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A téma aktualitása 

Napjainkban a nemzetgazdaságok fejlődésének egyik fő jellemzője a közúti forgalom állandó 
növekedése. Közismert, hogy az infrastrukturális körülmények és a korlátozott erőforrások 
sajnos nem teszik lehetővé az utak kapacitásának megfelelő szintű növelését, ezért egyre gyak-
rabban alakulnak ki különböző típusú közlekedési anomáliák. Így általában növekednek a for-
galmi torlódások is és az Európai Unióban a balesetek száma sem csökken a kívánatos mér-
tékben. A közlekedési hálózatok fejlesztésénél az egyik első számú szempont a torlódások 
csökkentése. Ennek érdekében számos lehetőség közül a leginkább támogatott megoldásnak a 
meglévő úthálózat jobb kihasználása, a közúti járműforgalom homogenizálása, illetve az egy 
járműben utazók számának növelése tűnik. Tehát külön prioritást élvez a közös jármű 
(carpooling) vagy a tömegközlekedés használata is. Fenti célok megvalósítását szolgáló egyik 
ilyen egyszerű technikai hátteret igénylő elv, melyet az Amerikai Egyesült Államok számos 
államában már az 1920-as évektől használtak, az úgynevezett változtatható irányú sáv elve 
[Fisher; 2010]. 

Ugyancsak jól ismert, hogy a közúti közlekedés modellezése összetett műszaki és gazdasági 
feladatnak tekinthető, ugyanis a dinamikus rendszer működésében nagyszámú résztvevő kap 
„szerepet”. A „járműsokaság” dinamikus viselkedésére a közlekedési szabályok mellett, a hu-
mántényezők is döntő hatást gyakorolnak. 

A rendszer működése számos geometriai jellemzőtől, illetve azok kialakítástól függ, amelyek 
szintén hatással vannak a közlekedési folyamatokra. Természetesen sokféle külső tényező is 
közrejátszik: pl. szezonális hatások, időjárás stb. Ezért a jól alkalmazható és hatékony makro-, 
illetve mikromodellnek egyaránt figyelembe kell vennie minden olyan feltételt, amely a rend-
szer működésére tényleges hatást gyakorol, hiszen a túlzott egyszerűsítések jelentős mértékben 
torzítanák a modellezési eredményeket. Mivel a gyakorlatban számos részletről nem lehet ki-
elégítő információt szerezni egy ilyen részletes modell kiépítéséhez gyakran be kell érnünk 
„hiányos” és pontatlan modellek alkalmazásával, amelyek fogyatékosságai adaptív technikákkal 
némileg kompenzálhatók. [Papageorgiou; 1998], [Papageorgiou, et al.; 2003] 

Vizsgálataimhoz speciális nemlineáris makroszkopikus modellt alkalmaztam, amely alkalmas a 
változtatható irányú forgalmi sávos rendszer működésének felírására. [Péter 2008/1], [Péter 2008/2] 
Munkám - a közúti közlekedési rendszerek nemzetközi kutatási eredményeit figyelembe véve - 
elsősorban a hazai irányításelmélet szellemi bázisának eredményeit kívánja a gyakorlatba ültetni 
és hasznosítani. [Bokor, Gáspár; 2008], [Bokor, Palkovics; 1994], [Várlaki et. al.; 2008] 

A kutatási téma célja 

Kutató munkám során eszköztáram elsősorban a közúti forgalmi rendszerek elmélete, mate-
matikai algoritmusok alkalmazása, számítógépes szimulációk és mérések elvégzése volt. 

A kutatási feladatom új tudományos eredmények megalkotása volt, gazdasági szempontból is 
fontos közúti közlekedési feladatok megoldására. A doktori (PhD) disszertáció kidolgozása 
során az alábbi területek, illetve témakörök vizsgálatával foglalkoztam:  

• A jelenleg alkalmazott változtatható irányú forgalmi sávok felmérése, és ezeknek a 
rendszereknek megismerése. 

• A változtatható irányú közúti közlekedési rendszerek kialakításának elemzése. 
• Célirányos matematikai modellezési és programozás- elméleti módszerek alkalmazása. 
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• Változtatható irányú forgalmi sávok – mint részrendszerek – beillesztése a hálózati 
rendszereket leíró modellekbe. A rendszerek matematikai modellezése és analízise. 

• A változtatható irányú forgalmi sávok – mint részrendszerek – szimulációja. 
• A fenti közúti közlekedési rendszerek struktúrájának módosításával, az állapotfüggő 

irányítás lehetőségének feltárása és vizsgálata. 
• A hálózati rendszereket leíró modellből kinyert adatok összehasonlító analízise a mért, 

valós járműdinamikai paraméterekkel. Ezek alapján a modell forgalmi finomítása. 
• Környezetterhelés vizsgálata, a modellből kinyert és mért jellemzők együttes analízise. 

Vizsgálataim megmutatták, hogy a változtatható irányú forgalmi sáv környezetterhelő hatásá-
nak vizsgálata is fontos feladatnak tekinthető. Ennek érdekében megalkottam egy új emissziós 
közlekedési modellt, melynek felhasználásával vizsgálni lehet az egyes járműveket és azoknak 
környezetkárosító hatásait az adott forgalmi rendszerben. Így célom egy olyan módszer kidol-
gozása volt, amely becsülhető imissziós értéket ad egy nagyméretű közlekedési hálózatot leíró 
modell „kimeneteleként”. 
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I. Fejezet 

 

I.1 BEVEZETÉS 

A forgalom optimálása a nagyméretű közúti hálózaton igen nehéz, ugyanakkor szép és össze-
tett feladat [Varga, Bokor; 2007], [Varga, et. al.; 2012]. Ebben a témakörben egy érdekes speciális 
módszer, a változtatható irányú forgalmi sávok alkalmazása, amely a közlekedési folyamatok 
dinamikájában (napszakonként, szezonálisan stb.) meglévő fő áramlat-irányok változását ma-
ximálisan figyelembe veszi a rendelkezésre álló útfelületen [Bede; 2008], [Bede, Péter; 2009/1]. A 
változtatható irányú forgalmi sáv elve a közlekedési áramlatok irányváltoztatására épül. Az 
adott útfelületen az igényeknek megfelelően a sávok számát változtathatjuk a különböző irá-
nyokban. Erre látható egy kanadai példa az 1.1 ábrán, ahol a Lions Gate hídon 3 sáv áll ren-
delkezésre és a középső sáv irányítását a forgalmi igényeknek megfelelően változtatják [Bede, 
Péter; 2009/2], [Bede, Péter; 2009/3], [Fisher; 2010], [Wolshon, Lambert; 2006/1], [NDoT; 2006], [Barrier; 
2012], [TTI; 2005], [Golub; 2012]. A közlekedéspolitikában a világon mindenütt nagy súlyt fektet-
nek a torlódások elkerülésére [Tánczos; 2012], amire számos lehetőség kínálkozik. Ide sorolható-
ak olyan technikai eszközök, amelyek műszakilag igen bonyolult rendszert alkotnak, mint pél-
dául a valós idejű forgalomtól függő szabályzás a jármű fedélzetén. 

 
1.1 ábra A kanadai Lions Gate Bridge Vancouver-ben [CPS; 2012] 

A városokra jellemző centralizáltság miatt a torlódások a délelőtti órákban a központ irányába 
alakulnak ki, míg délután a városból kivezető utakra jellemzőek, igaz ilyenkor a torlódás kisebb 
mértékben jelentkezik, mert a forgalom jobban megoszlik a különböző munkaidők, és az elté-
rő úticélok miatt. Az életszínvonal javulására jellemző a munkahelyet adó nagyobb városokból 
a környező falvakba való kiköltözés, amelynek következtében egyre több az ingázok száma, és 
ez által egyre hosszabb távon alakul ki dugó. Az irányok adott időpillanatban eltérő forgalom-
nagyságát kihasználva célszerű tehát változtatható irányú forgalmi sávokat kialakítani, melyek 
figyelembe veszik az aktuális forgalom nagyságot és ez alapján mindkét iránynak megfelelő 
kapacitást biztosítanak [Wolshon, Lamber; 2006/2]. A különböző környezeti és társadalmi adottsá-
gokból adódó igényeknek megfelelően eltérő módon kell kiépíteni az egyes helyeken alkal-
mazható változtatható irányú forgalmi sávokat [Golub; 2012]. Ezeket az igényeket figyelembe 
véve mutatok be néhány eljárást, kihangsúlyozva a magyar adottságokat az alábbi fejezetekben 
[Bede; 2008], [Bede, et. al.; 2010/1]. 
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I. Fejezet 

Az I.5 fejezetben két Amerikában készült esettanulmányt fogok bemutatni, melyek bizonyít-
ják a változtatható irányú rendszer létjogosultságát. A mért értékek alapján megállapítható, 
hogy ezzel a rendszerrel a feltartóztatási idő a felére csökkent, így az utazási idő is fele olyan 
rövid lett. Csökkenő feltartóztatási idő mellett a szakaszon kialakult forgalomnagyság is ugyan-
olyan mértékben a felére lecsökkent. Ennél a rendszernél nem csak a feltartóztatási időt érde-
mes figyelni, hanem a megállások számát is, azaz a rendszer folyamatosságát, ennek vizsgálata 
során megállapítható, hogy közel 1/3-val csökkent a megállni kényszerülő járművek száma. 
Ezen értékekből adódóan a károsanyag kibocsátás és tüzelőanyag fogyasztás is kedvezőbb 
értéket mutatott. 

 

I.2 TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1930-as évekből láthatunk példát a változtatható 
irányú forgalmi sávok alkalmazására [Bede; 2008], [Bede, Péter; 2009/1]. Egy 2006-os tanulmány 
alapján 45 helyen alkalmaznak változtatható irányú forgalmi sávos rendszert (RLS – Reversible 
Lane System) Amerikában, - mint jól működő megoldást [Wolshon, Lamber; 2005]. Európában 
szintén láthatunk már kezdeményezéseket a változtatható irányú forgalmi sáv alkalmazására, itt 
azonban az angol Tidal Flow elnevezés ismert. 

A járművek elterjedése az egyre nagyobb forgalomnagyság kialakulásához vezetett, mely torló-
dásokkal járt. A kezdeti időkben ezen elsődleges csúcsidős forgalom torlódás elkerülésére első-
sorban változtatható irányú forgalmi sávos (Reversible Lane - RL) módszert alkalmaztak 
[Fisher; 2010]. Akkoriban ez volt a leghasználhatóbb eljárás, amikor még nem voltak autópályák, 
egyirányú utcák, balra kanyarodó sávok vagy ATSAC (Automated Traffic Surveillance and 
Control - Automatizált forgalom felügyelet és irányítás) jelzés rendszer. Los Angeles volt az 
elsőszámú úttörője az RL módszernek. 

 
1.2 ábra Wilshire Boulevard és Western Avenue változtatható irányú forgalmi sávval, 

Los Angeles, 1937 [Fisher; 2010] 
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I. Fejezet 

Ralph T. Dorsey ötlete alapján először 1928-ban Los Angeles belvárosában a 8th Street-en 
tesztelték [Dorsey; 1948]. Reggel 3 sáv tartott keletre és 1 sáv nyugatra, míg a délután folyamán 
megfordítva, 3 sávon lehetett nyugatnak és 1 sávon kelet felé haladni. Kezdetben fém alapú 
oszlopokat használtak a két ellentétes irány ideiglenes szétválasztásához, majd 1950 után al-
kalmazták az új, ma is ismert forgalomterelő kúpokat. 

Los Angeles-ben 1937-től, ezt a RL módszert alkalmazták az 1.2 ábrán látható Wilshire 
Boulevard 6 mérföldnyi szakaszán, ezen újítás rendkívül sikeresnek bizonyult, mivel valaha a 
Wilshire Boulevard volt Los Angeles fő kereskedelmi útvonala, kiszolgálva a helyi valamint az 
átmenő forgalmat is. Az eredmények 3 évvel később teljesen meggyőzték a Városi Tanácsot, 
melynek következtében a Második Világháborút megelőző években ilyen változtatható irányú 
sávokat vezettek be még 17 utcában. A Második Világháború után megszokottá vált ezek 
használata a fő közlekedési útvonalakon. 1948-ban változtatható irányú sávokat használtak a 
Figueroa Streeten és a Castelar Streeten (most Hill Street) a kínai negyedben bejáratként az 
Arroy Seco Parkwayra (ma Pasedena Autópálya). A Sunset Boulevard és a Figueroa Street 
keresztezése lett az ország fő közlekedési metszéspontja (1.3 ábra). 1949 táján az Olympic 
Boulevardon is kiépítették ezt az eljárást 6 mérföldnyi szakaszon, egészen 1966-ig, amikor is 
elkészült a Santa Monica Autópálya. A változtatható irányú sávval az Olympic Buolevard volt 
a legnagyobb kapacitással bíró útvonal az ország valamennyi útjához képest. 1953-tól 1958-ig a 
Mulholland Drive alatti Sepulveda Boulvard Alagút sávjainak irányítása is változtatható volt, 
amíg a San Diego Autópálya meg nem nyílt Sepulveda Pass felé. 

Az 1960-as években a megoldás további elterjedése lelassult. Egyre több új alkalmazást vezet-
tek be, melyek következtében a Wilshire Boulevard-on a balra kanyarodást korlátozták, mivel a 
megnövekedett forgalom külön, balrakanyarodó sávot igényelt volna. Ugyanakkor jelentős 
kapacitás növelést értek el az egyirányú utcákra való átállással, valamint a megjelenő autópálya 
hálózattal. Végül, az akkor terjedő ATSAC rendszerrel tudták a megnövekedett forgalomi igé-
nyekre rugalmasan felelni. Ebben az időben, a kiterjedt suburbanizáció és decentralizáció lét-
rehozott egy új forgalmi modellt, melyre nehéz lehet ráilleszteni egy jellegzetes irányadó csúcs-
forgalmat. Ezen kialakult új műveletek és sávszabályozások végeredménye lett az akkora már 
mindennaposnak és manuálisnak nevezhető RL rendszerek megszűnése. Az utolsó long-
running utca ezzel a móddal a Highland Avenuen volt kb. 1954-től 1994 júniusáig. Ezt az 
üzemet ideiglenesen megszakították a metró Red Line építési idejére, de a mai napig nem állí-
tották vissza. Jelenleg dél Californiában csak 2 változtatható irányú sáv van. Az egyik a Prairie 
Avenue-n a City of Inglewood-ban, mely 1972-ben épült, a másikat 1997-ben alakították ki a 
4th Street-en a Los Angeles-i folyó fölé. Mindkettőt felső jelzőlámpával és útburkolati felfes-
téssel látták el. 

 
1.3 ábra Változtatható irányú sávos üzem a Figueroa Street-en, Sunset Boulevard-tól délre, 

kb. 1949 [Fisher; 2010] 
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A Reversible Lane System-RLS sajátossága abban rejlik [Wolshon, Lambert; 2006/1], [GDoT; 2010], 
hogy jelentős mértékben növelni tudja az utak átbocsátó képességét, míg az utak és vezérlések 
infrastruktúrájának kialakítása kis beruházást igényel. Az elv alapja az eltérő forgalomnagyság 
kihasználása a két eltérő irányba. Már az egész világon használják, a folyamatosan növekvő 
forgalom mellett, elsősorban a csúcsidőben kialakult torlódások ellen, de ugyanezt az elvet 
használják ideiglenes forgalomterelésre, főleg konstrukciós munkálatok mellet, nagyszabású 
események alatt, illetve természeti katasztrófák által sújtott területek evakuálásához. Az alapelv 
egyszerű, mégis átgondolt tervezést és üzemeltetést igényel. A jelzéseknek egyértelműnek kell 
lenniük, a járművezetőket megfelelően kell informálni a pillanatnyi állapotról, semmilyen kö-
rülmények között sem engedhetünk meg szembemenetelt. 

 

I.3 JELENLEGI ALKALMAZÁSOK 

I.3.1 JELENLEGI ALKALMAZÁSOK EURÓPÁBAN 

Európában is már láthatunk kezdeményezéseket változtatható irányú sáv alkalmazására, a 
Tidal Flow elnevezés ismert. 

Az Egyesült Királyságban Sheffield-ben a A61-es Queens Road-on 1 sáv irányát lehet változ-
tatni, a Wales-i Cardiff-ban az A470-es North Road egy mérföldes szakaszán szintén egy sáv 
irányítását változtatják, azaz a délelőtti csúcsidőszakban 2 sávon lehet a centrum felé haladni és 
egyen kifelé, míg délután megfordul ez az arány. Ugyancsak hasonló kialakítású a Lincoln-i 
A15-ös Canwick Road. 

Németországban Hamburg közelében a Bundesautobahn 7 New Elbe alagút 2 sávja fix kiosz-
tású, 2 sávot az aktuális forgalomnak megfelelően irányítanak. 

Horvátországban Kraljevica mellett a State Route 102-n található Krk Híd három sávján is 
változtatható irányú forgalomszabályozást alkalmaznak. 

Hollandiában is találunk kísérleteket ezen az elven és számos más hasonló technológiát, mint 
például a útburkolatba épített változtatható jelzésű jeladókat. 

 
1.4 ábra 2 változtatható irányú forgalmi sáv tervezete Hollandiában [TMS-DG01; 2012] 
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Európa közlekedési politikája a közösségi közlekedést részesíti előnyben, ezért elsősorban az 
ilyen irányú rugalmas közlekedési rendszerfejlesztéseket támogatja [Tóth; 2008]. Spanyolország-
ban a HOV (Nagyfoglaltságú járművek) sáv kialakítása terjed, amelynél az igényeknek megfele-
lően, szintén változtatható irányú sávos rendszerként is működhet a több utassal rendelkező 
járművek részére. Továbbá, ahogy a Fehér Könyvben [Fehérkönyv; 2012] szerepel, az Európai 
Unió célkitűzése a komplex közlekedési rendszerek irányítására és integrálására szolgáló in-
formatikai és irányítási eszközök kidolgozása, valamint a közlekedés védelmének és biztonsá-
gának javítására szolgáló technológiák fejlesztése. Az intelligens mobilitási szolgáltatásokat 
elősegítő integrált közlekedésirányítási és információs rendszerek [Tánczos; 2012], az infrastruk-
túra és a járművek hatékonyabb használatát szolgáló forgalomirányítási rendszerek vizsgálata. 

A szükséges innovációs stratégiák, és ezen belül a megfelelő irányítási és finanszírozási eszkö-
zök kijelölése annak érdekében, hogy a kutatási folyamatok során elért eredmények rövid időn 
belül a gyakorlatban is alkalmazásra kerüljenek. Új navigációs, forgalom megfigyelő és kom-
munikációs szolgáltatásokra irányuló beruházási tervek kidolgozása az információáramlás, az 
irányítási rendszerek és a mobilitási szolgáltatások integrációja céljából, az európai integrált 
multimodális információs és irányítási terv alapján. Az elektromobilitással (és egyéb alternatív 
üzemanyagokkal), és ezen belül a járművek feltöltésére szolgáló infrastruktúrával és az intelli-
gens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos demonstrációs projektek [Kövesné, Debreczeni; 
2003].  

Az ITS-Stratégia a 2012-es kiadásban az alábbiakat tartalmazza [TMS-DG01; 2012]. A Dinami-
kus sávmenedzsment (DLM) képes a sávok számát a hálózat adott helyén változtatni. A DLM 
alkalmazása fixen vagy a forgalomtól függően, általában változtatható jelzésképű táblákkal 
(VJT) történik. Használata során biztosítani kell azt, hogy ne legyen lerobbant jármű vagy más 
akadály a sávon, állandó videokamerás megfigyelőrendszer (Automatic Incident Detection) 
szükséges, amit elsősorban ideiglenesen aktiváló rendszereknél ajánlott használni, mint a meg-
fordított sávhasználat. A DLM használata a következő alapvető alkalmazások szerint csopor-
tosítható: 

- változtatható irányú sávos rendszer 
- sávkiosztás a kereszteződésben 
- sávkiosztás alagútban és előtte 
- leállósáv használat 
- sávkialakítás úton lévő munkák előtt 
- sávkialakítás baleset következtében 

DLM célja optimalizálni a létező utak kapacitását azáltal, hogy olyan dinamikus eszközöket 
használ, amik a járműáramlásra hatnak, azaz megadja a sávok számát vagy az engedélyezet 
járművek típusát (mentőautó a leállósávban). Baleset vagy karbantartási munkák során egyes 
sávok ideiglenesen használhatóvá válnak. 

Fontos a helytelen használat lehetőségének kiküszöbölése vagy a nem világos utasítások kerü-
lése, amik lehetnek VJT-k vagy statikus jelzést adó táblák is. Elővigyázatosnak kell lenni a 
DLM szolgáltatások aktiválásánál, elsősorban a biztonsági okok vizsgálatával. A DLM külön-
böző alkalmazhatósága szerint speciális céljai  

- a változtatható irányú sávos rendszer, amelynek célja az ellentétes irányokban jelentke-
ző kapacitásigényekre való reagálás, ami lehet valós idejű vagy előre beütemezett ese-
mény. 

- a sávkiosztás a fő és mellékutak közötti változó forgalmi igényekre reagál, elsősorban 
autópályák kijáratánál. 

- a sávkiosztás alagútban és előtte biztosítja az alagutak biztonságos használatát, vala-
mely incidens (baleset vagy karbantartási munkák) esetén az egyik alagútból át lehessen 
terelni a forgalmat a másik irányba. 
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- a leállósáv használata ideiglenesen történhet, az adott útvonal kapacitásának növelésére, 
ha az biztonság érdekében csökkentet sebesség mellett is javul. 

- az úton folyó munkák kikerülésére használt eszközök lehetnek fix vagy mozgó VJT-k, 
az ott dolgozók védelmére. 

- a baleset elkerülő sávok, eszközök a rendőrök munkáját segítik 

 
1.5 ábra Megvalósult változtatható irányú forgalmi sáv A1 autópálya, 

Amszterdam, Hollandia [TM-DG01; 2012] 

Az 1.4 és 1.5 ábrákon egy holland változtatható irányú forgalmi sávra láthatunk példát. Ez egy 
8,5 km-es szakasz 4 be- és kijárattal az A1-es autópályán, Amszterdam közelében. 

I.3.2 VÁLTOZTATHATÓ IRÁNYÚ FORGALMI SÁVOK HASZNÁLATA, A 4 FÉ-

LE ALKALMAZHATÓSÁGI MÓDOZAT 

Az RLS kétféle alkalmazhatóságát kétféle csoportra bonthatjuk (1.6 ábra): 

 - torlódások ellen (csúcsidős forgalomban vagy nagy események alatt) 
 - ideiglenes forgalomterelésre (illetve evakuálás során).  

 
1.6 ábra A változtatható irányú forgalmi sávra jellemző alkalmazások 

Az RLS használatának alapvető elve egyszerű, azonban pontos tervezést és egyértelmű műkö-
dést igényel. A jelzőlámpáknak és jelzéseknek megfelelő információt kell adniuk a járműveze-
tőknek az aktuális állapotról és nem szabad megengednie a szembemenetelt. [Wolshon, Lamber; 
2006/2] 
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Csúcsidős forgalom szabályzás 

Csúcsidőben ezt a megoldást rendszerint artériás, főútvonalas autópályáknál valamint autó-
utaknál használják. Elsősorban olyan helyeken hatásos, ahol az átmenő forgalom magasabb 
százalékarányban van a helyi, lokális közlekedőkkel szemben. Washington, D.C. térségében a 
legnépszerűbb és legeredményesebb a változtatható irányú forgalmi sáv használata. Itt három 
különböző kialakítással találkozhatunk. 

