meten. 
  
  
 

1.4 Referenties 
 
Titel XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition 
Bestandsnaam  http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-

20041028/datatypes.html 
Auteur Paul V. Biron & Ashok Malhotra 
Datum 28 oktober 2004 
 
Titel  
Bestandsnaam   
Auteur  
Datum  
 
 



Specificaties VBV file formaat – TEC Traffic Net 

 
Specificaties VBV file formaat_V2.doc 4 
Definitief  Versie: 1.6 

2 Bestandsstructuur 

2.1 Extensible Markup Language (XML) 
De structuur van de bestanden is gebaseerd op het XML dataformaat. 

2.2 Bestandsnaam 
Elk bestand moet een unieke naam krijgen om te voorkomen dat bestanden worden overschreven. De 
bestandsnaam bestaat uit 3 onderdelen, gescheiden door een onderstrepingsteken. Het datum - 
tijdgedeelte in de bestandsnaam geeft het tijdstip aan waarop het bestand is aangemaakt. 
Het formaat is als volgt. 
  
 XXX_JJJJMMDD_uummss_mmm.xml.zip 
 
 XXX = identificatie van het bestand. Vrij in te vullen, bijvoorbeeld een klant ID. 

JJJJ = jaar 
MM = maand 
DD = dag 
uu = uur 
mm = minuut 
ss = seconden 
mmm = milliseconden 
xml.zip = XML en ZIP file extensie 

 
bijvoorbeeld: v2t_20041225_134035_789.xml.zip 
 
Opmerking: 
De datum/tijd in de bestandsnaam hoeft geen relatie te hebben met de datum/tijd van de data in het 
bestand. 
 

2.3 Zip, Hoe Wat & Waarom 
Omdat XML bestanden van nature veel ruimte in beslag nemen kost transport over het intranet / 
internet veel bandbreedte. Door de bestanden te comprimeren kan een groot deel van de bandbreedte 
worden terug gewonnen. De keuze voor het compressie formaat is gevallen op het pkZIP formaat 
omdat deze erg gangbaar is en vanaf Windows XP zonder externe programma’s ondersteund wordt. 
 

2.4 Records 
 
Hieronder is schematisch weergegeven hoe een XML bestand eruit ziet. Voor elk gedetecteerd 
voertuig wordt een VBV record aangemaakt. Het type record dat wordt aangemaakt is afhankelijk van 
het type detector dat het voertuig gedetecteerd heeft. In het schema hieronder staan de twee 
mogelijke records: VBV_TWR_DATA en VBV_M660_LOOP_DATA. 
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2.4.1 Betekenis van de velden 
 
Naam Omschrijving Bereik 
DOC_VERSION Document versie 

Het versienummer van het xml 
document. 

1.5 

REALTIME Indicatie realtime-export of 
nalevering 

Boolean: 
- True 
- False 

TIME_SPAN Bevat de velden: 
- START_DATETIME 
- STOP_DATETIME 

n.v.t. 

START_DATETIME De start datum en tijd van de 
export. 

dateTime 

STOP_DATETIME De datum en tijd tot waar de 
export loopt. Dus niet tot-en-
met. 

dateTime 

LOCATIONID Locatiecode 
Een unieke code voor 
identificatie van de rijstrook, 
bijv. een Rijkswaterstaat BPS-
code. 

String, minimaal 1 karakter. 

LOCATION_DESCRIPTION Locatieomschrijving 
Een leesbare representatie van 
de LOCATIONID. Let op: deze 
locatieomschrijving hoeft niet 
uniek te zijn. 

String 

DETECTOR_TYPE Detector type 
Het type detector dat de 
metingen verricht heeft. 

String 
- TWR 
- M660_3 
- M660_5 

LOCATION_NUMBER Optioneel, het unieke nummer 
van het betreffende 
meetinstrument. 

Integer 

START_DATETIME De start datum en tijd van de 
meetminuut. 

dateTime 

ONLINE Indicatie minuutbericht 
ontvangen. 

Boolean: 
- True 
- False 

DETECTORSTATUS Status van de detector String: 
- OK 
- DEGRADED 
- FAILED 
- UNKNOWN 

CONGESTION Bevat de velden: 
- CONGESTION_TYPE 
- BEGIN 
- END 

Zie paragraaf 2.4.4 

n.v.t. 