A változtatható irányú sáv az egyik változatban az irányított sávok között helyezkedik, fizikai-
lag elválasztva, külön arra a célra, hogy reggel a bejövő forgalmat, délután a kimenő forgalmat 
segítse. A változtatható irányú forgalmi sávot a többi sávról egy felüljárón keresztül lehet meg-
közelíteni, melyet csúcsidőn kívül sorompóval zárnak le, valamint változtatható jelzésképű 
tábla hívja fel a figyelmet a sáv zárt állapotára. (1.7 ábra) 

  
1.7 ábra Változtatható irányú sávok bevezetője [NDoT; 2006] 

A második esetben a kialakítás hasonló, mint az elsőben. Irányítását statikus jelzésképű táblán 
adjak meg (pl.: de. 7:00 – 9:00 az egyik iránynak, míg du. 4:00 -6:00 a másik iránynak szabad), 
ebben az esetben általában a bejárást és kijárást az - úgynevezett D.C. Park Police - rendőrök 
felügyelik. 

A harmadik megoldást városon belül használják, itt nincs fizikai elválasztás. Csúcsidőn kívül a 
kialakítástól függően a külső sávot parkolásra - így a belső, változtatható irányú sávot ez egyik 
irány számára tartják fenn vagy a belső, változtatható irányú sávot csak balrakanyarodó sávnak 
használják mindkét irányban. 

Ideiglenes forgalom szabályzás 

Ideiglenes terelésről akkor beszélünk, amikor a pálya egy részén munkálatok folynak, ekkor a 
forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a járműveket át kell terelni az ellentétes irányú 
pályára – némely esetben a leállósávra is irányíthatják azokat. 

Ezen forgalomterelés legfejlettebb példáit Illinois és Michigan Államokban találjuk. A legtöbb-
ször szükség van ilyenfajta, gyorsan kivitelezhető irányításra hidakon és alagutak belsejében, 
ezekre fejlesztettek ki egy új eljárást, Moveable Barrier System, azaz mozgatható válaszfal 
rendszert. (6000 ft (láb) - 1828,8 m válaszfalat 25 percen belül át lehet helyezni), így ezt az 
eljárást nem csak felújítási munkálatoknál, hanem csúcsidős változtatható irányításnál is alkal-
mazzák, folyamatos forgalom mellett. (1.8 ábra) 
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1.8 ábra Mozgatható válaszfal rendszer [Barrier; 2012] 

Nagyszabású eseményekkor forgalom szabályzás 

Nagyszabású események alatt sportmérkőzéseket, nagyobb tömeget megmozgató rendezvé-
nyeket értünk. Az esemény kezdetére érkezők száma jelentősebb, mint az ellenkező irány for-
galma, az esemény végén a helyszínt elhagyók száma ugyancsak nagy lökést jelent a forgalom-
ban a helyben közlekedőkkel szemben. Ezen eljárás még Amerikában is kevésbé ismert, ahol 
alkalmazzák ott általában rendőri irányítással bonyolítják le a forgalmat. Charlotte N.C.-ben 
1998-ban alakítottak ki e fajta  irányítási rendszert a Charlotte Coliseum környékén. 

Vészhelyzetben forgalom szabályzás 

Evakuálás vészhelyzetben, napjainkban katasztrófa alatt érthetünk természetes és mesterséges 
veszélyhelyzeteket is, mint például különböző nukleáris [Hobeika, et al.; 1994], biológiai, kémiai 
és terrorista fenyegetettséget. A módszer nem teljesen a megfordíthatóságra épül, itt egyszerű-
en arról van szó, hogy katasztrófa idején, a katasztrófa irányába lezárják az utakat, néhány 
esetben, ha igény van rá, megnyitják az ellenkező iránynak. Ez az evakuálási eljárás elsősorban 
Amerikában használható, mivel abban a térségben gyakoriak a hurrikán okozta természeti ka-
tasztrófák [Urbina, Wolshon; 2003], [Cova, Johnson; 2003], ugyanakkor ott megfelelően kiépített az 
úthálózat. Ezen irányítás legnagyobb problémáját az államok közti összehangolás hiánya jelen-
ti, főleg a tengerparton fekvő államok (pl.: New Jersey-től Texas-ig) esetében. A természeti 
katasztrófák ugyanis egyszerre több államot érintenek és magát az evakuálást is csak több ál-
lam érintésével lehet megvalósítani, ezért a 90-es években megalkottak egy 15 államot érintő 
evakuálási tervet. 
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I.3.3 MEGVALÓSÍTOTT VÁLTAKOZÓ IRÁNYÚ SÁVFELHASZNÁLÁS TÍPUSAI 

Ebben a fejezetben különböző sávok alkalmazása kerül bemutatásra, amelyek a hagyományos 
használattól eltérnek. A legtöbbnek alapelve a változtatható irányú forgalmi sáv működtetése, 
viszont ezek használata korlátozva van bizonyos járművekre. Itt kerülnek említésre további 
speciális sávok, melyek nem feltétlenül változtatható irányúak, de fontosnak tartom alkalmaz-
hatóságuk bemutatását. Működő rendszerek, a felhasználok számára egyértelmű jelzésekkel, 
hogy ki és mikor veheti igénybe. 

Nagyfoglaltságú járművek sávja 

A sávok használatát a járművekben lévő utasok száma alapján korlátozzák. A nagyfoglaltságú 
járműves (HOV) sáv használatára jogosultak az úgynevezett carpool-ok (közös autóhasználat), 
vanpool-ok (mikrobuszok) és az autóbuszok. A személyszállításhoz szükséges kapacitás növe-
lést ezen járművek fokozott használatával érhetjük el. A leggyakoribb elterjedési módja a HOV 
használatának, hogy csak a kettő vagy több (2+) személyt szállító járművek, néhány helyen a 
három vagy több (3+) személyt szállító járművek használhatják ezt a sávot csúcsidőben. 

A HOV sávok a kapacitásnövekedést a közös autóhasználatra való motivációval igyekeznek 
elérni, azaz növelik az egy járműre eső személyek számát. Ebből adódóan az egyedül utazók-
nak hátrányt jelent, mivel ugyanakkora keresztmetszetre eggyel kevesebb sáv áll rendelkezésre, 
így számukra csökken a szakasz kapacitása. Problémát jelent az ellenőrzés, fennáll a jogtalan 
sávhasználat lehetősége, tömeges csalás esetén a jogosultak is elvesztik előnyüket. 

Ahol alkalmazzák, ott háromféle típust különböztetünk meg: elválasztott, párhuzamos és el-
lenáramú autóutak kiemelt sávjait. 

Elválasztott két-irányú HOV sávoknál a két irány fizikailag is el van választva egymástól, azaz 
tényleges korláttal van ellátva. Ebben az esetben a HOV sáv elkülönített a többi sávtól az au-
tóút közepén, ilyenkor a sávra való felhajtást korlátozzák és a legtöbb esetben külön bejáratot 
és kijáratot építenek ki a sávhasználók számára. 

A változtatható irányú forgalmi sávok kialakítása megegyezik ezen HOV sávos kialakítással. 
Mivel leggyakrabban ezt az elválasztott sávot délelőtt a bemenő forgalomnak, délután a kime-
nő forgalomnak nyitják meg, üzemeltetési stratégiától függően van ahol HOV sávként műkö-
dik és van ahol bárki által elérhető. 

 
1.9 ábra Párhuzamos HOV sáv (IH-75) Atlanta, Georgia [NDoT; 2006] 
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Párhuzamos HOV sávoknál már nincs fizikai elválasztás, a sávokat egymástól csak felfestéssel 
különítik el. Ezen sávok kialakítását is alkalmazzák változtatható irányú forgalmi sávként, első-
sorban lakott területen, de a legtöbb esetben HOV-ként működnek. (1.9 ábra) 

Ellenáramú HOV sáv, azaz a HOV sáv forgalmát az ellenkező irányú pályára terelik. Akkor 
alkalmazzák, amikor a két irány forgalomnagysága nagymértékben eltér. A kisebb forgalmú 
úttesten elkülönített HOV sáv nem okoz fennakadást, míg a nagyobb forgalmú úttesten elkü-
lönített HOV sáv a többi azonos irányú sávban forgalomtorlódást okozna. (1.10 ábra) 

 
1.10 ábra Ellenáramú HOV sáv (IH-45 észak) Houston, Texas [NDoT; 2006] 

Nagyfoglaltságú és fizetős sávok 

Kialakításuk ugyan az, mint a HOV sávoké, viszont itt jogosultságot lehet venni a sávhaszná-
latra. A nagyfoglaltságú és fizetős (HOT) sávok a HOV-val szemben jobb kihasználtságot 
biztosítanak. Nagy torlódás esetén, valamint a HOV sáv alacsony kihasználtsága esetén érde-
mes a HOV sávról HOT-ra váltani. 

Legnagyobb hátrányát a sorbanállás kialakulása jelentheti, ennek ellensúlyozására a dinamikus 
árazást alkalmaznak, mely akár 5 percenként is változhat - a használók számát figyelembe véve 
- így attól függően ki mennyit hajlandó fizetni, változik a kapacitás is. 

Kizárólagos sávok 

Kialakításából adódóan változtatható a sáv iránya, de kizárólagos használatot biztosít bizonyos 
járműtípusokra, leggyakrabban buszokra és kamionokra. Kevés létezik a sávok ilyenfajta meg-
valósulásából, mivel a használata jelentős mértékben korlátozott, kialakítása nagy helyigényű, 
vagyis a keresztmetszet növelésével nem nő egyenes arányban az adott szakasz kapacitása, 
alkalmazása inkább városon kívül terjedt el. 

Kizárólagos buszsáv, amelyet csak buszok használhatnak, kialakításából adódóan nem egyenér-
tékű a buszsávval, mivel a forgalomtól elválasztott. Alkalmazása, mint „surface subway” (fel-
színi metró - zárt pályán közlekedő gumikerekű jármű), mivel a buszok előnyben részesülnek 
minden más járművel szemben. Ezért ezen alkalmazás serkentőleg hat a buszok igénybevételé-
re a személygépkocsikkal szemben. 

A kizárólagos kamionsávot a növekvő kamion forgalom mellett Amerikában a fuvarozó válla-
latok támogatják, és kezdeményezték megvalósítását. A teherforgalomnak mások a paraméte-
rei, mint a személyforgalomnak, más az utazási sebesség, másfajta biztonságot és kényelmet 
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igényel. Ha különválasztjuk a két forgalmat, akkor mindenki a saját menettulajdonságának 
megfelelően tud közlekedni. (1.11 ábra) 

 
1.11 ábra Kamionsáv Los Angeles, California [NDoT; 2006] 

Felhasználás nagy költségű műtárgyaknál 

Magas költségű objektumok alatt elsősorban azon műtárgyakat értjük, melyek építési költsége 
a sávok számának növekedésénél jóval nagyobb arányban nő. Ezért költséghatékony eljárás 
lehet, ha új koncepció esetén vagy bővítési eljárás során, ha a műtárgyakon eggyel kevesebb 
sávot alakítanak ki. Így viszont szükségessé válhat a forgalom változásával a középső sáv irá-
nyításának változtatása is. 

Nagy költségű műtárggyal rendelkező utak bővítésénél figyelembe kell vennünk a forgalom 
összetételét a két irányban. Ha mindig eltérés van a két irány forgalma között, akkor az adott 
pillanatban az egyik iránynak a szűkülő keresztmetszet nem okoz fennakadást, azaz érdemes az 
utat bővíteni úgy, hogy a műtárgyhoz nem kell hozzányúlni, csak az előtte illetve utána lévő 
szakaszokhoz. 

Újonnan épülő autópályáknál szempont lehet a műtárgyak fajlagos költsége is. Érdemes az 
objektumnál egy sáv elvételével a megtakarított összeget a követő útszakaszba befektetni, mi-
vel ezzel az összeggel az adott útvonal hosszát jelentősen megnövelhetjük. Így akár a szűkülő 
keresztmetszet okozta sebesség korlátozással járó utazási idő növekedés is csökkenthető a 
hosszabb távon használt autópálya résszel. 
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I.4 LEHETSÉGES ALKALMAZÁSOK MAGYARORSZÁGON 

Magyarországon, az integrált vonali szabályzórendszer egyik funkciójaként említik, mint rész-
szabályzó rendszert a forgalmi sávok váltakozó irányú igénybevételét (lásd. 1. számú melléklet). A 
járműazonosítás kapcsán, hurokdetektor alkalmazásával győződhetünk meg a változtatható 
irányú sáv váltása során a sáv kiürüléséről. [Lindenbach; 2004], [Oláh; 1999] 

Itthon történő bevezetés során figyelembe kell venni az Európai Unió célkitűzéseit, amely 
támogatja a közlekedésszabályzás fejlődését segítő eljárásokat. Azt is fontolóra kell venni, hogy 
jelenleg már jóval fejlettebb technikai háttér áll rendelkezésre, mint a rendszer bevezetésekor 
Amerikában. Magyarország jelenleg a folyamatosan növekvő forgalmi igény fázisában van, 
amely a modern irányítási rendszerek mellett könnyen követhető [Bokor, Török; 2011], [Tánczos, 
Török; 2010]. 

A váltakozó irányú forgalmi sáv alkalmazásánál meg kell különböztetni a városi és autópályás 
üzemeltetést, a kialakításánál pedig figyelembe kell venni, hogy már meglévő utaknál vagy 
újonnan épülő utaknál kerül kialakításra. Az előbbi inkább városban, míg az utóbbi autópá-
lyákra jellemző. Az autópályáknál a nagyobb sebesség mellett kell megoldani a biztonságot, 
vagyis azonos biztonsági szint elérése nagyobb ráfordítást igényel, melyet új koncepció eseté-
ben könnyebb megvalósítani. Vannak olyan esetek, ahol széles hely áll rendelkezésre, de egy 
kisebb szakaszon csökkenteni kell a keresztmetszetet. Ennél a szűk keresztmetszetnél érdemes 
váltakozó sávot kialakítani, ha ezt a forgalom nagysága megkívánja, vagyis a két irányban jelen-
tős az eltérés, és ez az arány váltakozva áll fenn. 

I.4.1 FELHASZNÁLÁS AUTÓPÁLYÁKON 

Autópályákon városok közelében délelőtt a bejövő, délután a kimenő irányban nagyobb a for-
galomnagyság, valamint a két irányban eltérés mutatkozhat még szezonálisan, üdülőhelyek 
közelében. Nyáron főleg a hétvégi forgalomban mutatkozik meg, vagy egész évben az ünnep-
napokkal egybekötött hosszú hétvégeken. 

 
1.12 ábra M7-es autópálya 45. km [Bede; 2008] 
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A 1.12 ábrán látszó fénykép 2008. május 1-én a négynapos hétvége kezdő napján készült, az 
M7 autópályán. A jobb pályán a Balaton irányába feltorlódtak a járművek, míg a bal pályán a 
belső 3. sáv üresen áll, melyet ilyen esetekben meg lehetne nyitni az ellenkező iránynak. Termé-
szetesen ezen kialakításnál nem feledkezhetünk meg a forgalom biztonságáról sem, amelyet a 
következő fejezetben vizsgálok. 

Ha csak rövid időre is, de növelni szeretnénk a sávok számát, mindenképpen meg kell győ-
ződnünk arról, hogy a szakasz kapacitásának megnövekedése ellenére a szakasz végén a forga-
lom zavartalanul le tud bonyolódni, nem alakul ki torlódás, vagyis a váltakozó irányú szakaszt 
követő úthálózat képes befogadni a forgalmat. Ezért tervezéskor nem csak a kialakításra kell 
figyelnünk, hanem a résztvevő járművek célirányára is, hogy megfelelő elvezetést tudjunk biz-
tosítani. 

Új koncepció esetén érdemes legalább 1 változtatható irányú sávval tervezni az autópályát, 
hogy meglehessen takarítani egy sáv költségét, hiszen nem mindegy, hogy például 6 sáv helyett 
csak 5 sávot kell kiépíteni. Ezzel a kihasználtságát jelentősen megnöveljük, bár az ötödik sávra 
a rávezetés és az elvezetés bonyolult és költséges kialakítást igényel. Ezért végig kell gondolni, 
hogy milyen hosszú autópálya esetén érdemes így csökkenteni a sávok számát. Ugyanezen 
meggondolás érvényes magas költségű műtárgyaknál is, erről a következő alfejezetben lesz szó. 

Meglévő autópálya esetén a kialakítás annyival nehezebb, hogy sokszor ebben az esetben kötve 
vagyunk az adott keresztmetszethez, újabb sávval már nem lehet bővíteni. A Magyarországra 
jellemző sugaras közlekedési hálózat miatt, az egyik irányba nagy a forgalom, míg a másikba 
szinte elhanyagolható, ezért sokszor segítené a forgalom lebonyolítás meggyorsítását az ellen-
kező irányban lévő üresnek mondható sávok egyikének igénybevétele. Van olyan út is, ahol 
módunkba állna még egy, de csak egy sávval bővíteni a szakaszt, ezért úgy lenne érdemes ki-
alakítani, hogy az új sávot mindkét irány tudja használni a jelentkező igényeknek megfelelően.  

Esettanulmány: M1-M7 közös szakasza 

Budapest egyik nagy forgalmat lebonyolító be- illetve kivezető szakasza az M1-es és M7-es 
autópályák közös része, ahol a bejövő forgalmat a délelőtti csúcsidőszakban még egy - a kime-
nő forgalomtól elvett – sávon lehetne lebonyolítani. A helyszínről készült műholdkép látható 
az 1.13 ábrán. Az itt kialakult torlódást a nem megfelelően kiépített elvezetés okozza. Ha egy 
sávval többet szeretnénk használni, akkor legalább még egy elvezető sávról kellene gondos-
kodni, hogy a most meglévőnél nagyobb torlódás ne alakuljon ki. 

 
1.13 ábra M7-M1közös szakasz – Egér út csatlakozása, műhold felvétel 

A Budapestre irányuló forgalmat már az Egér úton el lehetne vezetni. Ez az útvonal két sávos, 
az autópályáról lehajtó és erre az útra ráhajtó szakasz viszont csak egysávos, melynek kétsávos-
sá tétele nem igényelne nagyobb beruházást. 
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1.14 ábra M7-M1 közös szakasz – Egér út csatlakozása, tervezett 

A csúcsidőszakban az autópályáról lehajtóknak lenne elsőbbsége az Egér útra történő ráhajtás 
során, mivel általában ez az irány nagyobb forgalmú. Csúcsidőszakon kívül megmaradna a 
jelenlegi sávkiosztás. A fennálló változást sávjelző LED-ekkel lehetne megvalósítani, és ezen 
meggondolásból az autópályán pedig kialakítható két lassító sáv is. A LED-ek mellett változ-
tatható jelzésképű táblákkal is mutatnák az aktuális sávok számát. A 1.14 ábrán az említett 
útszakaszon megvalósítható változó – egyenes vagy kanyarodó – sáv látható. A LED fényét a 
kétféle esetben a piros csík jelzi, valamint ugyanannak a sávnak szintén a két esetben az elsőd-
leges irányát a sötét jelölés mutatja. 

I.4.2 PÉLDÁK A VÁROSON BELÜLI MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEKRE 

Városon belül kevés lehetőségünk van teljesen új rendszer kiépítésére, ezért a meglévő utakkal 
tudunk csak gazdálkodni, melyek keresztmetszetét sem tudjuk növelni, így szükségünk van 
másfajta kapacitásnövelő eljárásra. Azonban vannak helyek, ahol lehetőségünk adódhat új sáv 
kialakítására, mivel a meglévő két sáv jóval szélesebb a szükségesnél. 

Általában a városokon belül jellemző a sugár irányú és gyűrű menti forgalom, az utak terhelése 
jelentősen eltér a délelőtti és délutáni csúcsidőben, ezért az ilyen terhelésű utaknál szintén ér-
demes változtatatható irányú forgalmi sávot alkalmazni. A legtöbb város forgalma centralizált, 
ebből kifolyólag központba bejutni sokkal nehezebb, mint onnan kijutni, mivel a kifelé haladó 
forgalom jobban eloszlik a különböző utakon a különféle célirányokból adódóan. Így városon 
belül nem feltétlenül szükséges újabb sávok kiépítése, inkább a reggeli csúcsidőszakban a kifelé 
jövő járművektől kell elvenni egy sávot a befelé haladók számára. 

Mivel városon belül kisebb a sebesség, a kialakításnál ezt is figyelembe lehet venni, azaz mások 
lesznek a biztonsági követelmények (lásd. II. fejezet). Léteznek csak az egyik irányban kialakí-
tott buszsávok, mivel a rendelkezésre álló keresztmetszet csak egyet tesz lehetővé. Ezeken a 
helyeken lehetne a buszsáv irányítását változtatni. Egyirányú utcák példájára lehetne utcákat 
ideiglenesen egyirányúsítani, vagy az egyirányú utcák irányítását megcserélni. 
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I.4.3 BUSZSÁVOK KIALAKÍTÁSA 

Számos esetben látunk példát arra, hogy egy-egy irányba bevezetik középre a buszokat, például 
a villamos sínekre, sokszor viszont csak az egyik irányba van lehetőség ezeknek a járműveknek 
elsőbbséget adni. Ha középen van a buszsáv, miért ne lehetne két irányba használni, a feltar-
tóztatási idő nagysága alapján. 

Váltakozó irányú buszsávokat tapasztalt, gyakorlattal rendelkező járművezetők veszik igénybe 
- ide értve a taxisokat is. Bevezetésekor képzést írhatunk elő ezen megoldás használóinak, így 
kiköthetjük, hogy csak azok a járművezetők használhatják, akik rendelkeznek az oktatáson való 
részvétel igazolásával.  

Városi buszok váltakozó irányításánál figyelembe kell vennünk a megállók sűrűségét, valamint 
az ajtók nyitódását. Ezért gondoskodnunk kell a buszmegállók kialakításáról, valamint ezeknek 
a megközelítéséről. A következőkben a megállók és azok környékét vizsgáljuk, a problémát 
ezek elhelyezése okozza. A buszsáv mindkét irány számára elérhető kell, hogy legyen, ezért 
mindenképp középen van, de ezt csak az egyik irányból vehetik igénybe. A gyalogosok számá-
ra fix helyet kell kijelölnünk a fel- illetve leszállásra, nem variálhatjuk a sáv irányának változta-
tásával. Kétféle módszer jöhet szóba, attól függően, hogy a megállók környékén tudjuk-e bőví-
tene az adott szakasz keresztmetszetét vagy erre nincs lehetőség. Egyik esetben a megállók 
középen vannak, másik esetben a jelenlegi helyzetnek megfelelően a megállók továbbra is kívül 
maradnak. 

Ha széles keresztmetszet áll rendelkezésünkre, akkor középen alakíthatunk ki buszmegállókat, 
ahogy a villamosoknál, így a buszoknak nem kell keresztezni a forgalmat. Ebben az esetben az 
ellenkező irányba közlekedő buszokat (amelyek nem használják a változtatható irányú buszsá-
vot), szintén be kell hozni a középen lévő megállóba, mivel a megállók helyzetét nem változ-
tathatjuk meg. Ha nincs lehetőség sziget építésére, de módunkban áll buszöböl kialakítására, 
akkor a buszokat a buszzsilip módszerrel vihetjük ki a külső sávba, viszont jelzőlámpás cso-
mópontoknál így megnő a közbenső idő, aminek következtében csökken az átbocsátó képes-
ség. 

Második esetben az előnyben részesített buszokat kell kihozni a forgalomba. Ha kötve va-
gyunk a keresztmetszet miatt, akkor megoldást kell találnunk, hogy a forgalmat minél kevésbé 
akadályozzuk az utascsere lebonyolítása során. Ebben az esetben is a buszokat - vagy a busz-
zsilip módszerrel a kereszteződés előtt vagy a buszsávnak előbb adunk szabad jelzést a keresz-
teződésben - ki kell vinnünk a megállóba, keresztezve a forgalmat. Ha az utascsere biztosan 
megtörténik a tiltó fázis alatt, akkor a megállót a csomópont előtt a buszzsilip részére kialakí-
tott területre érdemes kiépíteni. 

I.4.4 2X1 SÁVBÓL 1X2 SÁV 

Városon belül, elsősorban a központból az ürülést segíthetjük azzal, hogy a kifelé jövő jármű-
veknek szélesebb utat nyitunk, valamint azokat a járműveket is segítenünk kell, amelyek a cent-
rumot igyekeznek elkerülni. Ennek egyik módja lehet, hogy kétirányú utcákat ideiglenesen 
egyirányúsítunk, vagy az egyirányú utcák irányítását változtatjuk meg. Mindkét esetben gon-
doskodnunk kell a megnövekedett forgalom elvezetéséről, ezért ezt a fajta eljárást hálózatsze-
rűen kell kiépítenünk. 

Utcák változtatható irányítása során elsősorban az utcában parkoló járműveknek kell megfele-
lő jelzést adni az utca aktuális állapotáról. Figyelembe kell venni a parkoló járművek helyzetét 
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is, azaz ezekben az utcákban a legegyszerűbb olyan parkolókat kialakítani, melyeknek csak egy 
kijárata van és ebben az esetben az információszolgáltatás hasonlóan történik, mint a mellék-
utcákban, azaz közben is megjelenik az utca tényleges iránya. Ha mégis parkoló övezet kialakí-
tására van lehetőségünk, akkor is csak merőlegesen állhatnak be a járművek, és ugyancsak jól 
látható helyen elhelyezett táblákon tájékoztathatjuk a járművezetőket. 

Ez a fajta megoldás keresztutcákat is érint olyan szempontból, hogy már előre jelezni kell a rá 
merőleges utca irányítását. Például kétirányú utca esetén, ha azt egyirányúsítjuk akkor arról 
értesíteni kell a járművezetőket, hogy mindkét sávot igénybe lehet venni, de csak az egyik 
irányba. Egyirányúsítások során gondoskodni kell az ellentétes forgalomról is. Ezen irányítások 
az összehangolt közúti-vasúti csomópontnál fölgyülemlő torlódó járművek problémájára is 
megoldás. 

I.4.5 HÉV ÁTJÁRÓ 

Itt olyan vasúti átjárókról van szó, ahol összehangolt közúti-vasúti csomópont forgalomirányí-
tása szükséges. Elsősorban ezen irányítás alkalmazása HÉV vonalon történik, mivel itt a leg-
nagyobb sűrűségű a vasúti forgalom, és a közút részéről is jelentős a csomópontban a forga-
lomnagyság. Ilyen esetben két ágazat összehangolása szükséges, hogy ne jelenjen meg egyszer-
re ellentétes jelzéskép. 

Ritka az olyan eset, amikor egymástól függetlenül egyszerre adna szabad utat a keresztező irá-
nyoknak a két irányítás (vasúti és közúti), ezért a közúti irányítást dinamikussá kell tennünk a 
HÉV forgalomtól függően, hogy amikor lehetőségünk nyílik a HÉV vonal keresztezésére, 
akkor azt a közút is lehetővé tegye. Mégis, főleg a reggeli csúcsidőszakban, a HÉV szerelvé-
nyek gyakran olyankor is bejelentkeznek, amikor a közúton még nem telt le a minimális zöld-
idő, így sokszor előfordul, hogy nincs vagy csak nagyon minimális idő áll rendelkezésükre a 
keresztező járműveknek az áthaladásra. 

A kapacitást nem csak a szabad jelzés hosszának növelésével, hanem a keresztmetszet kibőví-
tésével is növelhetjük, vagyis a délelőtti csúcsidőben, minden második átjárót 
egyirányúsíthatunk úgy, hogy az ellenkező sávot is kihaladásra használjuk. Ebben az esetben a 
behaladni kívánt járműveket tájékoztatnunk kell a legközelebbi lehetőségről, ill. a változtatás 
során az ezt érintő mellékutcák forgalmát is irányítani kell az aktuális forgalmi helyzetnek meg-
felelően. 

Ezzel a megoldással nem csak a közút részére érhetünk el nagyobb forgalom átbocsátó képes-
séget, hanem a meglévő kapacitás mellett esetleg a HÉV forgalomsűrűségét is növelhetővé 
tesszük. 

Ebben a fejezetben elsősorban egy-egy rövidebb szakaszon alkalmazható példát mutattam be a 
sávok irányának változtatására. Célom az alkalmazási lehetőségek sokszínűségének bemutatása 
volt. A további vizsgálataim során egyetlen szakasz változtathatóságával foglalkozom, termé-
szetesen figyelembe kell venni a hálózatban történő alkalmazás problémakörét is. Vizsgálni kell 
egy-egy sáv irányváltoztatásának hatását a hálózat egyes részeire és egészére, ugyanakkor to-
vábbi vizsgálatot igényel, ha ezek a speciális szakaszok közvetlen kapcsolatban állnak egymás-
sal. 

Végül a változtatható irányú forgalmi sávot bemutató fejezet befejező részeként szeretnék egy 
amerikai tanulmányt ismertetni [PB; 2003], [TDOT; 2004]. 
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I.5 AMERIKAI TANULMÁNY 

Kaliforniai San Diego North Island-re vezető State Route 75 hídján változtatható irányú forga-
lomszabályozás történik, a szigeten lévő két főúton (Third Street és Fourth Street) 3-3 sávon 
egyirányú a forgalom, az 1.15 ábrán a jelenlegi kialakítás látható [PB; 2003]. 

 
1.15 ábra Változtatás nélküli állapot [PB; 2003] 

 
1.16 ábra B stratégia [PB; 2003] 

A tanulmány 2003-ban készült és 2030-ra készít statisztikát, így elsőként azt az esetet vizsgálja, 
amikor nem történik semmiféle változás, másik két esetben a két fő út a Third és Fourth 
Streeten RL-t használnak (B és C stratégia – 1.16 és 1.17 ábra).  

A B stratégiánál megszüntetnék az egyirányúsítást a főútvonalakon és a Fourth Street-en 3 
változtatható irányú sávot alakítanának ki. A C tervnél megmaradna a két főút egyirányúsága és 
a Fourth Streeten plusz két változtatható irányú forgalmi sávot építenének ki, ez esetben a 
sávok szám nem változna. 
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1.17 ábra C stratégia [PB; 2003] 

A terület kihasználtsága a 2. számú mellékletben található táblázatban (Forgalom/Kapacitás osz-
lop) a várható forgalomnagyság és a kapacitás hányadosából kapott érték szerint változna. A 
különböző stratégiák útszakaszainak átlag kihasználtsági értéke jól mutatja, hogy változtatható 
irányú sáv esetén 1 érték alá megy, azaz az útvonal több jármű fogadására is képes, mint 
amennyi a várható forgalomnagyság. Ezt a területet külön a délelőtti forgalom alakulása alap-
ján illetve a délutáni csúcsidőben is vizsgáljuk, az így kapott értékek is jobbnak bizonyulnak a 
változtatható sáv használatával. 

Most nézzünk egy másik tanulmányt [TDOT; 2004], mely szintén egy útszakaszt a kétféle kiala-
kítás szerint figyelt meg, méghozzá egy 1981-ben változtatható irányú forgalmi sáv rendszert 
használót, amelyet 2001-ben megszüntettek. City of Tucson 2004-es kimutatás eredménye a 
1.1 táblában látható, ezen kimutatásban figyelembe vették a folyamatosan növekvő forgalom-
nagyságot is. 

1.1 tábla Változtatható irányú sávos vagy anélküli kialakítások összehasonlítása 1 napra 
[TDOT; 2004] 

 Vált. iránnyal Vált. irány nélkül Változás 

Utazási idő [h] 1942.6 3283.7 +69 % 

Összes feltartóztatási idő [h] 1299.4 2674.4 +105.8 % 

Feltartóztatási idő [mp/jármű] 182.4 386.8 +112.1 % 

Megállások száma 50187 81503 +62.4 % 

Tüzelőanyag használat [gal] 2285.9 2918.8 +27.7 % 

HC kibocsátás [g] 6173 7721 +25.1 % 

CO kibocsátás [g] 219526 225223 +2.6 % 

NOx kibocsátás [g ] 17696 19370 +9.5 % 

A táblázatban jól látszik, hogy az alábbi kritériumok a változtatható irányú forgalmi sáv meg-
szüntetésével megnőttek, elsősorban a várakozási idő - mely a torlódásokból adódik - a duplá-
jára nőtt (+105,8 %) és ebből következően a környezetszennyezéssel, valamint a megnöveke-
dett tüzelőanyag fogyasztással is számolni kell. A Városi Tanács (Mayor and Council) 2004 
áprilisában egyöntetűen (7-0) megszavazta a változtatható irányú rendszer visszaállítását. 
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A felhasznált irodalomban [Upchurch; 1975], [PB; 2003], [TDOT; 2004], [Golub; 2012] az ott bemu-
tatott működő rendszerek segítségével, olyan adatokhoz jutottam, melyek bizonyítják a rend-
szer létjogosultságát. Egy jól kiépített rendszer segítségével egy egész hálózat forgalmát lehet 
irányítani, forgalomfüggő irányítással a torlódások csökkentését teszi lehetővé a rendszer, illet-
ve bekövetkezett, pl. balesetből származó, közlekedési akadályoknál a forgalmat az elkerülő 
szakaszokra lehet terelni. A következőkben vizsgálni szeretném a rendszerrel támasztott biz-
tonsági kérdéseket, a rendelkezésre álló forgalomirányító berendezések, technológiák figye-
lembe vételével. 
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II.1 BEVEZETÉS 

A változtatható irányú forgalmi sávos megoldás biztonsági kérdéseket is felvet, és kockázati 
elemzéseket igényel. Ennek a fejezetnek fő feladata a kockázati tényezők áttekintése. Az előző 
fejezet alapján látható, hogy a rendszer kiépítésének sokféle oka lehet, már a tervezésnél, egy-
egy helyszínnél más-más probléma megoldására válaszolhatunk ugyanazzal az elvvel működő 
rendszerrel, ahogy ezek az okok eltérnek, úgy a maga a kialakítás is. Minden egyes technikai 
eszköz más-más kockázattal jár, a meglévő forgalomirányítással szemben támasztott követel-
mények vizsgálatát és eszközeit a II.3 fejezetben ismertetem. Minden egyes kialakítás egyedi 
vizsgálatot igényel, de maga a vizsgálat menete megegyezhet. Továbbá egy kockázatelemzési 
eljárásra mutatok példát, és ennek során bemutatok egy elvárt kockázati szintet figyelembe 
vevő modellt is, amit konkrét példán keresztül szemléltetek. A következőkben ismert kocká-
zatminősítési elvek kerülnek bemutatásra. 

 

II.2 KOCKÁZATMINŐSÍTÉSI ELVEK 

A rendszer vizsgálatához a rendelkezésre vonatkozó adatokból következően a GAMAB és a 
MEM módszer kombinálásából indultam ki [Szabó, Tarnai; 2002],[MSZ; 2001/1]. 

Gamab (globalement au moins aussi bon) 

Az elv szerint az új rendszert viszonyítják a már üzemben lévő rendszerekhez, azaz az üzembe 
helyezendő új rendszereknek legalább olyan biztonságosnak kell lenniük, mint a korábbiaknak 
[Descamps, Caillaud; 1996]. Tehát „A legalacsonyabb, ami már teljességében elfogadható” elve 
alapján, a korábbiak által előidézett kockázati szint mutatja meg az elfogadási szintet. Így a 
meglévő rendszer biztonsága nem csökken, vagy állandó marad, vagy esetleg növekedhet is. 
Hátránya az egyes berendezéstípusok konstrukciójából adódóan a szükségesnél magasabb biz-
tonsági szint figyelmen kívül hagyásából következik. Ha fennáll ez a lehetőség, akkor indoko-
latlan követelményeket támaszt az új berendezésekkel szemben.  

MEM (minimum endogenous mortality) 

A Minimális endogén halálozás módszere az átlagos halálozási rátákból indul ki. Az elv az átla-
gos halálozási ráta egy bizonyos százalékát veszi alapul, amelyet semmiképpen sem haladhat 
meg a berendezések kockázatai következményeképpen bekövetkező halálesetek száma. Ha ez 
a követelmény teljesül, akkor elmondható, hogy a kockázat össztársadalmi szinten tolerálható. 
Ez az elv a következő módon vezethető le [Evans, Moffett; 2000]: 

1. Haláleset különböző okokból következhet be. Az egyik ilyen okcsoportot ún. „technológiai 
körülmény”-nek nevezzük, pl.: szórakozás és sport (szörf, verseny, … stb.); „csináld magad” 
tevékenységek (fűnyírás, stb.); munkagépek; közlekedés. 

Az alábbiakat viszont az okcsoport nem tartalmazza: betegség miatt bekövetkező halál; vele-
született testi fogyatékosság miatt bekövetkező halál. 
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Az okcsoport bizonyos százaléknyi évenkénti halálesetet eredményez, amely nem azonos a 
vizsgált populáció különböző korosztályaiban. Ezt a kockázatot „endogén halálozás”-nak ne-
vezzük, és „R”-rel jelöljük. 

2. Fejlett országokban az „R” az 5 és 15 év közötti korosztályban a legalacsonyabb, és ezt a 
legalacsonyabb endogén halálozási szintet nevezzük a „legkisebb endogén halálozás”-nak, amit 
„Rm”-mel jelölünk, erre látható egy példa: 

�� � 2 ∙ 10�	 	���á���	���������ű	��������	��á�����é�� ∙ é� � 
 

3. A fentiekből a következő szabály vezethető le: „Az új közlekedési rendszerből eredő veszé-
lyeztetések nem növelhetik számottevően Rm értékét.”A gyakorlatban a következő adatok 
használatosak: 

��  10�! 	���á���	���������ű	����������é�� ∙ é� � 
�"  10�	 	��ú����	�é$ü�é�������é�� ∙ é� � 
�&  10�& 	��ö���ű	�é$ü�é�������é�� ∙ é� � 

Ez a nézőpont egyéni megközelítést jelent, mivel egy családban bekövetkezett haláleset a csa-
lád számára nem jelent vigaszt a tekintetben, hogy a családtag egy komoly katasztrófában, vagy 
egy kisebb balesetben vesztette életét. Esetlegesen nagyszámú halálesetet eredményező rend-
szerek esetében a DRA (differential risk aversion) a következő monoton csökkenő görbével 
írható le: (2.1 ábra) 

 
2.1 ábra Eltűrhető egyéni kockázat [Szabó, Tarnai; 2002] 
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A továbbiakban tekintsük a már meglévő rendszerek kockázatát alapnak a GAMAB módszer-
nek megfelelően. Az elemzést a statisztikai adatok vizsgálatával kezdjük, mivel új rendszerről 
van szó és nem áll rendelkezésünkre megfelelő számú adat. Ráadásul a statisztikai adatok csak 
tájékoztató jellegűek, és nincsenek további elemzésre bontva. A vizsgálatunkhoz kombinál-
nunk kell a két kockázatelemzési módszert, azaz induljunk ki a MEM azon sajátosságából, 
amely csekély kockázatnövekedést enged meg.  

A Központi Statisztikai hivatal közzétett adataiból a balesetek kimenetele szerint évente átlag-
ban 45 ember veszti életét a magyar autópályákon és mellette átlagosan 150 személy sérül meg 
súlyosan. [KSH; 2008] Tegyük fel, hogy az endogén halálozási ráta (ehr) nem növekedhet 10%-
nál jobban, és tételezzük fel, hogy Magyarországon összesen 10 alkalmazás lesz az autópályá-
kon, így egy alkalmazásra az eltűrhető halálozás az eredeti 0,01 része. Autópályákon a változ-
tatható irányú sávhasználat balesetei katasztrofálisak lehetnek, hiszen frontális ütközés során 
több személy is életét vesztheti. Feltételezhetően egy baleset során akár 20 haláleset is bekö-
vetkezhet, ezek felhasználásával az eltűrhető baleseti ráta (ebr) a következő képen alakul [Bede; 
2008], [Bede, Péter; 2009/2]: 

��$ � 0,01 ∙ ��$ ���á�é� �
20 � ��á�������� � 5 ∙ 10�	 ∙ ��$ �������é� � � 0,03	 �������é� �   (2.1)

	 
II.3 AZ ESZKÖZÖKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT BIZTONSÁGI KÖ-

VETELMÉNYEK 

A változtatható irányú sávok irányítási eszközeinek biztonsági vizsgálata előtt, vizsgálnunk kell 
az összes közúti irányítási, forgalomterelő eszközöket. A vizsgálat egyik célja annak alátámasz-
tása, hogy az új rendszer legalább akkora biztonságot nyújt, mint a jelenleg használt rendszer. 
Az eszközöket több csoportba is sorolhatjuk, kivitelezés szempontjából táblákra, jelzőkre, 
terelő elemekre és útburkolatba épített jelzésadókra; a kihelyezéstől függően lehetnek fixen és 
ideiglenesen kihelyezettek; a szerepük szerint pedig figyelmeztetők, előjelzők és főjelzők. Az 
alábbiakban bemutatásra kerülő forgalomirányítást segítő eszközöket a kivitelezés szerinti cso-
portokra osztom. 

A vizsgálat során meghatározható ezen eszközök kockázati tényezője, azaz az alapeszközök-
höz képest ezen eszközöknek van-e kockázatcsökkentő hatásuk. Az 2.1 tábla alapján megkü-
lönböztetek: 

- alapeszközöket, amelyek kihelyezése kötelező jelleggel történik, 
- kockázatcsökkentő eszközöket, amelyek hozzásegítenek a biztonságosabb közlekedés-

hez, valamint 
- kockázat növelő és –csökkentőket, amelyek figyelemfelkeltő, figyelemfelhívó eszközök, 

de kialakításukból adódóan bizonyos mértékben kockázatot is hordoznak magukban. 

Például a táblázatban a jelzőknél a Veszélyt jelző sárga villogó lámpa, ha villamos fedezőként vagy 
forgalomterelésnél működik, akkor az adott kereszteződésben csökkentő hatása van az alap-
esethez képest, azaz ha egyáltalán nincs kitéve jelző. Míg a Forgalomirányító fényjelző készülé-
kek SV üzeme, az alaphelyzethez képest kockázatosabb, azaz alaphelyzet számít, ha rendesen 
működik a berendezés. Ugyanakkor kockázatcsökkentő hatása van, ahhoz képest, mintha 
egyáltalán nem alkalmaznák, azaz a sötét üzemhez képest. 
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II. Fejezet 

2.1 tábla  A forgalomirányító eszközök kockázati hatásai 

Forgalomirányító eszközök: Kockázati tényező: 

TÁBLÁK 

Statikus 

Előjelzők csökkentő 

Figyelmeztetők csökkentő 

Utasításadók alap eszköz 

Változtatható 
jelzésképű tábla 
(VJT) 

Előjelzők csökkentő 

Figyelmeztetők csökkentő 

Utasításadók alap eszköz 

Sárga fényvisszaverő keret csökkentő 

JELZŐK 

Forgalomirányító fényjelző készülékek (FiFK) csökkentő 

Veszélyt jelző 
sárga villogó 
(SV) 

Villamos fedező csökkentő 

SV üzem FiFK-nél növelő és csökkentő 

Forgalomterelésnél csökkentő 

Irányváltó fényjelző készülék alap eszköz 

TERELŐ ELEMEK 

Forgalomterelő kúpok csökkentő 

Sávszélét jelző gombák csökkentő 

Sávszélesség jelző oszlop alap eszköz 

Fizikai elválasztás alap eszköz 

Sebesség- 
csökkentő 

Borda (v. fekvőrendőr) csökkentő 

Bordázott keresztcsík csökkentő 

"Zenélő út" csökkentő 

Felfestés 

Terelő- és záróvonal alap eszköz 

Veszélyes helyre figy. vonal csökkentő 

Veszélyes helyet előjelző csökkentő 

Előjelző- és terelőnyíl alap eszköz 

Vészjelző sárga keresztcsíkozás csökkentő 

ÚTBURKOLATI ÉS 
ÚTBURKOLATBA 
ÉPÍTETT 
JELZÉSADÓK 

Fényvisszaverő 
prizma 

Terelő- és záróvonal csökkentő 

Vészjelző sárga villogó csökkentő 

Előjelző- és terelőnyíl csökkentő 

Fénykibocsátó 
LED 

Terelő- és záróvonal csökkentő 

Előjelző- és terelőnyíl csökkentő 

Vészjelző sárga villogó csökkentő 

Változtatható nyomvonal csökkentő 

EGYÉB 

Tükör csökkentő 

Közvilágítás csökkentő 

Sávelhúzás növelő és csökkentő 

Sávszélesítés csökkentő 

Biztonsági sziget növelő és csökkentő 

Energiaelnyelő csökkentő 

A 2.1 táblában és a 3. számú mellékletben bemutatott eszközökkel megvalósítható a változtatha-
tó irányú forgalmi sávos rendszer üzemeltetése. Az adott helyszín sajátosságát figyelembe vé-
ve, az elvárt biztonsági szint betartásával és a lehetséges eszközök kombinálásával célszerű 
kiépíteni az új rendszert. Mivel ismertek az eszközök és azok hatásai, így a következőkben 
maga a biztonsági szint megállapítása kerül bemutatásra egy példán keresztül. 
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Az eszközök biztonsági szintjének megállapítása 

Az eszközök biztonsági szintje megállapításának ismertetéséhez vegyük például a terelő elemek 
közül a fizikai elválasztókat. Ezen elemek alkalmazásához szükséges figyelembe venni a köz-
utakra vonatkozó Magyar Útügyi Társaság ÚT 2-1.161:2005 Közúti visszatartó rendszerek I. 
útügyi műszaki előírását [ÚT; 2005]. 

A visszatartó rendszerek felhasználási területeihez tartozik a szembeforgalmak elválasztása, az 
építés alatti forgalomterelés kialakítása, veszélyes pályaszakaszokon állandó vezető és védő 
funkció betöltése, valamint a járművek lezuhanás elleni védelme [Bocz, et al.; 2005], [MSZ; 
2001/1]. Felhasználásukat figyelembe véve, meg kell különböztetni ideiglenesen és állandóan 
kihelyezet elválasztó elemeket. Az előbbiek szempontja a gyors és egyszerű kihelyezés, míg az 
utóbbiaké a karbantarthatóság. Kialakításuk szerint beton terelő falat és fémből készült korlá-
tot alkalmaznak. Ezek alapján három fő rendszerbe sorolhatóak a korlátok:  

- merev,  
- félmerev,  
- rugalmas. 

A korlát és a védett tárgy vagy veszélyforrás közötti távolság alapján, az alábbi módon lehet 
meghatározni az egyes típusok alkalmazhatóságát.  

- 1,5 méternél nagyobb távolság esetén a merev, a félmerev és a rugalmas típus is alkal-
mazható.  

- 0,5–1,5 m közötti távolság esetén a félmerev és merev rendszerek alkalmazhatók.  
- 0,5 méternél kisebb távolságok esetében csak a merev rendszerek alkalmazhatók. 

A továbbiakban az elválasztófalak létét vizsgálom, így a fenti osztályokat az egyszerűség ked-
véért nem különböztetem meg. A következő lépésként hiba okokat kell keresnünk. Ha a hiba 
okok bekövetkezésének valószínűségét tudjuk csökkenteni, akkor az adott rendszer kockázata 
is csökkenhet. A jelenlegi példámban vizsgálom az ellentétes irányú sávok elválasztásából adó-
dó hibalehetőségeket. Először is nézzük meg a baleseti gyakoriság (+,) értékét, amelyet meg-
kapunk az alábbi paraméterek alapján [Bede; 2008]: 

- a műszaki hiba fellépésének gyakoriságából (+�), 
- a hibás járművezető viselkedési gyakoriságából (+-.), és 
- a különböző irányítási eszközök kockázat-kialakulást engedélyező valószínűségéből 

(/012). 
A +�, ebben az esetben magába foglalja az összes fellépő műszaki hibát, mind a járművet, 
mind pedig a jelzésadó eszközöket illetően. A +-. többek között függ a vezetési moráltól, a 
járművezetői képzéstől stb., így a rendszert alkalmazó országot is figyelembe kell venni. 