CONGESTION_TYPE 
 

File vorming (Congestie, Geen 
congestie, Onbepaald) 

String: 
- C 
- G 
- X 

BEGIN 
 

Start tijd van een congestie 
status. Datum en tijd zijn gelijk 
aan de START_DATETIME van 
het VBVMeasurement record. 

dateTime 
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Naam Omschrijving Bereik 
END Stop datum en tijd van een 

congestie status. Datum en tijd 
zijn gelijk aan de 
START_DATETIME + 1 minuut 
van het VBVMeasurement 
record. 

dateTime 

Point Optioneel. Bevat de velden: 
- lat 
- long 

n.v.t. 

Lat Latitude coördinaat. Float 
Long Longitude coördinaat. Float 
VBV_TWR_DATA Optioneel. Zie paragraaf 2.4.2 n.v.t. 
VBV_M660_LOOP_DATA Optioneel. Zie paragraaf 2.4.3 n.v.t. 
 

 
START_DATETIME en STOP_DATETIME 
Het XML bestand bevat voertuiggegevens die vanaf de starttijd tot de stoptijd lopen. 
De start- en stoptijd van de rapportage is gespecificeerd in de START_DATETIME 
en STOP_DATETIME velden. 
 
Voorbeeld van een minuut record: 

    <TIME_SPAN> 
        <START_DATETIME>2007-05-23T15:35:00.0000000+01:00 </START_DATETIME> 
        <STOP_DATETIME>2007-05-23T15:36:00.0000000+01:00</STOP_DATETIME> 

    </TIME_SPAN> 

In dit voorbeeld wordt er dus vanaf 15:35:00 tot 15:36:00 geëxporteerd. Dus niet tot 
en met. 
 
De tijdsnotatie is conform de [XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition --> 
DateTime]. De tijd wordt dus altijd in wintertijd gerapporteerd. 
 
VBVMeasurement 
Een entry “VBVMeasurement” omvat altijd een rapportage van 1 minuut. Daarom 
hoeft er in deze entry alleen maar een starttijd gespecificeerd te zijn. Wanneer de 
rapportageperiode langer dan een minuut is, bevat de exportfile per detector voor 
iedere minuut van de rapportageperiode een entry “VBVMeasurement”. 
 
LOCATIONID 
Als een meetinstrument voertuigen op meerdere rijstroken kan detecteren, dan 
wordt iedere rijstrook gezien als een aparte detector en heeft dus zijn eigen unieke 
locationid. Als een M660 op 8 rijstroken voertuigen kan detecteren, dan heeft het 
meetinstrument (de M660) 8 unieke LOCATIONID’s aan zich gekoppeld. 
 
ONLINE 
Het veld “ONLINE” geeft aan of het minuutbericht (op tijd voor realtime verwerking) 
is ontvangen of niet. In realtime exportbestanden heeft dit veld de waarde “False” 
wanneer er geen minuutbericht van het meetpunt is ontvangen. In naleverings-
exportbestanden heeft dit veld altijd de waarde “True”, omdat de nalevering alleen 
minuutberichten bevat, die zijn ontvangen in het TTN. 
 
DETECTORSTATUS 
De detectorstatus bevat een van de volgende vier statussen: 

OK 
DEGRADED 
FAILED 
UNKNOWN 
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Een detector is een luspaar in een rijstrook. OK geeft aan dat beide lussen in orde 
zijn. DEGRADED wil zeggen dat 1 van de 2 lussen niet functioneert, FAILED wil 
zeggen dat beide lussen niet functioneren. 
UNKNOWN wordt weergegeven als er in een minuut geen communicatie was met 
het meetpunt waar deze detector bij hoort. 
 
Uitzonderlijke situaties 
Er kunnen nog een aantal uitzonderlijke situaties worden onderscheiden welke 
zorgen voor een afwijkende invulling van het VBV record: 
1) Wanneer er geen minuutbericht ontvangen is van de detector (‘Geen 

communicatie / algehele storing’) staat ONLINE op “False”. De te rapporteren 
gegevens en statussen ontbreken. Het is in deze situatie echter wel mogelijk dat 
de gegevens in de toekomst alsnog in een nalevering verzonden worden. 