Vizsgájuk a /012, a kockázat csökkentési valószínűségnek terelőelemekre vonatkozó összetevő-
jét. Legyen a két szélsőértéke: az elválasztás nélküli rendszerek esetében 1, és teljes, fizikai el-
választásnál 0. 

Ha teljes elválasztást alkalmazunk, akkor az előbbiek alapján a baleset eltűrhető gyakorisága a 
vezérlő téves működésének megengedett gyakoriságával egyenlő. Azaz a meghibásodási ráta 
egyenlő a baleseti rátával, ezen egyenlőség abból adódik, hogy nem különböztetünk meg terelő 
fal típusokat és feltételezzük, hogy a fal visszatartó szerepe minden körülmény mellett bekö-
vetkezik. 

Fényterelés mellett már nem hagyhatjuk el a téves járművezetői viselkedést sem, viszont figye-
lembe kell venni a felfestéshez képest a fény visszatartó hatását, így a kockázatcsökkentési 
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valószínűséget például 0,5-re becsüljük. II.2.2 fejezetben mutatott példa alapján tudjuk, hogy 
a rendszertől milyen baleseti gyakoriságot várunk el, így a fentiek alapján kiszámolhatjuk a 
rendszer téves működésének megengedett gyakoriságát. 

Ha egy összetettebb csomópontot, közúti forgalmi helyzetet vizsgálunk, figyelembe kell venni 
a különböző forgalomterelő eszközök biztonságnövelő - esetleg csökkentő - hatását, valamint 
az egyes eszközökhöz tartozó más-más járművezetői hiba rátát, és figyelembe kell venni az 
adott ország járműpark állományát is, mivel a legújabb technikával készült gépjárművek alkat-
részeinek meghibásodási rátája a legkevésbé befolyásoló tényező. Végül a képletet általános-
ságban így írhatjuk fel [Bede; 2008], [Bede, Péter; 2009/2]: 

+, � +�. 34+�-5�
56� 34+-.5 ∙ /01257

56�    (2.2)

ahol +�.  - a forgalomirányító berendezés meghibásodási rátája +�-5  - a jármű részrendszerének meghibásodási rátája, 
 +-.5 - járművezetői hiba különböző forgalomterelő eszközöknél 
 /0125  - ugyanazon forgalomterelő eszköz kockázatcsökkentési valószínűsége 

A továbbiakban térjünk vissza a kiindulási képlethez, azaz az ekvivalens halálozási rátához, és 
vizsgáljuk a változtatható irányú forgalmi sáv forgalom irányítási eszközének meghibásodását. 
Maradjunk továbbra is az elválasztó elemeknél. Ahogy azt már megállapítottuk, teljes elválasz-
tásnál a meghibásodási ráta egyenlő a baleseti rátával, az adott vizsgált helyszínen tegyük fel, 
hogy 0,03 8,9:;2;<é. = engedhető meg, így a THR értéke	>?� � ��$ � 3,42 ∙ 10�A 8,9:;2;<óC9 =, amelyből 
következően a rendszer SIL értéke 1-es a 2.2 tábla alapján [Tarnai, Sághi; 2006]. 

2.2 tábla  A biztonsági integritási szintek alakulása [MSZ; 2003] 

Biztonsági 
integritási 

szintek 
SIL 

Az irányító rend-
szer veszélyes 

meghibásodásának 
valószínűsége [h-1] 

4 10-9 … 10-8 

3 10-8 … 10-7 

2 10-7 … 10-6 

1 10-6 … 10-5 

0 … 

Megállapítható, hogy a fizikai elválasztás mindenképpen szükséges, és a fizikai elválasztás 
megvalósítása mellett, az irányítórendszert is legalább SIL1-es szintnek megfelelően kell kiala-
kítani.  
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II.4 A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA 

Számos példát láttunk, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, hogy a tárgyalt megoldás 
egy jól működő rendszer. Azonban egyetlen egy jól működő rendszert sem lehet egy az egyben 
átvenni. Vizsgálni kell az új helyen telepítendő rendszer környezetét, a rendszert működtető 
paramétereket. Az amerikai példákhoz képest már figyelembe vettem egy forgalomtól függő 
automatikus vezérlés lehetőségét is, ezen új fajta irányítási rendszer, új forgalomirányítási esz-
közök használatát követeli meg, amelyeket a potenciális használók számára ismertté kell tenni. 

A rendszer biztonsági vizsgálata során baleseti statisztikákból indulhatunk ki. Egyrészt, ha 
tudjuk garantálni, hogy az új rendszer nem hordoz magában több balesetet, mint bármely most 
meglévő rendszer, akkor már állíthatjuk, hogy semmivel sem veszélyesebb a korábbiaknál. 
Mivel azonban új, ismeretlen rendszerről van szó, a rendszer biztonságával szemben nagyobb 
lehet a társadalmi elvárás, mint ami szükséges a műszaki elemzésekből következően. Másrészt, 
figyelembe kell venni a jelenlegi európai közlekedéspolitikát, amelynek célkitűzése a balesetek 
számának csökkentése, így nem a jelenlegi adatokkal kel számolni, hanem egy jövőbeni elvárt 
értékkel. 

Ki kell emelni, hogy a változtatható irányú forgalmi sávos rendszerünk egyedi összetétele, 
egyedi biztonsági kérdést hordoz magában, mivel hibás működés esetén a legsúlyosabb baleset 
kimenetel kettő vagy akár több járművet érintő szembemeneteli ütközés lehet. Ezért ezt – egy 
bevezetésre kerülő rendszernél – minden eszközzel meg kell gátolni. 

A fejezetben az elválasztó elemek biztonsági szintjének megállapíthatóságát vizsgáltam. Az új 
rendszereknél ugyanakkor nem csak biztonsági kérdések merülnek fel. Fontos módszer a köz-
lekedési rendszerek modellezése és a modellből kapott eredmények összevetése a jelenlegi 
helyzettel. Ahogy például az alkalmazott rendszernél nem engedhetünk meg szembemenetelt, 
úgy a modellezés során is ki kell küszöbölni minden ilyen lehetőséget. A következőkben egy 
nagyméretű hálózati modell segítségével kívánom bemutatni a modellezés szempontjából is 
speciális rendszert. 
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III. A VÁLTOZTATHATÓ IRÁNYÚ FORGALMI SÁVOKKAL 
MŰKÖDŐ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER 

MATEMATIKAI MODELLEZÉSE 

 

III.1 Bevezetés 

III.2 A probléma megoldására alkalmazott matematikai modell 

III.3 A változtatható irányú közlekedési rend kapcsolati mátrixa, irányítójelek és 
állapotjellemzők 

III.3.1 A mátrix kapcsolati függvényei, amikor megváltozik az irány 

III.3.2 A kiürülési idő vizsgálata irányváltoztatás során 

III.4 Példa változtatható irányú közlekedési rend modelljére 

III.4.1 Számítási eredmények a változtatható irányú közlekedési rend modelljére 

III.4.2 Új tudományos eredmény, 1. Tézis 

III.5 Budapesti példa 

III.5.1 A balra kanyarodó sávok problémája 

III.5.2 Szimulációs eredmények 

III.5.3 Új tudományos eredmény, 2. Tézis 
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III.1 BEVEZETÉS 

Egy tetszőleges méretű közúti hálózat bármely részhálózatán kialakított megfordítható irányú 
közlekedési rend modellezését vizsgálom. A legújabb hálózati modellek alkalmazásának célja a 
modern közúti forgalomirányítás jelzőlámpás szabályozása vagy a forgalmi paraméterek becs-
lése [Kulcsár, et al.; 2005], [Varga, et. al.; 2006], [Tettamanti, et al.; 2010], [Tettamanti, Varga; 2011]. A 
változtatható irányú sáv modellezése is már egy érdekes kérdést vet fel, mivel az irányítás vál-
toztatásával magát a modellt is strukturálisan változtatni kell. A váltást követően az irányváltó 
sáv és egyes útszakaszok között a kapcsolat megszűnik, míg más útszakaszok között pedig új 
keletkezik, így ezeket a kapcsolatokat csak egymást kizáróan lehet a modellben figyelembe 
venni. Bármely részhálózaton történő irányváltás esetén a hálózat egyes elemeinek funkciói és 
az elemei közötti kapcsolatok megszűnnek, helyettük új kapcsolatok és új funkciójú elemek 
lépnek működésbe. Az optimálás érdekében ennek során, a hálózat több részhálózatán egy-
mástól függetlenül is megváltozhat az irány. Ez a hálózati folyamatok (pl. forgalomsűrűség) 
optimális irányításánál egy új elvű irányításra ad lehetőséget, amely a hálózati gráf struktúrájá-
nak dinamikus változtatásával történik. A modellben, ahogy a valóságban is, a szóban forgó 
geometriai elemek természetesen nem szűnnek meg, de új funkciójuk és kapcsolatrendszerük 
következtében egy variábilis hálózatot alkotnak. A fejezet a probléma matematikai modellezé-
sét mutatja be. Rámutat a struktúraváltozás alapkérdéseire és a fentieket egyszerű példán szem-
lélteti. A fejezet második felében 1 sáv irányváltoztatásával mutatok egy egyszerű példát a kap-
csolatok kialakulására és megszűnésére, viszont a modell alkalmas több sávot is figyelembe 
venni, ahol a sávok ily módon egymással is kapcsolatban állhatnak. A legvégén pedig magát a 
változtatható irányú sávos rendszer létjogosultságát egy budapesti (Üllői út) példával szemlélte-
tem. 

 

III.2 A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁRA ALKALMAZOTT FOLYTONOS 

MATEMATIKAI MODELL 

Az alkalmazott módszer, egy n db belső szakaszból és m db külső szakaszból álló dinamikus 
kapcsolati struktúrát definiál. A hálózati modell egy zárt görbével körülhatárolt tartományban 
helyezkedik el. Ez esetben a (HB) belső hálózaton kialakuló járműsűrűségek a rendszer állapot-
jellemzői: x =[x1(t), x2(t), x3(t),…, xn(t)]

T.  A modell, a (HK) külső hálózat azon részhálózatát is 
használja, amely olyan m db szakaszból áll, amelyeknek közvetlen kapcsolatuk van valamely 
belső szakasszal. Az ezeken kialakuló járműsűrűségeket jelöli s =[s1(t), s2(t),…, sm(t)]T, amelyeket 
mérések alapján ismerünk. A hálózatot leíró matematikai modell figyelembe veszi a hálózat 
tartományon belüli belső és a tartományon kívüli külső kapcsolatait is [Péter, et al., 2006], [Péter, et 
al., 2007], [Péter, 2007]. 

Ez a matematikai modell pozitív nemlineáris (NL) dinamikus rendszer vizsgálatához vezet. A 
modell lényegét tekintve, makroszkopikus modell [Péter; 2008/1], [Péter, et al.; 2008], [Péter; 2009]. 
Luenberger definíciója [Luenberger; 1979] szerint a pozitív rendszer egy olyan rendszer, amelyben 
az állapotváltozók nem negatívak. Az irányítási feladat ebben az esetben azt jelenti, hogy úgy 
kell egy állapotból egy másik állapotba irányítani a rendszert, hogy az állapotátmenet közben is 
érvényes, hogy nem negatív értékeket vehetnek fel az állapotok. [Caccetta, Rumchev; 2000], [Farina, 
Rinaldi; 2000], [Bacciotti; 1983], [Coxson, Shapiro; 1987], [Valcher; 1996], [Boothby; 1982], [Sachkov; 1997] 



38 

 A változtatható irányú forgalmi sávokkal működő közúti közlekedési rendszer matematikai modellezése   

Bede Zsuzsanna: Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózatokon 

 
III. Fejezet 

x’=<L>-1 [K(x,s) x + K input(x,s) s]  (3.1)

Ahol: <L>-1 a belső szakaszhosszak reciprokait tartalmazó diagonális mátrix 
K(x,s) konstruált mátrix, amely Kbelső(x,s) és a Koutput(x,s) mátrixból lett képezve.  
K(x,s) és K input(x,s) kapcsolási mátrixok elemei a kapcsolási függvényeket, amelyek a sű-
rűségi állapotoktól függenek. A mátrix elemek fizikai jelentése átadási sebesség. A 
rendszer pozitív rendszer. 

Konkrét példa látható a III.4 fejezetben. Néhány, a kiindulási modellel kapcsolatos megjegy-
zés: 

- A modellben 0≤xi(t)≤1 normált forgalomsűrűség állapotjellemzőt használok (i=1,…,n). 
Az egy szakaszon, vagy szektorban tartózkodó járművek együttes hosszát osztom a 
szakasz hosszával. Ez a számítás alkalmazható a parkolók esetében is, így a parkolók is 
általánosított szakaszok a modellben. 

- A modellezés tárgya egy NL pozitív rendszer. A hálózaton változó sebességgel és αij -
vel jelölt (αij általános esetben időtől függő αij=αij(t), ill. időtől és állapottól függő 
αij=αij(x(t),t)) szétosztási tényezőkkel, (rátákkal) áramlik a forgalom. A forgalmat a köz-
úti járművek testesítik meg. A sebesség a forgalom sűrűségtől függ, maximuma szaka-
szonként limitálva van. A sebesség függvényt befolyásolja az időjárás, a látási viszo-
nyok, az út geometriája, minősége és szélessége.  

- βij -vel jelöljük az egyes szakaszok átadásánál fellépő akadályozást 0≤βij<1, vagy rásegí-
tést 1<βij (βij általános esetben időtől függő βij= βij(t), ill. időtől és állapottó függő βij= 
βij(x(t),t)). 

- 0≤uij(t)≤1 függvény, az egyes szakaszok átadásánál működő forgalomirányító jelző 
lámpák hatását veszi figyelembe. 

- A párhuzamosan haladó szakaszok (sávok), továbbá szakaszok és parkolók is adnak át 
egymásnak járművet a hálózaton. Ezt az átadást 0≤γij(t), vagy 0≤γij(xi(t),xj(t),t) arányos-
sági függvény veszi figyelembe. 

- Belső tiltó automatizmusok is működnek a hálózaton: j-ből nem adhatunk át i-re, ha i 
tele van (xi(t)=1 ⇒ S(xi(t))=0). Ugyancsak j-ből nem adhatunk át i-re, ha j üres (xj(t)=0 
⇒ E(xj(t))=0). A normált állapotjellemzők alkalmazásával ezek a feltételek egyszerűen 
követhetők. Ezek biztosítják a modellben azt, hogy nem veszünk el járművet onnan 
ahol nincs (sűrűség nem lép negatív tartományba) és nem adunk oda, ahol a sűrűség 
már elérte az 1-et.  

- A hálózatot egy „G” zárt görbével körülkerített, nem feltétlenül egyszeresen összefüg-
gő tartományban vizsgáljuk. Azon külső szakaszokon, amelyek közvetlen átadási, vagy 
átvételi kapcsolatban vannak valamely hálózati szakasszal, mérjük a normált 0≤si(t) ≤1 
forgalomsűrűséget (i=1,…,m). 

- A közlekedési modell: un. „makroszkopikus” modell. 
- A matematikai modell: NL nem autonóm differenciálegyenlet-rendszer. 

Optimalizálási célokkal kapcsolatos megjegyzések: 

- Ljapunov függvény módszert alkalmazva - ahol esetünkben Ljapunov függvény lineá-
ris* -, a teljes hálózatot tartalmazó, nem feltétlenül egyszeresen összefüggő tartomány-
ban lehetséges az optimális forgalomsűrűség fenntartásra: a peremeken az összes be-
áramlási fluxus és összes kiáramlási fluxus mérlegegyensúlyban tartásával. [Péter; 
2011/1], [Péter; 2011/2], [Péter; 2011/3] 

- Résztartományokon, ahol ez szükséges a mérleg-egyensúly tartásával. 
- Csomópontok irányítása: a csomópontot körülkerítő zárt görbével határolt tartomá-

nyon keresztül időegységenként, a maximális járműszám átáramlásának biztosítása. 

* Megjegyzés: Lagrange rendszereknél a Ljapunov függvény nem lineáris. [Tar, et al.; 2010], [Tar, et al.; 2011]  
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III.3 A VÁLTOZTATHATÓ IRÁNYÚ KÖZLEKEDÉSI REND KAPCSOLA-

TI MÁTRIXA, IRÁNYÍTÓJELEK ÉS ÁLLAPOTJELLEMZŐK  

III.3.1 A MÁTRIX KAPCSOLATI FÜGGVÉNYEI, AMIKOR MEGVÁLTOZIK AZ 

IRÁNY 

 
3.1 ábra Két forgalmi irány és a kapcsolati mátrix 

Az 3.1 ábrán bal oldalon látható a két forgalmi irány, ahol tekintsük a vastagon jelölt szaka-
szok kapcsolatait. 1. irány esetén karikával, 2. irány esetén négyzettel jelöltük a vizsgált szaka-
szokat. Megállapíthatjuk, hogy kétféle kapcsolati forma létezik: 

I. Állandó geometriai kapcsolat: ilyen i és j kapcsolata. Ez esetben a geometria kap-
csolat minden forgalmi irányváltozásnál megmarad, az átadás iránya az, ami meg-
változhat (1. irány esetén: i→j, 2. irány esetén: j→i). 

II. Irányhoz fűződő kapcsolat: ilyen az 1. irány esetén j és l kapcsolata, 2. irány esetén j 
és k kapcsolata. Ez esetben a geometria kapcsolat a forgalmi iránytól függ.  (1. irány 
esetén: j→l, 2. irány esetén: j→k). 

A következőkben bemutatom, hogy a fentiek hogyan jelennek meg a 3.1 ábrán jobb oldalon 
látható kapcsolati mátrixban. A kapcsolati mátrix sok információt tartalmaz! Jelen esetben két 
dolgot kell kiemelni: megmutatja, hogy van-e kapcsolat i és j elemek között és azt, hogy milyen 
irányú ez az átadás. (Pl. Ki,j elem, ha nem azonosan 0, akkor azt mutatja, hogy van kapcsolat és, 
hogy a j dolgozik az i-re: j→i). 

- A kapcsolati mátrixban minden olyan kapcsolat változatlan marad, amelyet nem érint 
az irányváltoztatás! (Pl., ha j mindkét irány esetében változatlanul tud kooperálni egy p 
parkolóval. (j→p) és (p→j)). 

- Az irányváltoztatás által érintett kapcsolatoknál az 1. és 2. irányokhoz fűződő kapcsola-
tok egymást kizárják! Tehát, a kapcsolati mátrixban, egy időpillanatban vagy csak kari-
kával, vagy csak négyzettel jelölt kapcsolat jelenhet meg. 

- Állandó geometriai kapcsolat esetén főátlóra tükröződik a kapcsolat az irányváltozás 
következtében (i,j)↔(j,i). 
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- A csak egy irányhoz fűződő kapcsolat esetén nincs tükrözés. Csak egyik irányban jele-
nik meg ez a kapcsolat. Pl. (j→k). 

- Végül a biztonságos működés miatt nagyon fontos, hogy nem egy időben történik a 
kapcsolatváltás a kapcsolati mátrixban. Egy irány esetén is két lépésben történik a kap-
csolatok bontása. Pl., 1. irány esetén, először az összes bemeneten szűnik meg a kap-
csolat, azonban minden belső kapcsolat és miden kimeneteli kapcsolat még mindaddig 
működik, amíg teljesen ki nem ürül ez a részhálózat. A 3.1. ábrán látható példánkban, 
két lépésben szűnik meg minden karikával jelölt szakasz elején és végén a kapcsolat és 
csak az utolsó megszűnése után lép működésbe minden négyzettel jelölt kapcsolat. 

III.3.2 A KIÜRÜLÉSI IDŐ VIZSGÁLATA IRÁNYVÁLTOZTATÁS SORÁN 

Vizsgáljuk az U1(t) és U2(t) ütemező irányítójelek alkalmazását és késleltetésüket a teljes kiüríté-
si állapotig (3.2 ábra) [Péter, Bede; 2010], [Bede, Péter, 2012]. 

 
3.2 ábra Változtatható irányú közlekedési rendszer bemenetein és kimenetein működő 

irányítás 
[zöld (A) – szabad jelzés; piros (B) – tiltó jelzés] 

Az 1. irány esetén legyen u1(t) irányítójel az ütemezést előíró jel (szabad =1, ill. tilos =0). A 2. 
irány esetén pedig legyen u2(t) irányítójel az ütemezést előíró jel, ahol: 

u2(t) = 1 - u1(t)  (3.2)

Egyszerűen belátható, hogy u1(t)-et és u2(t)-t figyelembe vevő, de a forgalmi viszonyok miatt 
tőlük eltérő,  1. irány esetén AU1(t), BU1(t) és  2. irány esetén AU2(t), BU2(t)  irányítójeleket kell 
alkalmazni (3.3 ábra). 

Az u1(t) és az u2(t)=1-u1(t) irányítójelek a 3.3 ábra baloldali diagramjain láthatók. Vizsgálva a 
behajtást az 1.-es irányból (3.4 ábra jobb felső diagramja, ill. részletesebben 3.5 ábra), az 
AU1(t) azonnal lezárja a behajtást, amint u1(t) lezár 0-ra, viszont a megnyitást már késlelteti 
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u1(t)-hez viszonyítva, mert csak akkor szabad behajtani, ha az előző irányból haladó járművek 
már teljesen elhagyták a kérdéses tartományt (x2(t)=0). Ezt veszi figyelembe az AU1(t) belépést 
irányító jel, amely a 3.5 ábra felső kettő diagramján látható. 

AU1(t) := u1(t) (1 – signum(x2(t)))  (3.3)

A kijáratoknál a BU1(t) jel lezárása u1(t)-hez viszonyítva késleltetett, mindaddig nincs lezárás, 
amíg 1. irányból járművek haladnak, azaz  ezek teljesen el nem hagyták a kérdéses tartományt 
(x1(t)=0). A nyitás az AU1(t) belépést irányító jellel egy időben történik. 

BU1(t) := signum(AU1(t) + x1(t)))  (3.4)

Hasonlóan működik a 2. irányban az AU2(t) belépést irányító jel és BU2(t) kihajtást irányító jel 
(3.4 ábra jobb alsó diagramja). Összefoglalva: szakasz elején behajtásnál zárás azonnal, meg-
nyitásnál késletetés addig, amíg az előző forgalmi irányból ki nem ürülnek a járművek. Szakasz 
végén: zárás késleltetve, addig, amíg a saját irányhoz tartozó járművek ki nem ürülnek, nyitás a 
szakasz elejével azonos időpontban: 

AU2(t) := u2(t) (1 - signum(x1(t)))  (3.5)

BU2(t) := signum(AU2(t) + x2(t))  (3.6)

 

 
3.3 ábra u1(t), u2(t) irányítási jelek és a tényleges kapcsolási jelek 

[zöld – szabad jelzés; piros – tiltó jelzés] 

 

 

 

 

 



42 

 A változtatható irányú forgalmi sávokkal működő közúti közlekedési rendszer matematikai modellezése   

Bede Zsuzsanna: Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózatokon 

 
III. Fejezet 

 

 
3.4 ábra 1. irány u1(t)-hez viszonyított kikapcsolása, majd bekapcsolása 

[zöld – szabad jelzés; piros – tiltó jelzés] 

Ezen példában egyetlen szakaszt vizsgáltam, a későbbiekben sem szabad megfeledkezni a sza-
kaszok összekapcsolásáról [Guebert et al., 2010], [Cheng et al., 2011]. A változtatást a változtatható 
irányú sáv elején, illetve végén nem elég időben, térben is vizsgálni kell. Az időbeni változtatás-
ra láthatunk példát a jelzésképek alakulására a 3.4 ábrán, amely jól szemlélteti, hogy a kiürülési 
idő során mindkét irány számára tilos a behajtás. Ebben a példában a kiürülési idő kezdetét a 
sárga „X” megjelenése jelzi, a változtatható jelzésképű táblán (VJT). 

 
3.5 ábra Példa időbeni irány változtatására egy adott sávban [TAoC, 2009] 

x1 kiürülési idő x2 kiürülési idő 
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A kiürülés térbeli vizsgálata során elsősorban a jelzésekre kell hangsúlyt fektetni, méghozzá 
törekedni kell arra, hogy mind a speciális sávra való behajtáskor, mind kihajtáskor egyértelmű-
ek legyenek a jelzések a járművezetők részére. Ahogy az 3.6 ábra mutatja, biztosítani kell be-
lépő illetve kilépő zónákat (3.6 ábrán: Entry Zone – Exit Zone), ahol informáljuk a járműve-
zetőket a sáv irányításáról, valamint a közbenső szakasz során (Travel Zone) szintén ismétlő 
jelzésekkel megerősíteni kell a járművezetőt, hogy az adott sávban helyes irányban közlekedik. 
Továbbá a mellékutcákból érkező járművek számára is egyértelművé kell tenni az egyes sávok 
irányítását. 

 
3.6 ábra Példa térbeli irány változtatására és zónák kialakulására [TAoC, 2009] 
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III.4 PÉLDA VÁLTOZTATHATÓ IRÁNYÚ KÖZLEKEDÉSI REND 
MODELLJÉRE 

 
3.7 ábra Minta-modell, változtatható irányú közlekedési rendszerre 

Az 3.7 ábra szemlélteti a minta-modellt, amely 12 szabadságfokú, 7 külső kapcsolattal rendel-
kező NL pozitív rendszer, ahol: 

- s1, s4 és s5 mért bemenetek, s2, s3, s6 és s7 mért kimenetek, p1, p2, …, p7 szakaszhosszakkal. 
- 1, 2, …, 11 hálózati szakaszok, x1, x2, …, x11 állapotjellemzőkkel és l1, l2, …, l11 sza-

kaszhosszakkal jellemezve. 
- 12 a változtatható irányú szakasz, mindkét irányban x12-vel jelölt állapotjellemzővel és 

l12 szakaszhosszal. 

Tegyük fel, hogy: 

- Reggeli csúcsforgalom alakul ki az alulról felfelé irányuló forgalomnál, mivel a 3-as 
szakasz gyakran piros lámpát kap a keresztező vasúti forgalom következtében. E miatt 
bedugul a 2-es és 1-es szakasz. 

- Délutáni csúcs alakul ki, a felülről lefele irányuló forgalomnál, mivel ekkor túl nagy az 
s6 szakaszon a járműsűrűség. E miatt 9-es gyakran bedugul ennek következtében 8-as 
is, és ez kihat 6 és 7-re is! 

βij-vel jelöljük a (j→i) j-ről i-re történő átadásánál fellépő akadályozást. A modellben az alábbi 
szakaszok között lép fel akadályozás, a jobb oldali szakaszoknál: 

β2,1: (1→2), β3,2: (2→3), β4,2: (2→4), β5,4: (4→5)  (3.7)
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és a bal oldali szakaszoknál: 

β8,7: (7→8), β9,8: (8→9), β10,8: (8→10), β11,10: (10→11).  (3.8)

αij-vel jelölt (j→i) j-ről i-re történő átadásánál fellépő szétosztási rátát. 

A modellben vizsgálom a 12-es változtatható irányú sávot, a vizsgálat szempontjából fontosak 
az alábbi szakaszoknál fellépő szétosztási ráták, a jobb oldali szakaszokat tekintve: 

α12,1: (1→12), α2,1: (1→2), ahol: α2,1 = 1 - α12,1  (3.9)

Ha a jobb oldali szakaszokon történő közlekedésnél nem használjuk a 12-es szakaszt, akkor 
α12,1=0, és α2,1=1, ha használjuk α12,1=0,45 rátát állapítottam meg, és ekkor α2,1=0,55. Érdekesen 
alakul a 2→3-ra átmenetnél a ráta felvétele. Ez legyen α32:(2→3), ha nem használjuk a 12-es 
szakaszt, tehát ez azt jelenti, hogy a 2-es szakaszon tartózkodók ilyen arányban kívánnak jobb-
ra fordulni. Nyilván ezek a vezetők akkor is jobbra kívánnak itt majd fordulni, amikor műkö-
dik a 12-es szakasz is, mert ez az ő útvonaluk a reggeli csúcsban. A 12-es belépésével viszont 
csökken a 2-es szakaszon tartózkodók száma, α2,1 szorzófaktor szerint. Ezért 2-esről 3-ra át-
menetnél: 

1,2

2,3

α
α

: (2→3)  (3.10)

rátával kell számolni, illetve, ha α12,1-vel számolok minden esetben, akkor:  

1,12

2,3

1 α
α
−

: (2→3) és 
1,12

2,3

1
1

α
α
−

− : (2→4)  (3.11)

rátával a 2-esről 4-re történő átmenetnél. (Jól látható, hogy ha a 12-est nem használjuk, akkor 
α12,1=0 és megmarad az alapesetben megállapított szétosztási arány, ha viszont működik 12, 
akkor az (1→2) és (2→3) átmenetnél történt α2,1 szorzás és α2,1 osztás semlegesíti egymást, 
tehát ebben az esetben is  ugyanakkora mennyiségű jármű áramlik ki jobbra a 3-as szakaszon. 
Ez a jelenség szélső esetben az lehet, hogy minden jármű, amely 3-as útszakaszon kíván to-
vább menni, csak az megy 1-ről 2-re, minden más (és ez a maximuma a 12-re lépők számának) 
1-ről 12-re megy. A modellben tehát α12,1 szétosztási ráta maximuma is megadható, amely a 
legkedvezőbb elméleti érték. Még egy megjegyzés: ha működik ebben az irányban a 12-es sza-
kasz, akkor a modellben a (12→5)-re történő átadást α5,12=1 értékkel, ha nem működik, akkor 
α5,12=0 értékkel vesszük figyelembe. 

Hasonló módon történik a másik irányból haladó járműveknél, tehát a baloldali szakaszokon 
történő közlekedésnél a szétosztási ráták felírása.  

Alábbi szakaszoknál lép fel szétosztási ráta, a jobb oldali szakaszokat tekintve: 

α12,7: (7→12), α8,7: (7→8), ahol: α8,7 = 1 - α12,7  (3.12)

Ha nem használjuk a 12-es szakaszt, akkor α12,6=0, és α8,6= 1, ha használjuk α12,6=0,6 rátát álla-
pítottam meg és ekkor α8,6= 0,4. 

Hasonlóan érdekesen alakul a 8→9-re átmenetnél a ráta felvétele. Ez legyen α9,8: (8→9), ha 
nem használjuk a 12-es szakaszt, tehát ez azt jelenti, hogy a 8-as szakaszon tartózkodók ilyen 
arányban kívánnak jobbra fordulni a 9-re. Nyilván ezek a vezetők akkor is jobbra kívánnak itt 
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majd fordulni, amikor működik a 12-es szakasz is, mert ez az ő útvonaluk a délutáni csúcsban. 
A 12-es belépésével viszont csökken a 8-as szakaszon tartózkodók száma, α8,6 szorzófaktor 
szerint. 

Ezért 8-asról 9-re átmenetnél: 

6,8

8,9

α
α

 : (8→9)  (3.13)

 rátával kell számolni, illetve, ha α12,6-vel számolok minden esetben, akkor: 

6,12

8,9

1 α
α
−

: (8→9) és 
6,12

8,9

1
1

α
α
−

− : (8→10)  (3.14)

rátával a 8-asról 10-re történő átmenetnél. (Jól látható, hogy ha a 12-est nem használjuk, akkor 
α12,6=0 és megmarad az alapesetben megállapított szétosztási arány, ha viszont működik 12, 
akkor az (6→8) és (8→9) átmenetnél történt α8,6 szorzás és α8,6 osztás semlegesíti egymást, 
tehát ebben az esetben is  ugyanakkora mennyiségű jármű áramlik ki jobbra a 9-es szakaszon. 
Ez a jelenség szélső esetben az lehet, hogy minden jármű, amely 9-es útszakaszon kíván to-
vább menni, csak az megy 6-ról 8-ra, minden más (és ez a maximuma a 12-re lépők számának) 
6-ról 12-re megy. A modellben tehát α12,6 szétosztási ráta maximuma is megadható, amely a 
legkedvezőbb elméleti érték. Még egy megjegyzés: ha működik ebben az irányban a 12-es sza-
kasz, akkor a modellben a (12→11)-re történő átadást α11,12=1 értékkel, ha nem működik, ak-
kor α11,12=0 értékkel vesszük figyelembe. 

A III.2 fejezetben tárgyalt (3.1) differenciálegyenlet-rendszerünk Kinput(x,s) kapcsolási mátrixot 
és K(x,s) konstruált kapcsolási mátrixot alkalmaz. A III.4 fejezetben bemutatott és 3.7 ábrán 
látható konkrét példa esetében, ezek a mátrixok a 3.8 ábrán és 3.11. ábrán láthatók. Az utób-
bit a 3.9 ábrán látható Kbelső(x) mátrixból és a 3.10 ábrán látható Koutput(x,s) mátrixból állítjuk 
elő, oly módon, hogy K(x,s) minden főátlón kívüli (i≠j) elemei azonosak Kbelső(x) belső mátrix 
megfelelő elemeivel. Továbbá K(x,s) egy i,j (i=j) főátlóbeli eleme azonos Kbelső(x) j-ik oszlopbeli 
(j=1,2,…,n) és Koutput(x,s) j-ik oszlopbeli (j=1,2,…,m) elemei összegének ellentettjével. (lásd. III.2 
fejezet)  

D57E �

FG
GG
GG
GG
GG
HIJK�LMJK���LNJ��L 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 IJKALMJKA�	LNJ�	L 0 0 00 0 0 0 IJKOLMJKO�!LNJ�!L 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0PQ

QQ
QQ
QQ
QQ
R
 

3.8 ábra Kinput(x,s) mátrix 
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D �

FG
GGG
GGG
GGG
GG
H ��,� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0�",� �"," 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 �&," �&,& 0 0 0 0 0 0 0 0 00 �	," 0 �	,	 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 �!,	 �!,! 0 0 0 0 0 0 �!,�"0 0 0 0 0 �A,A �A,O 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 �O,O 0 0 0 0 00 0 0 0 0 �S,A 0 �S,S 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 �T,S �T,T 0 0 00 0 0 0 0 0 0 ��U,S 0 ��U,�U 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 ���,�U ���,�� ���,�"��",� 0 0 0 0 ��",A 0 0 0 0 0 ��",�"PQ

QQQ
QQQ
QQQ
QQ
R

 

3.11 ábra K(x,s) konstruált mátrix 

A K(x,s) konstruált mátrix zérustól különböző elemei az alábbiak: 

��,� � VW",�X1 V Y�",�ZIJK"LMJK", K�LNJK�LV[\"J�LY�",�IJK�"LMJK�", K�LNJK�L 

 (3.15)

�",� � W",�X1 V Y�",�ZIJK"LMJK", K�LNJK�L 
�"," � VW&,"Y&,"LIJK&LMJK&, K"LNJK"L1 V Y�",� VW	,"J1 V Y&,"1 V Y�",�LIJK	LMJK	, K"LNJK"L 

�&," � W&,"Y&,"LIJK&LMJK&, K"LNJK"L1 V Y�",�  

�&,& � V�",&J�LW]",�IJ�"LMJ�", K&LNJK&L �	," � W	,"J1 V Y&,"1 V Y�",�LIJK	LMJK	, K"LNJK"L �	,	 � VIJK!LMJK!K	LNJK	L �!,	 � 	IJK!LMJK!K	LNJK	L �!,! � VIJ�&LMJ�&, K!LNJK!L �!,�" � ^\"J�LW!,�"Y!,�"IJK!LMJK!, K�"LNJK�"L �A,A � VWS,AX1 V Y�",AZIJKSLMJKS, KALNJKAL V [\�J�LY�",AIJK�"LMJK�", KALNJKAL �A,O � WA,OIJKALMJKA, KOLNJKOL �O,O � VWA,OIJKALMJKA, KOLNJKOL �S,A � WS,AX1 V Y�",AZIJKSLMJKS, KALNJKAL 
�S,S � VWT,SYT,SLIJKTLMJKT, KSLNJKSL1 V Y�",A V W�U,SJ1 V YT,S1 V Y�",ALIJK�ULMJK�U, KSLNJKSL 

�T,S � WT,SYT,SLIJKTLMJKT, KSLNJKSL1 V Y�",A  

�T,T � VW]A,TIJ�ALMJ�A, KTLNJKTL ��U,S � W�U,SJ1 V YT,S1 V Y�",ALIJK�ULMJK�U , KSLNJKSL ��U,�U � VIJK��LMJK��K�ULNJK�UL ���,�U � IJK��LMJK��K�ULNJK�UL ���,�� � VIJ�OLMJ�O, K��LNJK��L ���,�" � ^\�J�LW��,�"Y��,�"IJK��LMJK��K�"LNJK�"L ��",� � [\"J�LY�",�IJK�"LMJK�", K�LNJK�L ��",A � [\�J�LY�",AIJK�"LMJK�" , KALNJKAL ��",�" � V^\"J�LW!,�"Y!,�"IJK!LMJK!, K�"LNJK�"L V ^\�J�LW��,�"Y��,�"IJK��LMJK��K�"LNJK�"L 
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III.4.1 SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK A VÁLTOZTATHATÓ IRÁNYÚ KÖZLEKE-

DÉSI REND MODELLJÉRE 

Modellem felhasználásával, először elvégeztem a vizsgálatokat a reggeli és a délutáni csúcsra a 
12-es szakasz nélkül (A III.4 fejezetben bemutatott példa). Második esetben a vizsgálatokat 
már a változtatható irányú 12-es szakasz működtetésével végeztem el. Ekkor azt vizsgáltam, 
hogy a reggeli csúcsidőszakban belépő 12-es szakasz az alulról felfelé irányú forgalom lebo-
nyolításában vesz részt, majd a délutáni csúcsidőszakban megváltozik a 12-es szakaszon a for-
galom iránya és a felülről lefele haladó irányban működik. [Péter, Bokor; 2010]. 

Egy-egy 20 perces időintervallumon kapott eredmények láthatók az alábbi ábrákon.  

A 3.12, 3.13 ábrákon a t-időpillanatig átbocsátott összes járműszámokat és a megfordítható 
irányú szakasz működésbe léptetésével elért %-os növekményeket látjuk. Megállapítható, hogy 
a délelőtti csúcsban 20%-os a délutáni csúcsban 30%-os növekmény lépet fel a teljes modell 
esetében. Ez az egész napra számítva 26%-os növekményt eredményezett (3.13 ábra). 

 

 
3.12 ábra Külön a délelőtti és külön a délutáni csúcsban átbocsátott járműszámok és %-os 

növekmények, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével. 
[vízszintes tengelyen t idő sec, függőleges tengelyen fent: egységjármű szám, lent: %] 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 

 
3.13 ábra Együttes elért (délelőtti és délutáni) %-os növekmények, a megfordítható szakasz 

működésbe lépésével 
[vízszintes tengelyen t idő - sec, függőleges tengelyen - %]  

A 3.14 ábra és 3.15 ábrákon a délelőtti csúcsban, a megfordítható irányú szakasz működésbe 
léptetésével elért járműsűrűség csökkenéseket (bal oldalon), m/sec sebességnövekedést (jobb 
oldalon) és elért %-os javulásokat látjuk az 1, 2, és 4-es szakaszokon.  
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Ezek azok, amelyeknek működése kritikus volt az eredeti rendszerben. Látható, hogy a forga-
lom sűrűség ezeken a szakaszokon 25%, 33%, 87%-kal csökkent, a forgalom sebessége pedig 
ugyanezeken a szakaszokon 50%, 48%, 12%-kal növekedett. 

 

 
3.14 ábra A délelőtti csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-

dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével 
az 1-es szakaszon. 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 

 

 
3.15 ábra A délelőtti csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-

dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével 
a 2-es szakaszon. 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 
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3.16 ábra A délelőtti csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-

dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével 
a 4-es szakaszon. 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 

Végül a 3.17 ábra – 3.20 ábrákon a délutáni csúcsban, a megfordítható irányú szakasz műkö-
désbe léptetésével elért járműsűrűség csökkenéseket (bal oldalon), sebességnövekedést m/sec 
(jobb oldalon) és elért %-os javulásokat látjuk a 6, 7, 8 és 10-es szakaszokon [vízszintes tenge-
lyen t idő sec].  

Ezek azok, amelyeknek működése szintén kritikus volt az eredeti rendszerben. Látható, hogy a 
forgalom sűrűség ezeken a szakaszokon 17%, 19%, 66,5% és 96%-kal csökkent, a forgalom 
sebessége pedig ugyanezeken a szakaszokon 80%, 100%, 60% és 14%-kal növekedett. 

 

 
3.17 ábra A délutáni csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-
dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével a 6-os 

szakaszon. 
[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 
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3.18 ábra A délutáni csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-

dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével 
a 7-es szakaszon. 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 

 

 
3.19 ábra A délutáni csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-

dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével 
a 8-as szakaszon. 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 
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3.20 ábra A délutáni csúcsban elért járműsűrűség csökkenés (baloldalon) és sebességnöveke-

dés (jobb oldalon) és %-os javulás, a megfordítható szakasz működésbe léptetésével 
a 10-es szakaszon. 

[zöld – 12 szakasz működik; piros – 12 szakasz nélkül] 

 

III.4.2 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNY, 1. TÉZIS 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: 

Bede Zs., Péter T.: The mathematical modeling of Reversible Lane System, Periodica Polytechnica-Transportation 
engineering 39:(1) pp. 1-6, 2011 

Bede Zs., Péter T.: Optimal Control in Reversible Lane System Modelling, 9th European Workshop Advenced 
Control and Diagnosis, Budapest, Hungary, 17-18 November, Paper 61 pp. 1 - 4, 2011 

Bede Zs., Péter T.: Változtatható irányú forgalmi sáv modellezése, nagyméretű hálózatokon, Innováció és 
fenntartható felszíni közlekedés konferencia (IFFK-2011). Budapest, Magyarország, 2011.08.29-2011.08.31 pp. 88 – 93, 
Paper 15. (ISBN: 978-963-88875-3-5) 2011 

1. Tézis 

Az általános kapcsolati hipermátrixot alkalmazó közlekedési keretmodellt [Péter; 2012] 
tovább fejlesztve, új modellt állítottam fel a megfordítható irányú közlekedési rend 
egy lehetséges irányítási stratégiájának meghatározására differenciálegyenlet-
rendszerek alkalmazásával, amely a makroszkopikus modellen alapuló pozitív nemli-
neáris dinamikus rendszer irányításának felel meg. Továbbá tetszőleges részhálóza-
ton történő forgalmi irányváltás esetére megadtam az új funkciójú kapcsolati mátrix 
elemeinek beállítási algoritmusát. Az így nyert új irányítási rendszer alkalmazhatósá-
gát nagyszámú szimulációval vizsgáltam, s megállapítottam, hogy alkalmas a változ-
tatható irányú szakaszok bevezetéséből származó előnyök számszerűsítésére, illetve 
kimutatására. 

[Bede, Péter; 2011/1], [Bede, Péter; 2011/3], [Bede, Péter; 2011/4], [Bede, Péter; 2012/1], 
[Bede, Péter; 2012/2] 
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Bede Zs., Péter T.: The analysis of Reversible Lanes Systems on large road traffic network First Scientific 
Workshop of Faculty Doctoral Schools (Budapest, April 25, 2012) 2012 

Bede Zs., Péter T.: Egy budapesti modell, a változtatható irányú forgalmi sávok kialakítására, nagymére-
tű közlekedési hálózatokon IFFK Konferencia Budapest, Magyarország, 2012.08.29-31. Paper 15 pp. 91 – 95 2012 
 

III.5 BUDAPESTI PÉLDA 

A rendszer bemutatására Budapesten az Üllői utat választottuk, mivel ez a város egyik sugár-
irányú főútja, ez látható a 3.21 ábrán a műholdképén valamint a 3.22 ábrán a térkép kiemelé-
sen.  Erre a szakaszra is jellemző a délelőtti központ felé haladó nagyobb járműmennyiség és a 
délutáni kifelé haladók nagy száma. 

 
3.21 ábra Üllői út 

A kijelölés másik szempontja pedig a geometriai adottságok voltak. A Ferenc körút és Ecseri 
út közötti szakaszon mindkét irányban 3 sáv áll rendelkezésre, a felüljárón (Népliget) és a Kál-
vin tér Ferenc körút közötti résznél is csak 2-2 sávra szűkül, így ha az egyik irányból elveszünk 
egy sávot, még mindig marad minimum egy sáv a teljes szakasz hosszon. 

 
3.22 ábra Üllői út, a szimulált szakasz 
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III.5.1 A BALRA KANYARODÓ SÁVOK PROBLÉMÁJA 

A probléma megoldásának kereséséhez az Üllői út – Ferenc körút (Corvin-negyed) csomópon-
tot vizsgáltuk meg, ez a kereszteződés látható a 3.23 ábrán, ahol színekkel jelöltem a különbö-
ző irányokat, illetve a kanyarodási lehetőségeket. 

A biztonság szempontjából a legegyszerűbb módszer az, ha megszüntetjük a balra kanyarodás 
lehetőségét a teljes hálózaton. Ebben az esetben a balra kanyarodni kívánó járművek három-
szor jobbra kanyarodással érhetik el úti céljukat, amit a mellékutcákban valósíthatnak meg. 
Ebben a csomópontban két sáv is biztosítja a balra kanyarodás lehetőségét, amelyek ez által 
jelentős forgalmat bonyolítanak le. A forgalom mellékutcába való terelése nagyobb torlódás-
hoz vezethet, mint a változtatható irányú sáv mellőzése. A továbbiakban a balra kanyarodás 
lehetőségét vizsgáltuk. A 3.24 ábrán látható a reggeli forgalomnak megfelelő kialakítás, míg az 
3.25 ábrán a délutáni, ez esetben a jelenlegi helyzettel egyező kialakítás. 

 
3.23 ábra Üllői út – Ferenc körút (Corvin-negyed) kereszteződés 

A változtatható irányú sávot pirossal jelöltem. Reggel 3 sávon lehetne a városközpont felé 
menni és továbbra is 2 sávon lehetne balra kanyarodni. Az eredeti elrendezés szerinti külső 
balra kanyarodó sáv lesz a plusz egy egyenesen haladó sáv és a változtatható irányú, a másik 
iránytól elvett sáv lesz a belső balra kanyarodó sáv. 

 
3.24 ábra A reggeli csúcsidős kialakítás 

 
3.25 ábra A délutáni kialakítás, jelenlegi állapot (2010 nyár) 
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Ezzel a megoldással a csomópont geometriai mérete nem változna, de nagyobb odafigyelést 
igényelne az egyes sávok irányának megállapítása, amit minden egyes sáv fölött Változtatható 
Jelzésképű Táblákkal lehetne jelölni, esetleg útburkolatba épített jelzésadókkal. 

III.5.2 SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK 

 
3.26 ábra Modell felvétele 

Modellem felvétele térképre történt, ahogy a 3.26 ábrán is látható, így a szakaszok hosszát a 
valóságnak megfelelően méretarányosan adtam meg. Először az eredeti állapotoknak megfele-
lően futtattam a szimulációt, majd a Kálvin tértől az Ecseri út irányába egy sáv irányítását a 
délelőtti órákban megfordítottam. Modellem 40 csomópontból áll, melyekből 16 közlekedési 
lámpával ellátott, melyek beállításához a FKF ZRt.* Forgalomtechnikai Igazgatóság által a 
BME Közlekedésautomatikai Tanszék** számára rendelkezésre bocsátott jelenlegi lámpa-
beállítási adatokat használtuk fel. 