2) Bij een minuutinterval zonder gedetecteerde voertuigpassages ontbreken de 
voertuigpassages. 

3) Bij een storing aan een enkele lus (Detectorstatus is ‘degraded’) is het niet 
mogelijk om snelheid en voertuiglengte te bepalen, wel kunnen er nog passages 
geteld worden. De velden voor snelheid en lengte zullen een nul bevatten. 
Afhankelijk van het type teller en firmwareversie zullen de velden zoals headtime 
en/of gaptime nog bepaalt kunnen worden maar hier is geen vaste uitspraak 
over te doen. 
Dus: passagetime=gemeten tijd passage, vehiclespeed=0, vehiclelength=0. De 
overige velden zijn onbepaald (leeg, correct ingevuld of nul, afhankelijk van 
detector). 

4) Mismetingen, door scheefrijders etc., worden op dezelfde manier gerapporteerd 
als bij een storing aan een enkele lus. 

 

2.4.2 VBV_TWR_DATA 
PASSAGETIME Datum en tijd van voertuigpassage dateTime 
DIRECTIONID Rijrichting -1 = onbekend 

0 = normaal 
1 = spookrijder 

VEHICLESPEED Snelheid -1 = onbekend 
0 – 300 km/uur 

VEHICLELENGTH Voertuiglengte -1 = onbekend 
0 – 999 dm 

2.4.3 VBV_M660_LOOP_DATA 
PASSAGETIME Datum en tijd van voertuigpassage dateTime 
DIRECTIONID Rijrichting -1 = onbekend 

0 = normaal 
1 = spookrijder 

HEADTIME Tijd kop – kop -1 = onbekend 
0 – 999  in 0,1sec 

GAPTIME Tijd kont – kop -1 = onbekend 
0 – 999  in 0,1sec 

VEHICLESPEED Snelheid -1 = onbekend 
0 – 300 km/uur 

VEHICLELENGTH Voertuiglengte -1 = onbekend 
0 – 999 dm 

CLASSID Optioneel. Voertuigklasse. Exacte 
invulling is afhankelijk van het 
gebruikte type meetinstrument. 

0  = onbekend 
1 – 7 = voertuigklasse. 
of leeg indien onbekend 

CHASSISHEIGHT Optioneel. Chassishoogte (zeer laag, 
laag, midden, hoog) 

‘VL’, ‘L’, ‘M’, ‘H’,  
of leeg indien onbekend 
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2.4.4 CONGESTION 
 
Optioneel: Het congestie record is alleen aanwezig, wanneer de congestie ook geleverd wordt. 
Het congestie record bevat informatie over eventueel gedetecteerde verkeersopstoppingen. Het 
record zelf bevat 3 velden: 

• CONGESTION_TYPE 
• BEGIN 
• END 

Het CONGESTION_TYPE veld bevat een van de volgende karakters: 
Karakter Betekenis 
C Er is congestie. 
G Er is geen congestie. 
X Congestie meting is onbepaald. 
 
Het BEGIN veld geeft de begintijd van de meetminuut. In de praktijk komt deze waarde altijd overeen 
met de START_DATETIME uit het VBVMeasurement record. Ook als de toestand al eerder begon. 
 
Het END veld geeft de eindtijd van de meetminuut. Ook als de toestand later eindigt. Het END veld 
bevat een “tot” tijd. Dat wil zeggen vanaf BEGIN tot END. Dit in tegenstelling tot: tot en met. 

2.5 De verschillen tussen realtime-export en nalevering 
 
Uit de specificatie hierboven is niet af te lezen welke verschillen er zijn tussen de realtime-export en de 
nalevering. Daarom worden deze verschillen hier besproken. 

2.5.1 De rapportageperiode 
 
De rapportageperiode van de realtime-export is exact vastgelegd en omvat altijd dezelfde tijdsspanne 
van 1, 2 of 5 etc. minuten. 
De rapportageperiode van een naleveringsbericht kan variëren. 