A hagyományos modellezéssel szemben, ahol a hálózat peremein jármű/h forgalmat generálnak 
valamilyen statisztika alapján, a modellben a mellékutaknál, illetve az Üllői út Kálvin téri és 
Ecseri úti végén is input-output függvények vannak. Ezek egy ténylegesen megvalósított for-
galmi megoldás esetén, mért input és output folyamatok. Tehát a modellben a belső hálózati 
dinamika és a külső hálózati dinamika kölcsönösen hat egymásra, mivel az alkalmazott model-
lezési technikát tekintve, minden belső vagy külső szabályozás kihat a másik dinamikájára. 
Ezért a továbbiakban elégséges, hogy csak az Üllői út forgalmával foglalkozom. 

A kétféle szimulálás során, a jelenlegi kialakítás illetve egy sáv fordított irányításával, az eljutási 
időket vizsgáltam, az eredmények láthatók a 3.27 és 3.28 ábrákon. Az alábbi megállapítást 
tehetjük: ha a reggeli csúcsidőben a befelé haladókat plusz egy sávval segítjük, akkor az eljutási 
idő a legtöbb esetben több mint 60%-kal, átlagban a felére csökkenhet, míg az ellenkező 
irányba, ha elveszünk egy sávot, akkor is ott legfeljebb 30 %-kal nőhet az eljutási idő. 

A bemutatott modellben a speciális sávot vizsgáltam. Ugyanakkor a nagyméretű hálózatot leíró 
modell alkalmas a hálózat egy rész hálózaton történt változást is vizsgálni és annak hatását 
figyelni a hálózat más részhálózatain is. 

 

* jelenleg BKK Közút 
** jelenleg Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 
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3.27 ábra Átlagos utazási idő a központ felé haladó sávokon különböző indulási időkben 

[vízszintes tengelyen indulási idő - óra:perc:mp, függőleges tengelyen menetidő – óra:perc:mp] 

 
3.28 ábra Átlagos utazási idő a központból kifelé haladó sávokon különböző indulási idők-

ben 
[vízszintes tengelyen indulási idő - óra:perc:mp, függőleges tengelyen menetidő – óra:perc:mp] 

 

III.5.3 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNY, 2. TÉZIS 

A megfordítható irányú közlekedési rend általános matematikai modellezését vizsgáltuk. A 
hálózatot leíró matematikai modellünk pozitív nemlineáris dinamikus rendszer, a modell lé-
nyegét tekintve, makroszkopikus modell. Bármely részhálózaton történő forgalmi irányváltás 
esetén, a hálózat egyes elemeinek funkciói és az elemei közötti kapcsolatok megszűnnek, he-
lyettük új kapcsolatok és új funkciójú elemek lépnek működésbe. Egy mintahálózaton a forga-
lomsűrűségtől függően, vizsgáltam az új elvű optimális irányítás lehetőséget, amely a hálózati 
gráf struktúrájának dinamikus változtatásával történik. 
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kedésirányításban. (Egy hálózati analízis.), IFFK Konferencia 2010 

Bede Zs., Péter T.: The mathematical modeling of Reversible Lane System, Periodica Polytechnica 39/1 pp. 1-6 
2011 

Bede Zs., Péter T.: The development of large traffic network model, Periodica Polytechnica 39/1 pp. 7-14 2011 

Bede Zs., Péter T.: Optimal Control in Reversible Lane System Modelling 9th European Workshop Advenced 
Control and Diagnosis, Budapest, Hungary, 17-18 November, Paper 61 pp. 1 - 4 2011 

Bede Zs., Péter T.: Változtatható irányú forgalmi sáv modellezése, nagyméretű hálózatokon IFFK Konferen-
cia Budapest, Magyarország, 2011.08.29-31. Paper 15 pp. 88 – 93 2011 

Bede Zs., Péter T.: The analysis of Reversible Lanes Systems on large road traffic network First Scientific 
Workshop of Faculty Doctoral Schools (Budapest, April 25, 2012) 2012 

Bede Zs., Péter T.: Egy budapesti modell, a változtatható irányú forgalmi sávok kialakítására, nagymére-
tű közlekedési hálózatokon IFFK Konferencia Budapest, Magyarország, 2012.08.29-31. Paper 15 pp. 91 – 95 2012 

Bede Zs., Péter T.: Optimal control with the dynamic change of the structure of the road network, 
Transport 2013, megjelenés alatt 

Péter T., Bede Zs.: A változtatható irányú forgalmi sávokkal működő közúti közlekedési rendszer mate-
matikai modellezése, Közlekedéstudományi Szemle, LX. évfolyam 3. szám 46-56 p. 2010. június 

 

 

2. Tézis 

Új közúti modellt konstruáltam nagyszámú közlekedési lámpával ellátott, összetett 
csomópontokból álló forgalmi rend leírására és irányítására a változtatható menet-
irányú sávok bevezetésének lehetőségével. Új specifikált irányítási módszert dolgoz-
tam ki a balra kanyarodó sávok problémájának megoldására, illetve a forgalmi fo-
lyamatok irányítási hatékonyságának növelésére. Az így kidolgozott modellt sikere-
sen alkalmaztam az Üllői út Ecseri út – Kálvin tér közötti 16 közlekedési lámpával 
ellátott, 40 csomópontból álló szakaszra és javaslatot tettem a forgalmi rendjének 
változtatható irányú sáv bevezetésével történő módosítására. A teljes rendszer szi-
mulációjával igazoltam a konkrét lámpa beállítási adatok mellett a javasolt modell 
hatékonyságát. Ugyancsak megállapíthattam, hogy a kapott eredmények összhang-
ban vannak azokkal a forgalmi értékekkel, amelyeket a gyakorlatban megvalósított 
változtatható irányú forgalmi sávokkal működő közúti közlekedési rendszereken 
végzett mérések alapján más kutatók kaptak és publikáltak [PB; 2003], [Golub; 2012]. 

[Bede, et. al.; 2010/2], [Bede, Péter; 2011/1], [Bede, Péter; 2011/2], [Bede, Péter; 2011/3], 
[Bede, Péter; 2011/4], [Bede, Péter; 2012/1], [Bede, Péter; 2012/2], [Bede, Péter; 2013], [Péter, Bede; 2010] 
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IV.1 BEVEZETÉS 

E fejezetben a nagyméretű hálózaton áthaladó egyedi járművek mozgását leíró sebesség, illetve 
gyorsulás adatokat vizsgálom. A valós forgalmat figyelembe vevő menetciklust, a forgalmat 
reprezentáló makroszkopikus hálózati modellből nyerem ki. Ezzel a modellel, a teljes hálózatra 
vonatkozó forgalomváltozást adom meg és a modellből eredő egyedi mozgási folyamatot ösz-
szevetem a valóságos, mért sebesség és gyorsulás folyamatokkal. Közlekedési hálózatok és 
egyedi járművek együttes vizsgálata különböző makro illetve mikro modellek összevetésével 
történik. Ezek között egy kapcsolat lehet például a makro modellből egyedi sebességprofil 
kinyerése, amelyet a mikro modellbe illesztve a jármű jellemzőket lehet tovább vizsgálni. A 
makro modellben elhanyagolhatónak tekinthető sebességprofilra jellemző egyes értékek a mik-
ro modell reális futását már jelentősen befolyásolhatják. Erre egy szembetűnő példa lehet, a 
gyorsulási értékek vizsgálata a fejezetben. A közlekedési hálózati modellből kinyert sebesség-
profilból származtatott gyorsulásoknál, az irreális értékek száma kevés, 2 - 4% egy-egy útvonal 
esetében. A teljes hálózat vizsgálata során ezen értékek elhanyagolhatóak, viszont ha már 
egyedi járművekkel is számolni szeretnénk, például optimális útvonal ajánló rendszer kialakítá-
sa esetében, akkor már nem engedhető meg a kevés irreális érték sem. 

Számos esetben szükségszerű nagyméretű közlekedési hálózatot leíró modellből egyedi jármű-
re jellemző adat kinyerése, viszont ezeket a modelleket elsősorban a hálózat vizsgálatára fej-
lesztik ki [Papageorgiou; 1998], [Papageorgiou, et al.; 2003], [Wang, et al.; 2009], [Kaczmarek; 2005], így a 
legtöbb esetben nehéz az egyedi jármű pontos menettulajdonságát vizsgálni [Gáspár, et al.; 2012]. 
Optimális útvonalkeresésre vannak módszerek, amelyek a forgalomirányítási problémát játék-
elméleti problémaként kezelik és ennek megfelelően egy játékelméleti keretrendszerbe integrál-
ják a forgalomirányítási és útvonaltervezési algoritmusokat [Harmati; 2006/1], [Harmati; 2006/2], 
[Harmati; 2006/3], [Harmati; 2007]. Optimális útvonalat kereshetünk, ha ismerjük az egyes útsza-
kaszokra jellemző sebességprofilokat. Így alkalmassá válhat nagyméretű közlekedési hálózato-
kat leíró modellek továbbfejlesztése valós idejű, a forgalomalakulást figyelembe vevő útvonal-
ajánlásra. 

 
4.1 ábra Példa a szimulációból egy reggeli csúcsidőszakban és 

egy délelőtti órában kinyert sebességprofilról 
[vízszintes tengelyen indulási idő - óra:perc:mp, függőleges tengelyen sebesség – m/s]  

Nemcsak az optimális útvonalkereséshez szükséges a makro modellekből az egyedi sebesség-
folyamatok kinyerése (4.1 ábra), hanem ez által további vizsgálatot lehet folytatni például az 
egyes járművek teljesítmény igényére, károsanyag kibocsátására is. [EJJT; 2009]. A legtöbb mak-
roszkopikus modell a forgalmat egy közeg áramlásaként kezeli, úgynevezett folyadék vagy gáz-
áram megközelítést alkalmazva. A közlekedési folyam, forgalom leírására, a forgalom és egy 
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folyadék árama közötti analógiából kiindulva [Lighthill, Whitham; 1955], [Ashton; 1966], [Greenshields; 
1935], [Greenberg; 1959]. A mikroszkopikus modellek esetében [Pipes; 1953], minden jármű külön 
egyedként szerepel a modellben és a járművek, illetve járművezetők viselkedése már a közvet-
len környezetüktől függ. Egyedi jármű modelleknél a bemenő értékek lehetnek a hálózati mo-
dellből kinyert sebesség, illetve gyorsulási menetdiagramok. A továbbiakban a kétféle - mikro 
és makro - modell kompatibilitását vizsgáljuk. 

 

IV.2 MENETCIKLUSOK 

Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági előírásokkal korlátozza a járműmotorok kör-
nyezetszennyezését. Ezek az előírások minden olyan gyártóra vonatkoznak, amelyek az adott 
országban kívánják értékesíteni a járműveiket. A hatósági előírások különböző görgős 
járműfékpadi menetprogramokat vagy motorfékpadi vizsgálati programokat, eltérő mérési 
eljárásokat és különböző határértékeket tartalmaznak járműkategóriánként. Az előírások egy-
ségesítése napjainkban végbemenő folyamat, de egyes országokban ill. országcsoportokban 
környezetvédelmi, gazdasági, műszaki, klimatikus vagy egyéb okokból még mindig többé-
kevésbé eltérő előírások vannak érvényben. A követelményeket jórészt a közlekedés sajátossá-
gai szerint statisztikai adatokból állapítják meg [EJJT; 2009], [Emőd; 2004/2], [Fehérkönyv; 2012]. 

Az előírások vonatkozhatnak (Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-
kibocsátási vizsgálatai [Emőd; 2004/1]): 

- A kipufogógázok káros összetevőire (A CO2 nem tartozik hivatalosan a károsanyagok 
közé, ugyanis természetes égéstermék a tökéletes munkafolyamat során, mindezek el-
lenére az üvegházhatás egyik legfontosabb okozója.). Általában a következő kipufogó-
gáz-összetevőket korlátozzák: 

- szénhidrogének (HC), 
- szén-monoxid (CO), 
- nitrogénoxidok (NOX), 

és ezeken túlmenően dízelmotorok kipufogógázaiban 
- a részecske (cseppfolyós- és szilárdanyag) -tartalom és/vagy 
- a füstsűrűség (a látást korlátozó kipufogógáz-összetevők).  

- A típusvizsgálaton ellenőrzött értékek tartósságára 
- A járműveknek meghatározott út - Európában a személygépkocsik 100.000 km - meg-

tételéig nem léphetik túl a típusvizsgálati korlátozás másfélszeres értékét. 
- A jármű fogyasztására (vagy CO2-kibocsátására) 

Az Európai Unióban a közvetlen tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó hatósági előírás nincs. 
Közvetve azonban fogyasztáscsökkentő hatása van a CO2-korlátozásoknak. Adott benzin-
összetételnél ugyanis a tüzelőanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás egyenesen arányos. Az 
ACEA (Európai Járműgyártók Szövetsége) vállalása szerint a 2008-ig a személygépkocsik átla-
gos flottakibocsátását 140 g/km alá csökkenti, amit sajnos csak igen kevés gyártónak sikerült 
megvalósítania. Ez 25 % -kal kevesebb, mint az 1995-ös átlagkibocsátás. Az EU 2010-re 120 
g/km értékhatárt ír elő, ez átlagos benzinösszetétel esetén mintegy 5 l/100 km tüzelőanyag-
flottafogyasztásnak felel meg. (Flotta-kibocsátás, flottafogyasztás: a járműgyártó által értékesí-
tett összes jármű kibocsátásának, fogyasztásának átlaga.) E határérték bevezetését később 
2012-re módosította. Ezzel a járműgyártók kaptak valamekkora haladékot a nagyobb motorral 
szerelt kocsik értékesítése terén, azonban a közeljövőben várható CO2 alapú adózás várhatóan 
visszavetheti a nagy hengerűrtartalmú járművek megvásárlási kedvét, és így a prémium kategó-
riákat gyártó vállalatok döntő bevételi forrását [Emőd; 2004/1]. 
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IV.2.1 EURÓPAI MENETCIKLUS  

(NEDC – New European Driving Cycle, NEFZ – Neue Europäische Fahrzyklus) [Blága; 
2006], [Dieselnet; 2012]. A 2000 előtt (EURO 1 és EURO 2) a városi Európa-menetciklus szerint 
vizsgálták a személygépkocsikat (4.2 ábra). 

 
4.2 ábra Városi menetciklus (UDC – Urban Driving Cycle) [Dieselnet; 2012] 

[vízszintes tengelyen menetidő – s, függőleges tengelyen sebesség – km/h] 

 
4.3 ábra Országúti menetciklus (EUDC – Extra Urban Driving Cycle) [Dieselnet; 2012] 

[vízszintes tengelyen menetidő – s, függőleges tengelyen sebesség – km/h] 

Ez a 4.3 ábrán látható diagram bal oldalával egyezik meg, (UDC - Urban Drive Cycle), mely-
nek átlagsebessége 18,7 km/h. Ennek hátránya, hogy nem veszi figyelembe az országúton, 
illetve autópályán megtett kilométereket, melyek a jármű életének jelentős hányadát teszik ki.  

 
4.4 ábra Városi és városon kívüli Európa-menetciklus [Dieselnet; 2012] 
[vízszintes tengelyen menetidő – s, függőleges tengelyen sebesség – km/h] 

Az EURO 3 előírások bevezetésétől, 2000-től a városi ciklust országúti menetciklussal 
(EUDC) egészítették ki. A kipufogógázokból folyamatosan vesznek mintát, majd a teljes ciklus 
alatt kibocsátott összetevőt g/km egységre számítják át. A 4.4 ábra mutatja a teljes ciklust, ami 
az új Európa Menetciklus nevet kapta (NEDC = UDC+EUDC) és amelynek jellemzői: 

A teljes menetciklus 4 városi és egy országúti ciklusból áll: NEDC = 4UDC + EUDC 

A teljes menetciklus:  

- hossza: 11 km, 
- időtartama: 1200 s (=20 perc), 
- átlagsebessége: 32,5 km/h, 
- legnagyobb sebessége: 120 km/h. 
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IV.2.2 ÉSZAK-AMERIKAI MENETCIKLUSOK 

Észak-Amerikában más ciklusok alapján vizsgálják be a járműveket, melyek közül a legfonto-
sabbakat a teljesség kedvéért bemutatjuk. Az FTP-72 (Federal Test Procedure) menetciklus 
városi közlekedést szimulál 12,07 km (7.5 miles) hosszon gyakori megállásokkal (4.5 ábra). A 
maximális sebesség 91,2 km/h (56.7 mph) és az átlagsebesség 31,5 km/h (19.6 mph) 

 
4.5 ábra FTP-72 menetciklus [Dieselnet; 2012] 

[vízszintes tengelyen menetidő – s, függőleges tengelyen sebesség – mile/h] 

A ciklus két részből áll: egy 505 s (5,78 km 41,2 átlagsebességgel) és egy 864 s szakaszból. Az 
első szakasz hideg indítással kezd. A második szakasznál megszakítják a mérést egy 10 s-ig 
tartó üresjárással.   

Az FTP-75 menetciklus az FTP-72 menetciklusból ered, ez látható a 4.6 ábrán. Az FTP-72 
menetciklushoz hozzáadódik egy harmadik 505 s szakasz, ami megegyezik az FTP-72 menet-
ciklus első szakaszával, de ezt már meleg indítással végzik. A harmadik szakaszt ugyancsak 
megelőzi egy 10 min üresjárása a motornak. Tehát a teljes FTP-75 menetciklus az alábbi ré-
szekből áll: 

- 1. a hideg indítási szakasz 
- 2. az átmeneti szakasz 
- 3. a meleg indítási szakasz 

Ezen menetciklus paraméterei az alábbiak: 

- Hossza: 17,77 km (11.04 miles) 
- Időtartama: 1874 s 
- Átlagsebessége: 34,1 km/h (21,2 mph) 

 
4.6 ábra FTP-75 menetciklus [Dieselnet; 2012] 

[vízszintes tengelyen menetidő – s, függőleges tengelyen sebesség – mile/h] 

A kipufogó gázt mind a három szakasznál külön egy elválasztott teflon zacskóba gyűjtik, a 
kiértékelés során g/km (g/mile) egységben fejezik ki.  

Az SC03 már említett kiegészítő teszt, mely megmutatja üresjárás mellett a légkondicionáló 
egységgel ellátott járművek többlet emisszióját. 
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IV.2.3 A MENETCIKLUSOK KIVÁLASZTÁSA 

A valóságban a haladási profil bonyolult, összetett gyorsulások, lassulások és gyakori megállá-
sok sorozatából áll [Emőd; 2004/2]. Ezen értékek eltérnek a laboratóriumban a görgősfékpadon 
mért értékektől. Az új európai menetciklus (NEDC) az EU-ban jóváhagyott laboratóriumi 
teszteket alkalmaz, amelyeknek kiindulópontjai két európai főváros (Párizs és Róma) forgalmi 
adatai.  

A járművek károsanyag kibocsátása nagymértékben függ a vezetési stílustól, amelyre nagy ha-
tással van az adott pillanatnyi forgalom alakulása. A menetciklusok sebesség-idő diagramjai a 
városi haladást reprezentálják. A városi forgalom feltételeit figyelembe véve fékpadi méréssel 
laboratóriumi körülmények között vizsgálják a tüzelőanyag fogyasztást, a kipufogógáz összeté-
telét és együtthatóit [Contra; 2011]. 

A menetciklusok fejlesztésénél kétféle utat különböztetünk meg. Az egyik módszernél váltako-
zik a konstans gyorsítási, lassítási és állandó sebesség érték, ilyen például a NEDC és ECE 
menetciklusok, e ciklusokat a poligonális, sokszögű modellek közé sorolják. A másik típus már 
közelebb áll a valós sebességprofilhoz, így ezeket „real-word – való világ” menetciklusok közé 
sorolják. Ilyen menetciklus az FTP-75, mely a poligonális modellekhez képest dinamikusabb, a 
hirtelen gyorsulásokat és lassulásokat figyelembe veszi, így jobban visszatükrözi az útviszo-
nyoknak megfelelően mért sebességértékeket. Ez a dinamikusabb sebességprofil a valóságnak 
megfelelően, pontosabb emissziós értékeket ad, mint a szabályos menet-diagrammal rendelke-
ző tesztek során mért értékek. 

A standard vizsgálat során megmérik a tüzelőanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást. A 
70/220/EU direktíva nyomon követi az új típusú járművek megjelenését 1970 óta folyamato-
san frissülve, és így leírja az összes eljárást, amelyek ezen járművekkel kapcsolatban szóba jö-
hetnek.  

Jelen kutatásban az európai szabályozásban megtalálható menetciklusokat alkalmaztuk a haj-
tásrendszerek összevetésére. A szimulációt elvégeztük külön-külön is a városi UDC (= 4 x 
ECE15), az országúti EUDC, valamint a kettőt egyszerre tartalmazó NEDC ciklusokra egya-
ránt. Szimulációt végeztünk továbbá a forgalomszimuláció eredményei közül kiválasztott két 
menetciklussal. Ezek bemutatása a Forgalomszimuláció című fejezetben található, ahol a szab-
ványos ciklusokkal röviden összevetjük őket. 

Európában, és így Magyarországon is, személygépkocsikra a NEDC menetciklus vonatkozik, 
amely információt szolgáltat a jármű viselkedéséről nagy sebességnél is, valamint átfogó képet 
ad a károsanyag kibocsátásáról.  Akárhogy is nézzük, ez mégis egy szegényes viszonyítási alap a 
valódi tüzelőanyag fogyasztásról és emisszióról. Ha csak Európa fővárosait nézzük, már akkor 
is jelentős eltéréseket figyelhetünk meg e városok forgalom alakulását tekintve. A forgalmat 
befolyásoló tényezők többek között az infrastrukturális kialakítás, az úthálózat, és akár az adott 
város tömegközlekedési rendszere is, amely hatással van a járműpark alakulására. Így, ha valódi 
képet szeretnénk kapni egy adott városban közlekedő jármű környezetre gyakorolt hatásáról, 
úgy a mérés során figyelembe kell venni azon város sajátosságát, sőt, az adott ország közleke-
dési szokásait [Kövesné; 2003], [Tánczos, Bokor; 2003].  

Kétségtelen, hogy a fentebb bemutatott ciklusok az egyes gépjárművek illetve adott kategóriá-
ba tartozó gépjárműtípusok összehasonlítására megfelelnek, hiszen minden típust azonos kö-
rülmények között vizsgálnak meg. A szabvány célja a közúti tüzelőanyag takarékosság szabá-
lyozása, végső soron a tüzelőanyag fogyasztás csökkentése. Sajnálatosan nagy eltérés mutatko-
zik azonban a jelenlegi teszt eredmények és a forgalomban mért értékek között. Rendszerint a 
közúton mért értékek rosszabbak, mint a menetciklus során kimért értékek. Menetciklusok 
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soha nem tudnak teljesen megegyezni a közúti viselkedéssel és az egyszeri teszt nem tükrözi az 
általános forgalmat és annak környezetét minden egyes járművetetővel, de néhány javítás a 
menetcikluson megközelítheti a valóságot. Az Egyesült Államok környezetvédelmi hivatala, az 
EPA alkalmaz egy csökkentett tényezőt a könnyű gépjárműveken végzett teszt eredményekre a 
tüzelőanyag takarékossággal kapcsolatban, bevonva a fogyasztót is az új jármű adataival, a rá 
jellemző menet tulajdonságokkal, amelyek közelebb vannak a tényleges üzemanyag fogyasz-
táshoz. 

Az egyik probléma, hogy a gyárak a járműveket a menetciklus által végzett teszt optimumához 
hangolják, tudván a forgalomban történő teljesítés rosszabb lesz. Ennek elkerülésére egy lehe-
tőség a menetciklusok rangsorolása (pl.: városi torlódásról, dugóról; csúcsforgalomról; városok 
közötti vagy vidéki forgalom; stb. van-e szó), a lehetőséghez mérten a mentciklusok számát az 
optimálisra csökkenteni, egy vagy két ciklusra. A jármű hatékony besorolásához nem feltétlen 
szükséges mindkét vizsgálattal ellátni, városi és extra városi menetciklussal, a fogyasztó vá-
laszthatja meg azt a menetciklust, amely jobban hasonlít a jármű általános használatához. 

A technika újabban elérhetővé teszi akár a jármű emissziójának valós idejű mérését vagy becs-
lését, melynek segítségével a várható értéket az emissziós határ alatt tartják. Ennek érdekében 
megváltoztatják a hajtás feltételeit vagy beavatkoznak az elektronikus motor menedzsment 
rendszerbe, amikor a kibocsátás túllépi az előírt értéket. Ez bevetésre került a NOx emissziós 
szabályozásánál (nehéz gépjárművek kipufogógáz visszavezetése), de a technika lehetővé teszi 
a CO2 emissziónál is (melyhez viszonyítva közvetlenül megállapítható az üzemanyag fogyasz-
tás), így lehetővé téve a folyamatos korlát körüli szabályozást az összes hajtási feltétel, köve-
telmény figyelembe vételével. De hogyan lehet ilyen határt elérni másképpen, közelítsük meg 
praktikusan ezt a kérdést. 

A menetciklushoz kapcsolódó vonatkozások eltérnek a különböző régiókban és országokban. 
Pl.: közlekedés egy túlzsúfolt európai városban jelentősen különbözhet egy japán vagy egy 
amerikai városban kialakult dugótól, ami magába foglalja, hogy az egységes menetciklus pon-
tatlanná válik mindhárom esetben. 

Az ENSZ illetékes hivatala, az UNECE a következő évtizedre tervezi megváltoztatni a menet-
ciklusokat, megvalósítani egy nemzetközi összehangolást, és a jelenlegi eltérést világszerte sza-
bályos menetciklusokba sorolni – legalább a könnyű (<3,5t) járművek részére. Az összehangolt 
menetciklus azért jelent bonyolult feladatot, mert nem csak a megfelelően felvett technológiai 
szabályzást kell figyelembe venni, hanem a jövőbeni piac alakulását is. Szükségessé válik a hib-
rid és elektromos járművek vizsgálata is, ha ezek használata általánossá fog válni. Ez feltételezi 
a well-to-wheel CO2 emissziós értékek változását is. 

A menetciklusokat alkalmazzák a járművek kiegészítő berendezéseinek beállítására is. A teszt 
minden külső berendezéssel fut úgy, mint fűtő és hűtő rendszerek, ablaknyitó vagy ablaktörlőt 
működtető villanymotorok. A megtakarítást várni a jobb kenőanyagtól, kerekektől, légkondici-
onálótól és az elektromos rendszertől nem triviális, pedig az aktuális átlagfogyasztásnak kb. 5-
10 %-át okozzák ezek a tényezők (OECD/ECMT/IEA 2005). Ezen kívül az üzemeltető min-
dig az alacsony költség felé halad és a felsoroltak közül csak néhány megoldás alkalmas az utó-
lagos modernizálásra (pl.: gumiabroncs cseréje). Az új technológiáknak sajátságos ösztönzése 
is szükséges lehet, mivel a felhasználók immunisak a jármű szabványokra, valamint még in-
kább gyenge hatással van rájuk az üzemanyag- vagy szén-dioxid alapú adó, amit sokhelyütt a 
jármű vásárlásához kötnek. 
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IV.3 MÉRÉS 

Az általam használt modell [Péter, Bokor; 2007],[Péter, et al.; 2008] validálása a körúton, a Petőfi 
híd, pesti hídfőjétől északi irányba elindulva, a Nyugati térig terjedő szakasz vizsgálatával tör-
tént. 

A vizsgált szakaszon a lámpás kereszteződések beállításához a FKF Zrt.* Forgalomtechnikai 
Igazgatóság által az BME Közlekedésautomatikai Tanszék** számára rendelkezésre bocsátott 
jelenlegi lámpa-beállítási adatokat használtuk. Mivel vizsgálatom a hétköznapi reggeli csúcs- és 
a délelőtti forgalomra irányult, így az egyes csomópontoknál a 2. számú programot vettem 
figyelembe. A helyszínen forgalomszámlálást is végeztem a járműves mérésnek megfelelő nap-
szakban, az útvonalat érintő három legnagyobb csomópontban, a Ferenc körút – Üllői út 
csomópontban (Csomópont száma: 23/A), a Blaha Lujza téren (Cs. sz.: 111) és az Oktogonon 
(Cs. sz.: 203). Tehát megállapítható, hogy a modellben használt forgalmi adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Mindezek mellett, természetesen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a szimuláció során a 
forgalom alakulása a bevitt statisztikai adatokon is alapul, ezért az így nyert diagramok elfoga-
dásáról csak a valóságos körülmények között, az úthálózaton mért értékkek alapján fogok dön-
teni. 

A vizsgált útvonal gépjárművel különböző időpontokban bejárásra került és a járműves mérés 
során GPS készülék felhasználásával rögzítettük a valódi sebességprofilokat. A járműves mérés 
során kinyert sebesség-idő diagramok összehasonlítása természetesen megmutatta, hogy az 
idődiagramban nem kaphattam azonos menetciklusokat, tehát ezeket, mint egy sztochasztikus 
folyamat egy-egy realizációját, statisztikus analízis útján kell vizsgálni. Ezt szem előtt tartva, a 
vizsgálat folytatásaként a GPS készülékkel rögzített valamint a szimulációból kinyert adatok 
kerültek összevetésre. 

 
4.7 ábra Példa szimulációból kinyert és GPS készülékkel mért sebességprofilról 

[vízszintes tengelyen indulási idő – óra:perc:mp, függőleges tengelyen sebesség – km/h] 
 

A 4.7 ábrán látható egy példa a járműves mérés során GPS készülék felhasználásával rögzített 
és egy a szimulációból adott időpontban származtatott sebesség diagramra, ahol a vízszintes 
tengelyen a menetidőt tüntettük fel [Bede, Péter; 2009/3],[Bede, Péter; 2011/2]. 

 

* jelenleg BKK Közút 
** jelenleg Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék  
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IV.4 DISZKRÉT NEMLINEÁRIS HÁLÓZATI MODELL A NAGYMÉRE-

TŰ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK MODELLEZÉSÉRE 

Tekintsük a hálózatot t időpontban és vizsgáljuk a t+∆t időpontban kialakult helyzetet [Péter, 
Bokor; 2007]. Egymáshoz csatlakozó szakaszokon ∆t időtartam alatt a vij sebességgel átáramló 
járművek ∆l= vij ∆t úthosszat tesznek meg. 100%-os járműsűrűség esetén és h várható (átlagos) 
járműhossz érték mellett a ∆n átadott járműszám: ∆n=∆l/h=vij∆t/h. Természetesen a j szakasz-
ról ténylegesen átadott járműszámot befolyásolja a j szakaszon mérhető sj járműsűrűség értéke 
is, így: ∆n= sj vij ∆t/h. Ez alapján a hálózat egyes szakaszain tartózkodó járművek számát t+∆t 
időpontban az alábbi (1) egyenletrendszer írja le: 

N(n x 1)(t+∆t) = N(n x 1)(t) + K(n x n)[kij(t) Si(t) Ej(t) vij(t)] Na(n x 1)[sj(t)] ∆t/h + 

+ Kinp(n x ninp)[kinpij(t) Si(t) vij(t)] Ninp(ninp x 1)[sinpj(t)] ∆t/h  
 (4.1)

Na(n x 1)[sj(t)] ∆t/h, Ninp(ninp x 1)[sinpj(t)] ∆t/h a j-ik szakaszról, 1m/s sebesség mellett átadott jármű-
számokat tartalmazó vektorok. A fenti egyenlet differencia egyenletként nagyméretű nemlineá-
ris hálózatok szimulációs vizsgálatára alkalmazható és az ún. Euler módszert alkalmazza. (lásd. 
III.2 fejezet) 

A Pannon Traffic szoftver – hálózatok modellezésével – segítséget nyújt közúti közlekedési 
hálózatokon végbemenő járműáramlási folyamatok analízisében [Péter, et al.; 2007], [Péter, et al.; 
2008], [Péter, et al.; 2009], [Fazekas, Péter; 2012], továbbá már tervezési szakaszban az egész háló-
zatra kiterjedő hatástanulmány is készíthető. Szimulálhatók közlekedési balesetek, forgalomel-
terelések, forgalmirend-változások, jelzőlámpa programozási változások, parkolók létesítésé-
nek, megszüntetésének hatása, továbbá a hálózat új útszakasszal történő bővítése, egyes útsza-
kaszok szélesítése, körforgalom építése stb. A program sajátossága, hogy az úthálózat tervezé-
se, a szimulációt végző program, és az analízisre alkalmas felületeket egyesíti, így a felvett háló-
zat egyes elemei tetszőlegesen módosíthatók, ill. a hálózat bővíthető is. 

A program hasonló témájú programokhoz képest, egy egészen új hálózati gráfot alkalmaz [Pé-
ter; 2008/2]: a hálózat valódi alkotó elemei a sávszakaszok, tehát az egész hálózatban ténylege-
sen szakaszok kooperálnak szakaszokkal és ezek az elemek alkotják a hálózati gráf csúcsait. Az 
irányított gráf élei állapotfüggő dinamikus relációk, ugyanis a kapcsolatban álló, (kooperáló) 
csúcsok közötti kapcsolatok dinamikusak. (A kooperáció átadási, ill. befolyásoló jellegű lehet.) 
Ez a modell tehát, a hálózatot helyezte a központi helyre és az egész hálózatot vizsgálja a teljes 
kapcsolatrendszere mellett! Ebben önálló elemként már nem jelenik meg a „csomópont”, 
ugyanis minden csomópont működése része a teljes kapcsolatrendszernek! Nagy ereje a mo-
dellnek, hogy ezzel a technikával tetszőleges méretű hálózatok lemodellezhetőek.  

A vizsgált tartományban a térkép alapján beszámozunk minden figyelembe veendő útszakaszt. 
A gráf éleinek beszámozása, geometriai és kapcsolati adatainak rögzítése egér művelettel törté-
nik és ezek az adatok egy fájlba kerülnek. Egyúttal automatikusan kiszámoljuk a szakaszok 
hosszát és a szakaszokon maximálisan megjeleníthető járműszámokat, egységjárműre számítva. 
A hálózatot leíró matematikai modellünk pozitív dinamikus rendszer. Figyelembe veszi a háló-
zat tartományon belüli belső és a tartományon kívüli külső kapcsolatait is. 
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IV.5 MODELL FELVÉTEL 

 

4.8 ábra A Pannon Traffic szimulációs program ablaka 

Vizsgálatom a körúton, a Petőfi híd, pesti hídfőjétől északi irányba indulva a Nyugati térig 
terjed. A belső szakaszok alkotják a körút ezen teljes hosszát, az inputok valamint az outputok 
az erre a szakaszra dolgozó mellékutcák. 

Ahogy a 4.8 ábrán látszik, zöld nyíl jelöli az input-, piros nyíl az output-, és kék nyíl a belső 
szakaszokat. A kapcsolati mátrix megadása a kereszteződések beállítása során történik, e ke-
reszteződéseket sárga kör jelöli. A program során az összes csomópont felvételre került, vala-
mint ezen csomópontok előtt 40 méterrel is kialakítottam „kereszteződéseket”, ahol párhuza-
mos átadásokat tudunk megadni az utána következő csomópont lehajtási lehetőségeinek meg-
felelően. 

A lámpás kereszteződések beállításához a jelenlegi lámpa-beállítási adatokat használtam fel, 
vizsgálatom a hétköznapi reggeli csúcs- és a délelőtti forgalomra irányul. 

Inputfüggvények paraméterezhetősége: A modell adott városrészhez történő igazításakor min-
denképpen szükséges, hogy a kódban történő változtatás nélkül skálázzuk, a mérési eredmé-
nyekhez közelítsük a bemenő adatokat [Péter, et al.; 2008]. Ennek értelmében egyedi függvénye-
ket vehetünk fel, melyeket hozzárendelhetjük az egyes input vagy outputszakaszokhoz, parko-
lókhoz. 

A kiindulási, alap függvény azt veszi alapul, hogy egy átlagos úthálózaton háromszor figyelhető 
meg kiugró forgalomnövekedés a nap folyamán. A reggeli illetve délutáni csúcsidőben, vala-
mint egy kisebb az ebédidő táján. Ezt a jellegzetességet figyelembe véve a program felkínál egy 
folytonos sűrűség görbét, melyben az egyes paraméterek a felhasználó által változtathatók 
(időben és intenzitásban egyaránt). Ezen paraméterek változtatásával vettem fel a 4.9 ábrán 
látható az útvonalhoz igazodó sűrűségfüggvényeket. Ezen az ábrán látható főszakaszos beme-
neti függvényt a Petőfi híd két inputszakaszára, illetve a mellékszakaszos bemeneti függvényt 
különböző súlyozással a mellékutcákon lévő inputszakaszokra adtuk meg. 
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4.9 ábra Fő – és mellékszakaszos bemeneti inputfüggvény 

[vízszintes tengelyen szimulációsidő – óra:perc:mp, függőleges tengelyen sűrűség – ] 

Az input sűrűségfüggvény 0 és 1 közötti értéket vehet fel, azaz 1 az adott szakasz sűrűsége, ha 
a járművek teljesen elfoglalják az adott szakaszt, vagyis ütközőtől-ütközőig állnak az autók. 
Ennek következtében a 0 érték jelentése az, hogy egyáltalán nincs jármű azon az adott szaka-
szon. (lásd. III.2 fejezet) 

A három csomópontban mért értékek alapján megállapítható, hogy a forgalomáramlat jelentős 
része a kijelölt útvonalon halad, azaz erre a szakaszra a mellékutcákról történő ráhordás mérté-
ke megegyezik a mellékutcákra történő távozás mértékével. A szimuláció helyes futását igazol-
ja, hogy a helyszín bejárása során mért menetidő megegyezett a szimulációval mért menetidő-
vel, mely szerint 9 óra előtt 25 perc alatt lehet végigmenni a teljes útvonalon. 

A szimuláció elindítását megelőzően a megszerkesztett hálózat bizonyos elemeit (input-, out-
put-, és normál útsávok, valamint parkolók) kijelölhetjük nyomkövetésre [Péter; 2008/1]. Ekkor 
a rendszer egy bejegyzést tesz, és a szimuláció során a kijelölt objektumokon kialakuló jármű-
sűrűség vagy sebesség (sávbeállítás ablakában kiválasztottak szerint) értékeket tárolja. Beállítás-
tól függően a szimuláció közben folyamatosan, vagy a lefutását követően jelenik meg az első 
kiválasztott objektum grafikonja egyben. Az egyes grafikonokat elmenthetjük, így lehetőséget 
kínálva a későbbi szimulációk során történő felhasználásra. Lényeges ugyanis, hogy a végzett 
változtatások hatása elemezhető legyen. 

A szimulációba a forgalom alakulásával kapcsolatos bevitt adatok statisztikán alapulnak, így a 
kapott diagramok csak várható értéket adnak, például az α értékeket – amelyek a sávváltás 
mértékét is jelentik – úgy adtuk meg, hogy a forgalom egyformán oszlik meg a két sávon, fi-
gyelembe véve a közbenső le és felhajtásokat. 
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IV.6 SEBESSÉGPROFILOK ÖSSZEVETÉSE 

A részletes forgalomszimulációból kapott sebességprofilokat összevetve a szabványos menet-
ciklusokkal láthatjuk azok legfőbb hiányosságait. Az eltérések már a sebességprofilból közvet-
lenül számolható értékeken is észrevehetőek, ilyen például az átlagsebesség és az üresjáratban, 
állásban töltött idő. A megadott sebességértékekből számítható a gyorsulás, valamint a pilla-
natnyi sebességtől és gyorsulástól is függő vonóerő. Ennek az erőnek a létrehozása szükséges a 
hajtott kerék kerületén, a gumiabroncs-út kontaktfelületen az előírt mozgásállapot (sebesség, 
gyorsulás) megvalósításához. Az ehhez szükséges teljesítményt megkapjuk a létrehozandó erő 
és a sebesség ismeretében.  

 

 

 
4.10 ábra A teljesítmény igények gyakorisága szabványos (NEDC) és 

forgalomszimulációval kapott (8:00:00 és 11:30:00 indulási időkkel) menetciklusokban 
[vízszintes tengelyen a teljesítmény osztályközök – kW, függőleges tengelyen eloszlás – %] 

Ha összevetjük a különböző menetciklusokban az ugyanolyan tömegű (2000 kg) járműhöz – és 
azonos egyéb jellemzők – tartozó teljesítményigényeket, láthatjuk, hogy a szabványos NEDC 
ciklus városi szakaszán a kívánt maximum (~20 kW) jóval alatta marad a valós körülmények 
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között kívánt teljesítmény értékének (~ 31 .. 34 kW). Természetesen az NEDC országúti sza-
kaszán a sebesség növekedésével a teljesítményigény is megnő, azonban itt sem megy 50 kW 
fölé. Egy ilyen teljesítményű és tömegű járművel tehát a városi forgalom tempója többé-
kevésbé tartható, bár kétségtelen, hogy teljesítmény-tartalékkal nem rendelkezik. A szükséges 
fékezési teljesítmény csúcsértékei is meghaladják a szabványban kapott értékeket. 

A 4.10 ábrán megvizsgálva a teljesítményigények gyakoriságát, azt tapasztalhatjuk, hogy a 
szabványos ciklusban egyenletesebb a teljesítményigény eloszlása, csak mintegy 25%-ban kíván 
zérus körüli igen kis teljesítményt, míg a csúcsforgalomban ez az arány majdnem eléri a 60%-
ot. 

Ennek jelentősége abban áll, hogy a P = 0 intervallum jelzi nekünk a megállások és elindulások 
számát, tehát egy ún. start-stop rendszer itt lehet hatásos. Ráadásul az igen kis teljesítményigé-
nyek kielégítésekor a belsőégésű motor munkapontja kis terhelés és alacsony fordulatszám, 
vagyis a rossz effektív hatásfokú jellegmező-tartományba esik, tehát fajlagos fogyasztása magas 
lesz. Innen célszerű a munkapontot jobb hatásfokú tartományba eltolni, és a motor nagyobb 
teljesítményét más fedélzeti energiatárolók – hibrid hajtásrendszer esetén az akkumulátor – 
töltésére fordítani. A negatív teljesítmény-tartományok a fékezési igényt jelölik. Negatív telje-
sítményigény mellett a mozgási energiát kell elvonni a járműtől, amely megfelelő technológiá-
val visszanyerhető (rekuperáció). Pozitív teljesítményintervallumokban pedig energiát kell be-
fektetni: ilyen a gyorsítási fázis vagy egy állandó sebesség tartásának fázisa. A teljesítménydiag-
ramok tehát két igen fontos területet jelölnek ki számunkra, ahol a hajtáslánc hatékonysága 
növelhető. NEDC ciklusban a legnagyobb tüzelőanyag-megtakarítás hibrid-elektromos hajtás-
rendszer esetén a munkapont eltolással érhető el, ezt követi a rekuperációs energia és a start-
stop rendszer alkalmazása. 
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IV.7 MODELL VALIDÁLÁSA 

A modell validálása során a forgalomszimuláció eredményeként kapott és a helyszínen rögzí-
tett sebességprofilok (4.11 ábra) kerülnek összevetésre a rájuk jellemző sebesség-eloszlás, illet-
ve teljesítmény-eloszlás függvényében. 

 
4.11 ábra Egy-egy járműves mérés GPS készülékből kinyert sebességprofilja 
[vízszintes tengelyen indulásiidő – óra:perc:mp, függőleges tengelyen sebesség – km/h] 

Az útvonalat három különböző járművel, alkalmanként háromszor tettem meg, míg egy GPS 
készülék segítségével rögzítettem az aktuális pozíciót másodpercenként, ezen adatokból ki-
nyert sebességprofilokat, amelyeket összehasonlítottam a szimulációból kinyert sebességprofi-
lokkal. A kapott eredményekből egy példát láthatunk a 4.12 ábrán teljesítmény-eloszlásra. 

 

4.12 ábra Példa teljesítmény-eloszlásra 
[vízszintes tengelyen a teljesítmény osztályközök – kW, függőleges tengelyen eloszlás – %] 

A modell validálása által megállapítható, hogy a szimulációból kinyert adatok közel azonos 
értéket adnak a valóságban mért adatokhoz képest. Ha összehasonlítjuk a százalékértékeket 
mind a kilenc mért és szimulált értéknél, akkor a sebesség-eloszlás során átlagban 4,92 % az 
eltérés a kétféle eredmény között, míg a teljesítmény-eloszlásnál ez az érték még inkább bizo-
nyítja a szimuláció hitelességét, mivel az eltérés 1,65 % átlagban. Tehát megállapítható, hogy a 
modellem a valóságnak megfelelő közelítést ad, ami a BME Elektronikus Jármű és Járműirá-
nyítási Tudásközpont egyik projektjében további vizsgálatra kerültek. [EJJT; 2009] 
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IV.8 EREDMÉNYEK 

IV.8.1 SEBESSÉGEK VIZSGÁLATA 

A kapott sebességértékek összevetése a sebességeloszlások vizsgálatával kezdődött. A 4.13 
ábra erre mutat egy példát. A nagy forgalmú városi menet során 30 százaléknál több a 0 és 5 
km/h közötti sebességértékek száma, és ezen értékek mind a 9 mért és a 9 szimulált esetben 
egyaránt kiugróak a többi sebességértékekhez képest.  

 
4.13 ábra Példa szimulációból kinyert és GPS készülékkel mért sebességprofil sebesség-

eloszlására 
[vízszintes tengelyen a sebesség osztályközök – km/h, függőleges tengelyen eloszlás – %] 

A sebesség adatokból egy adott jármű teljesítmény igényét számítottam ki, amely értékekből 
megállapítható, hogy minimális az eltérés a valóságnak megfelelő GPS készülékből származta-
tott értékek, valamint a modell által számított értékek között. A teljesítményigény az adott se-
bességprofilból számítható. A gyorsulástól és a pillanatnyi sebességtől függő vonóerő megha-
tározása szükséges a mozgásállapot megvalósításához. Azaz az adott mozgásállapothoz szük-
séges teljesítményt megkapjuk a létrehozandó erő és a sebesség ismeretében. 

 
4.14 ábra Példa szimulációból kinyert és GPS készülékkel mért 

sebességprofilról teljesítmény-eloszlására 
[vízszintes tengelyen a teljesítmény osztályközök – kW, függőleges tengelyen eloszlás – %] 

A 4.14 ábrán egy-egy GPS készülékkel mért, illetve szimulációból kinyert sebességprofilhoz 
tartozó teljesítmény értékek százalékos eloszlása látható, a hozzájuk tartozó teljes mozgási 
folyamat során. A kilenc mérés során, valamint a szimulációból kinyert adatok alapján megál-
lapítható, hogy a 0 körüli teljesítmény igény a legnagyobb, mivel a vizsgálat városban nagy for-
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galom mellett, több forgalomirányító jelző lámpás kereszteződést érintő szakaszon történt. 
Mind a 18 esetben (9 GPS – 9 Szimulált) ezen 0 és 5 közötti értékek száma az összes érték 60 
százalékát teszik ki. 

A két módon nyert (mért és szimulált) sebességeloszlásokat nemparaméteres statisztikai analí-
zissel vetettem össze. A számítások megnyugtatóan igazolták modellezési vizsgálataim szimu-
lációs eredményeit. 

A sebesség adatokból az adott jármű teljesítmény igényét is kiszámítottam, amely értékekből 
szintén nemparaméteres statisztikai analízissel megállapítható volt, hogy műszaki szempont-
okból elhanyagolható az eltérés a valóságos körülmények között mért, GPS készülékből szár-
maztatott értékek felhasználásával számított, valamint a modell által számított értékek között: 
tehát a teljesítményigény az adott sebességprofilból számítható. 