2.5.2 De rapportages “VBVMeasurements” 
 
Een realtime-exportfile bevat per detector, per minuut een rapportage “VBVMeasurements”. Ook 
wanneer er voor die minuut geen minuutbericht ontvangen is van die detector. Een realtime-exportfile 
bevat dus altijd eenzelfde aantal entries. 
Een naleverings-exportfile bevat uitsluitend rapportages “VBVMeasurements” voor minuutberichten 
van detectoren die nog geëxporteerd moeten worden. 
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3 Voorbeeld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Locations  
xsi:noNamespaceSchemaLocation="VBV_schema.xsd" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 
<DOC_VERSION>1.1</DOC_VERSION> 

<TIME_SPAN> 
<START_DATETIME>2007-05-21T15:35:00.0000000+01:00 </START_DATETIME> 
<STOP_DATETIME>2007-05-23T15:35:00.0000000+01:00</STOP_DATETIME> 

</TIME_SPAN> 
 <VBVMeasurements> 
  <LOCATIONID>00D00E01F813D007000B</LOCATIONID> 
  <LOCATION_DESCRIPTION>Lokatie 1</LOCATION_DESCRIPTION> 
  <DETECTOR_TYPE>M660_LOOP</DETECTOR_TYPE> 
  <LOCATION_NUMBER>1002</LOCATION_NUMBER> 
 

<CONGESTION> 
<CONGESTION_TYPE>G</ CONGESTION_TYPE > 
<BEGIN>2007-05-21T15:35:00.0000000+01:00</ BEGIN > 
< END >2007-05-23T15:35:00.0000000+01:00</ END > 

</CONGESTION> 
 
  <Point> 
   <lat>12,1124</lat> 
   <long>12,7889</long> 
  </Point> 
   
  <VBV_M660_LOOP_DATA> 
   <PASSAGETIME>2007-05-22T15:35:02.0000000+01:00</PASSAGETIME> 
   <DIRECTIONID>0</DIRECTIONID> 
   <HEADTIME>124</HEADTIME> 
   <GAPTIME>23</GAPTIME> 
   <VEHICLESPEED>80</VEHICLESPEED> 
   <VEHICLELENGTH>39</VEHICLELENGTH> 
   <CLASSID>1</CLASSID> 
   <CHASSISHEIGHT>M</CHASSISHEIGHT> 
   <CONGESTION>G</CONGESTION> 
  </VBV_M660_LOOP_DATA> 
 
  <VBV_M660_LOOP_DATA> 
   <PASSAGETIME>2007-05-22T15:37:05.0000000+01:00</PASSAGETIME> 
   <DIRECTIONID>0</DIRECTIONID> 
   <HEADTIME>136</HEADTIME> 
   <GAPTIME>120</GAPTIME> 
   <VEHICLESPEED>85</VEHICLESPEED> 
   <VEHICLELENGTH>29</VEHICLELENGTH> 
   <CLASSID>1</CLASSID> 
   <CHASSISHEIGHT>M</CHASSISHEIGHT> 
   <CONGESTION>G</CONGESTION> 
  </VBV_M660_LOOP_DATA> 
   
 </VBVMeasurements> 
  
 <VBVMeasurements> 
  <LOCATIONID>00D00E01F813D0071234</LOCATIONID> 
  <LOCATION_DESCRIPTION>Lokatie 2</LOCATION_DESCRIPTION> 
  <DETECTOR_TYPE>M660_LOOP</DETECTOR_TYPE> 

<CONGESTION> 
<CONGESTION_TYPE>G</ CONGESTION_TYPE > 
<BEGIN>2007-05-21T15:35:00.0000000+01:00</ BEGIN > 
< END >2007-05-23T15:35:00.0000000+01:00</ END > 

</CONGESTION> 
 
  <VBV_M660_LOOP_DATA> 
   <PASSAGETIME>2007-05-22T15:40:05.0000000+01:00</PASSAGETIME> 
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   <DIRECTIONID>0</DIRECTIONID> 
   <HEADTIME>140</HEADTIME> 
   <GAPTIME>122</GAPTIME> 
   <VEHICLESPEED>90</VEHICLESPEED> 
   <VEHICLELENGTH>35</VEHICLELENGTH> 
  </VBV_M660_LOOP_DATA> 
 </VBVMeasurements> 
</Locations> 