A nemparaméteres statisztikai próba homogenitás vizsgálatra irányult. A próba lényege, χ2-
próba, valószínűségi változók homogenitás vizsgálatára. Az a kérdés, hogy két valószínűségi 
változó (a GPS készülékkel mért és a forgalmi modell által szimulált értékek) azonos eloszlá-
súnak tekinthető-e? Vagyis, hogy két minta azonos sokaságból származik-e? A közösnek felté-
telezett eloszlásfüggvény maga nem szerepel a próbában, az nem is ismert. A vizsgálatnál, fel-
osztjuk a két valószínűségi változót tartalmazó intervallumot r-részre. Az i-ik intervallumban 
(i=1,2, … ,r), egyikből νi, másikból µi db. van, ahol Σνi, =N, és Σµi =M. 

Homogén minta és N→ ∞ és M→∞ esetén χ2, r-1 paraméterű χ2-eloszlást követ. 

N_� ≔ a" � bcd4e�0b V f0cg"�0 3 f0
C
06� h  (4.2)

A vizsgálatoknál 95%-os szintet választottam, és a 4.1 táblában látható, hogy mindkét esetben 
a két-két minta 95% -os szinten homogénnek tekinthető. 

4.1 tábla χ2-próba 95% -os szinten a sebesség illetve a teljesítmény eloszlásra 

Sebesség eloszlás 

GPS & Szimulált, χ2 
r=11 

reláció χr-1
2 táblázat 95 %-os szinten 

r-1=10 

χ2=14,2747 < χr-1
2=18,3 

   

Teljesítmény eloszlás 

GPS & Szimulált, χ2 

r=18  
 

reláció 
Tábla 95 %-os szinten χr-1

2 
r-1=17 

χ2=6,0976 < χr-1
2=27,6 

A modell validálása során megállapítható volt az alkalmazhatósággal kapcsolatban, hogy a mo-
dell lehetővé teszi olyan egyedi sebességfolyamatok kinyerését, amelyek a valóságnak megfelel-
nek. 
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IV.8.2 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNY, 3. TÉZIS 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: 

Bede Zs., Péter T.: Egyedi sebességfolyamatok kinyerése, nagyméretű városi úthálózatok modellezése 
során, Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferencia (IFFK-2009). Budapest, Magyarország, 2009.09.03-
2009.09.05, 2009 

Bede Zs., Péter T.: Nagyméretű közlekedési hálózati modell továbbfejlesztése, Városi közlekedés, L. évfolyam 
4. szám pp. 236-238 2010 augusztus 

Bede Zs., Péter T.: The Extraction of Unique Velocity Processes from a Macro Model, Periodica Polytechnica -
Transportation engineering 38:(1) pp. 105 - 111, 2010 

  

3. Tézis 

A kidolgozott forgalmi rendszermodell alapján, statisztikai rendszeridentifikációval 
kimutattam, hogy a jármű-mérések alapján validált modell lehetővé teszi a valóság-
nak megfelelő egyedi sebesség és motorteljesítmény adatok azonosíthatóságát. Az 
egy időben szimulált és GPS készülékkel hálózati útvonalon mért nagy tömegű 
sztochasztikus idősor realizációk alapján, nemparaméteres statisztikai analízis segít-
ségével homogenitás vizsgálat elvégzését követően megállapítottam, hogy mindkét 
esetben a két-két minta igen magas (legalább 95%-os) szinten homogénnek tekinthe-
tő. 

[Bede, Péter; 2009/3], [Bede, Péter; 2010/1], [Bede, Péter; 2010/2] 
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IV.8.3 GYORSULÁSOK VIZSGÁLATA 

A szimulációból kinyert sebességprofilokat gyorsulás szempontjából is vizsgáltam. A kapott 
gyorsulási értékek alapján megállapítható, hogy a megvizsgált 4 km-es szakaszon, 10-15 helyen, 
igen rövid időre nagyobb a fellépő gyorsulás illetve lassulás abszolút értéke, mint amekkorára a 
valóságban a járművek képesek. Ez az új megfigyelés arra mutat rá, hogy a sebesség-sűrűség 
alapú makroszkopikus modellekbe nincs beépítve gyorsulásra vonatkozó kritérium. Ez alapján 
a modellben egy új kritériumot kell alkalmazni a sebességváltozás szélsőértékeire, és így a gyor-
sulások a megengedett extremális értékek között maradnak. 

Az új kritérium ∆t lépésközt alkalmazó diszkrét modellnél: 

Ha vi(t)’> a
max

, akkor: vi (t+∆t) = vi (t)+ a
max

 ∆t   (i=1,2,…,n)  (4.3)

Ha vi (t)’< a
min

, akkor: vi (t+∆t) = vi (t)+ a
min

 ∆t (i=1,2,…,n)  (4.4)

Ahol: vi(t) az i-ik szakaszon számított forgalomsebesség,  amin ≈ -3,5…-4 m/s2, amax ≈ 1,8 m/s2 

A továbbiakban tekintsünk néhány, a szimulációk során kapott értéket (4.2 tábla). A táblázat-
ban különböző délelőtti időszaknak megfelelő sebességprofil adatok láthatók. Mivel, városi 
közlekedésről van szó, az átlaggyorsulás 0 körüli értékei is az elvártaknak megfelelően alakul-
tak. 

4.2 tábla Példa szimulációból kinyert sebességprofilok sebesség és gyorsulási átlagértékeire 
Mérések Menetidő Átlagsebesség Átlaggyorsulás 

I 12:24 22,05 -0,002 
II 16:27 15,80 0,000 
III 18:01 14,40 0,001 
IV 11:13 26,94 0,008 
V 19:50 14,75 0,000 
VI 16:29 13,63 -0,004 
VII 13:19 18,12 -0,005 
VIII 14:05 19,97 -0,001 
IX 15:24 14,54 0,000 
X 9:58 33,41 -0,022 

A következő két ábra a két szélső forgalomnagyságnál mért sebességprofilt mutatja be (A 4.1 
táblázatban X -el ill. V- el jelölt méréseket). A 4.15 a., ábrán a délelőtti órában kis forgalommal 
szimulált sebességprofil látható folytonos vonallal jelölve, valamint irreálisan nagy gyorsulási 
illetve lassulási értékeknél szaggatott vonallal jelöltük a szűrés utáni új értékeket, míg a b., diag-
ram a szűrés után nyert teljes sebességprofilt ábrázolja. Ehhez hasonlóan a c., és d., ábrákon 
pedig a gyorsulásdiagram látható az eredeti a szűrt új adatokkal, valamint a szűrés utáni gyorsu-
lásprofil. Az e., pedig a gyorsulás értékek százalékos eloszlását mutatja. 
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a., 

 
b., 

 
c., 

 
d., 

 
e., 

4.15 ábra  (a., b., c., d., e.) Az X-es számú szimuláció kis forgalomnál, az eredeti és szűrt 
sebesség és gyorsulás értékek, valamint a gyorsulás értékek százalékos eloszlása 

[kék – szimulációból nyert adatok, lila – szűrés utáni adatok] 

A 4.16 ábra az előzőeknek megfelelő beosztásban nagy forgalom mellett szimulációból nyert 
és szűrt sebesség illetve gyorsulásértékek különbségét mutatja meg. 
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a., 

 
b., 

 
c., 

 
d., 

 
e., 

4.16 ábra (a., b., c., d., e.) A V-ös számú szimuláció nagy forgalomnál, az eredeti és szűrt 
sebesség és gyorsulás értékek, valamint a gyorsulás értékek százalékos eloszlása 

[kék – szimulációból nyert adatok, lila – szűrés utáni adatok] 

Mindkét esetben jól látható, hogy csak hirtelen gyorsulás illetve lassulás során vesz fel kiugróan 
magas értékeket a szimulációs modell. Egy-egy sebesség- és ebből származtatott gyorsuláspro-
fil 600-1200 pontból áll másodpercenkénti rögzítés mellett, míg irreális érték 5-25 pontnál 
fordul elő, azaz az összes ponthoz képest csak közel 2 -4 %-nál. 
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Az eredeti szimulációból származtatott sebességprofilokból számított gyorsulásprofiloknál 
pontszerűen, egy-egy időpillanatban lépett fel kiugró irreális gyorsulás, ill. lassulás érték. Ezért, 
ezeknél a pontoknál szűrést végeztem, és ennek megfelelően újra számítottam a sebességprofi-
lokat és a gyorsulásprofilokat. Azt tapasztaltam, hogy a sebességprofiloknál jelentéktelen a 
szűrés után a korrigált és az eredeti értékek közötti eltérés, (0,46 % teljes időtartamra; 5,68 % a 
kritikus pontoknál számított eltérés). Levonható a következtetés, hogy a szűrés hatása jelenték-
telen a makroszkopikus forgalmi modell által vizsgált statisztikus folyamatokra.  

A modellből kinyert optimális útvonalaknál, (optimális trajektóriáknál) azonban, a számított 
sebesség, ill. gyorsulásprofiloknál figyelembe kell venni azt, hogy még eseti jelleggel sem lép-
hetnek fel irreális gyorsulás értékek! Tehát, a szűrés a mikroszkopikus modellekre történő átté-
résnél fontos.  

A most felismert jelenség, egy érdekes új problémára mutatott rá a makroszkopikus forgalmi 
modellekkel kapcsolatban. Ennek a jelenségnek a kiküszöbölése a modell fejlesztését eredmé-
nyezte, amelyet úgy valósítottam meg, hogy a fejlesztett modell minden időpillanatban vizsgál-
ja a gyorsulás értékeket is, és ha ezek közül bármelyik a megengedett tartományon kívülre esik, 
akkor automatikusan a tartományra korlátozza a kiugró gyorsulás értéket és a modell az ennek 
megfelelő sebesség függvénnyel végzi a számításokat. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: 

Bede Zs., Péter T.: Nagyméretű közlekedési hálózati modell továbbfejlesztése, Városi közlekedés, L. évfolyam 
4. szám pp. 236-238 2010 augusztus 

Bede Zs., Péter T.: Egyedi gyorsulásértékek figyelembe vétele a közúti közlekedési hálózatok makro 
modellezésénél, Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferencia (IFFK-2010). Budapest, Magyarország, 
2010.09.02-2010.09.04 (ISBN: 978-963-88875-1-1), 2010 

Bede Zs., Péter T.: The development of large traffic network model, Periodica Polytechnica-Transportation 
engineering 39:(1) pp. 7-14, 2011 

 

4. Tézis 

Statisztikus rendszeridentifikáció alkalmazással kimutattam, hogy a makroszkopikus 
szimulációból származtatott sebességprofilok esetén számított gyorsulás-profiloknál 
lokálisan, az-az egy-egy időpont kis környezetében felléphet kiugróan „irreális” gyor-
sulás illetve lassulás érték. Heurisztikus statisztikus szempontok alapján szűrést vé-
geztem, és ez alapján újra számítottam a sebességprofilokat és a gyorsulásprofilokat. 
Kimutattam, hogy a sebességprofiloknál jelentéktelen a szűrés után a korrigált és az 
eredeti értékek közötti eltérés. Ez alapján megállapítottam, hogy a statisztikus szűrés 
fontos a forgalomban haladó egyedi járművek dinamikai vizsgálatánál, viszont a szű-
rés hatása elhanyagolható a makroszkopikus forgalmi modell által vizsgált statisztikus 
folyamatoknál. Ezen eredményeim elősegíthetik a bonyolult forgalmi folyamatok 
hatékonyabb és megbízhatóbb modellezését. 

[Bede, Péter; 2010/1], [Bede, Péter; 2010/3], [Bede, Péter; 2011/2] 
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V.1 BEVEZETÉS 

A fenntartható felszíni közlekedés elérésének kiemelt célja a környezetre káros anyagok kibo-
csátásának csökkentése, melyet két irányból közelíthetünk meg. Egyrészt az egyedi járművek 
gyártása során használt környezettudatos módszerek, másfelől a járművek irányítása megfelelő 
forgalomtechnikai eszközökkel. E kétféle szemléletet egy összetett modellben lehet vizsgálni, 
melynek része az egyedi járművek viselkedését vizsgáló modell, valamint magát a közlekedési 
hálózati rendszer forgalmi folyamatait leíró szimulációs modell és ezek között a kapcsolat. 
[Bede, Trencséni; 2012] 

A környezettudatos járműfejlesztés során a gyártók igyekeznek a járművek emisszióját minél 
jobban csökkenteni. Ma már nem csak a károsanyagok kibocsátásának redukálása a cél, ame-
lyek közvetlenül károsítják az élővilágot, hanem a klímaváltozást okozó üvegházgáz, azaz a 
CO2 csökkentése is alapvető fontosságú. Ezen mikroszkopikus emisszió csökkentési stratégiák 
mellett egyre fontosabb napjainkban a makroszkopikus emisszió redukálása is. Ilyen például a 
közlekedési hálózati rendszerek emisszió alapú optimalizálása. Hiába csökkentik a gyártók az 
egyes járművek károsanyag vagy CO2 kibocsátását, ha egy közlekedési csomópontban annyira 
feltorlódnak a járművek, hogy azok kumulált emissziója jelentős légszennyezést eredményez az 
adott csomópont környezetében. A legegyszerűbb megoldás a forgalom korlátozása, amelyet 
számos nagyvárosban alkalmaznak már (Los Angeles, London), azaz a város központi részeibe 
csak díj fizetése ellenében lehet behajtani, vagy csak alacsony károsanyag-kibocsátású járművel 
lehet egyes városrészeket megközelíteni. 

Ennél jóval hatékonyabb, de ugyanakkor jóval komplexebb megoldás a forgalom emisszió-
alapú irányítása. Ez azt jelenti, hogy a városok forgalomirányítása korábban többnyire nyílt 
láncú szabályozás volt, amikor a forgalmi jelzőlámpák működése egy előre beállított algoritmus 
szerint működött. Ma már egyre több helyen alkalmaznak zárt láncú forgalomszabályozást, 
amikor a különböző csomópontokban elhelyezett detektorok információit feldolgozva úgy 
szabályozzák a jelzőlámpák működését, hogy az optimális legyen a járműfolyamot tekinteté-
ben. Ha az elhaladó járművek kategóriáit is azonosítani lehet, akkor a szabályozást a forgalom 
emissziója alapján is el lehet végezni. 

Az ilyen jellegű szabályozási rendszerek tervezéséhez szükség van forgalmi szimulációs mo-
dellre. A modellnek tartalmaznia kell a közlekedési úthálózatot, a jelzőlámpás kereszteződése-
ket, a járművek mozgásfüggvényeit, járművezetők modelljeit, illetve a járművek emissziós mo-
delljeit. [Szabó, Trencséni; 2010], [Bokor; 2007] 
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V.2 A KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSÁNAK MO-

DELLEZÉSE 

Cél a járműforgalom környezeti hatásának (emisszió) becslése az optimális (többkritériumú) 
forgalomszabályozás kialakításához [Varga, et. al.; 2012]. Az eljárással a közúti forgalom környe-
zetterhelését szeretnénk becsülni adott helyszíneken, illetve járműflottát üzemeltető vállalatok-
nak az egyes járművek fogyasztását lehetne meghatározni feladatvégzésük alapján [Contra; 
2011]. Az emissziós modellek előzetesen definiált emisszió térképek alapján adja meg a kibo-
csátott károsanyagok mennyiségét, ugyan ezen az elven előre definiálhatunk fogyasztási térké-
peket is, mivel járműves mérés során a fogyasztást tudjuk rögzíteni.   

Ehhez az eljáráshoz egy egyedi járművet leíró modellt és egy nagyméretű közútforgalmi háló-
zatot leíró modellt kell összekapcsolni, azaz vizsgálni kell a két, micro- és macromodell közötti 
átmenetet (5.1 ábra) [Bede et. al.; 2011],[Szabó, Trencséni; 2010]. 

 
5.1 ábra Blokkdiagram a macro- és micromodell közötti összefüggésről 

Szimulációs eredmények ellenőrzéséhez valódi járműves méréseket is végezni kell. A kétféle 
módszerrel, szimulációval és méréssel, kapott eredményeket kell összevetni egymással. A mód-
szer kidolgozása során, először validáltuk a forgalom-szimulációs modellünket. A szimulált 
helyszínen járműves mérés is történt, így adott körülmények között szimulált és mért sebes-
ségprofilok kerültek összehasonlításra, amely vizsgálat során elmondható, hogy a sebesség-
eloszlás mindkét esetben azonos [Bede, Péter; 2010/1], [Bede, Péter; 2010/2]. Ez látható az 5.1 ábrán, 
azaz a forgalmi modellből nyert sebesség profil validálása a mérés során nyert sebesség profil-
lal (lásd. IV.6-IV.8 fejezet). A másik validálás a jármű modellből kapott fogyasztási érték volt. A 
járműmodell bemenete a forgalmi szimulációból kapott sebességprofil, míg valós mérésnél 
párhuzamosan történt a fogyasztás mérése és a sebességprofil meghatározása. A rendelkezésre 
álló járműves adatok nem egyeznek a szimuláció helyszínével, így korrelációs vizsgálattal tör-
tént a fogyasztás validálása. 

Továbbiakban megvizsgáltam az egyes járművek fogyasztását. A járműgyártók által megadott 
tüzelőanyag-fogyasztás értéket szabványos mérési eljárás során állapítják meg, mely járműkate-
góriánként különböző. Személygépjárműveknél és kis haszonjárműveknél használt menetciklus 
csak részben felel meg a valós forgalmi körülményeknek, vagyis adott szállítási feladat teljesíté-
se közben a megadott referenciafogyasztástól nagymértékben eltérő fogyasztást is mérhetünk. 
Nehéz haszonjárműveknél csak a belsőégésű motor előírt munkapontjaiban kell fogyasztást (és 
károsanyag-kibocsátást) megadni a gyártóknak, hiszen a különböző jármű-felépítmények na-
gyon eltérő átlagfogyasztáshoz [l/100km] vezethetnek. A fogyasztási norma meghatározásakor 
pontosan meg kell mérni, hogy adott üzemi körülmények között mennyiben tér el a megadot-
tól egy adott jármű tüzelőanyag-fogyasztása. Tökéletes fogyasztásmérési eljárás azonban nem 
létezik, minden megoldás, mérési hibával terhelt. A hiba mértéke pedig nem csak a választott 
mérési módszertől, hanem a jármű műszaki és üzemi jellemzőitől is függhet. 
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V.3 A MODELL BEMUTATÁSA 

A mikroszkopikus forgalmi modellek járművenkénti egyedi sebességprofillal dolgoznak, és 
ezekből a sebességprofilokból vezethető vissza a kibocsátott károsanyagok mennyisége. Ezek-
nél a modelleknél is többféle megközelítés lehetséges. Az egyik lehetőség, hogy a járműmodellt 
több modulra osztjuk, egy részletesebb járműmodulra, egy hozzá tartozó vezetőmodulra és 
egy emissziós modulra. Fontos kiemelni, hogy a járműmodell csak a hosszirányú dinamikát 
tartalmazza, vagyis a gyorsítások és lassítások dinamikáját nézi, a modell nem képes keresztirá-
nyú manővereket kezelni. 

A járműmodul bemenete egy gyorsulás érték, amely meghatározott maximum és minimum 
érték között bármilyen valós szám lehet. A járműmodul kimeneteként a jármű és a modellezett 
járműrendszerek bármelyik állapotváltozóját ki lehet vezetni, számunkra első sorban a motor 
üzemállapota a lényeges. Vagyis a járműmodul kimenete a motor fordulatszáma és a nyomaté-
ka lesz. Ezeket a jeleket az emisszió modul dolgozza fel és az előzetesen definiált emisszió 
térképek alapján adja meg a kibocsátott károsanyagok mennyiségét. Mivel a járműmodul be-
menete gyorsulás, ezért még egy vezetőmodulra is szükség van, amelyik a sebességprofilnak 
megfelelően előállítja a gyorsulásfüggvényt a járműmodul számára (5.2 ábra) [Hankovszki, et al.; 
2010]. 

 
5.2 ábra Jármű modell, amely komplex: vezető, jármű és emissziós modulból épül fel 

A járműmodul alapvetően három részből áll: a járműdinamikai blokkból, a hajtásrendszer 
blokkból és a fékrendszer blokkból. 

A járműdinamikai blokk tartalmazza az abroncsmodellt is. A gumiabroncson keresztül tud 
mind a hajtás, mind pedig a fékrendszer erőt kifejteni a jármű és a talaj között, ezáltal tudjuk 
gyorsítani és fékezni a járművet. A gumiabroncs segítségével lehet a legpontosabban figyelem-
be venni a tapadás által meghatározott korlátokat. A gumimodell tartalmazza a gördülési ellen-
állást is. A járműdinamikai blokk számítja még ezen kívül a légellenállást. Az összes kocsitestre 
ható erő összegzésével számítja ki a jármű pillanatnyi gyorsulását, amelyből azután integrálással 
lehet a sebességeket, és a mozgásfüggvényeket meghatározni. A hajtásrendszer modellje a mo-
tort csak statikusan modellezi, vagyis tartalmaz egy nyomatéki karakterisztikát, amelyből az 
aktuális terhelés és motorfordulatszám alapján határozza meg a pillanatnyi nyomatékot. Ezt a 
nyomatékot a nyomatékváltó és a véghajtás módosítja, így jut a nyomaték a kerekekhez. A 
fékrendszer is egyszerűsítve működik, a negatív lassuláshoz egy fékezőnyomatékot rendel az 
algoritmus. [Hankovszki, et al.; 2010] 

A vezetőmodul egy egyszerű szabályozó, amely a számított járműsebesség és a sebességprofil 
pillanatnyi értékei alapján egy hibajelet képez, és ezt a hibát próbálja minimalizálni, amelynek 
eredményeként egy gyorsulásértéket állít elő pozitív értékkel, ha gyorsítani, negatívval, ha lassí-
tani kell a járművet. [Bári, Trencséni; 2010] 
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Az emisszió modul pedig egy algoritmus, amely a különböző emisszió-térképekből a motor 
üzemállapota alapján interpolálással meghatározza az adott időpillanatban kibocsátott külön-
böző károsanyagok mennyiségét. [Szabó, Trencséni; 2010] 

Ez a járműmodell persze makroszkopikus forgalmi modellekkel együtt is használható, hiszen 
nem csak előre megadott sebességprofillal, hanem pillanatnyi sebességgel is tud számolni. 
Természetesen a pillanatnyi sebesség helyett átlagsebességgel is gerjeszthetjük a modellt, így a 
makroszkopikus forgalmi változókkal is működhet a modell. 

A legnagyobb előnye, hogy a jármű pontos dinamikájának leírása következtében a jármű moz-
gását valósághűen tükrözi, és megfelelő emisszió térképek alkalmazásával a többi módszerhez 
képest pontosabb eredményeket kaphatunk. A modell hátrányai közé tartozik, hogy egy adott 
sebességváltási algoritmust alkalmaz, amely többnyire nem egyezik az egyes járművek vezetői 
által alkalmazott váltási stratégiával, azaz a vezetői stílusok között nem tesz különbséget. 
 

V.4 EMISSZIÓ ALAPÚ FORGALOMIRÁNYÍTÁS 

Mindegyik emisszió modell alapja egy adatbázis, amelyet felhasználva a jármű vagy a motor 
üzemállapota alapján számíthatjuk a kibocsátott károsanyagok mennyiségét. Ezeknek az adat-
bázisoknak a létrehozása mérések ezreinek az elvégzését követeli meg. A modell kiválasztásá-
nak elsődleges szempontja, a szükséges adatbázis hozzáférhetősége. Az egyik ilyen hozzáférhe-
tő adatbázis az Artemis modell [André, et al.; 2008]. 

V.4.1 AZ ARTEMIS MODELL FELÉPÍTÉSE 

Az Artemis vizsgálat során többek között a forgalmi viszonyokat vizsgálták. A károsanyag 
kibocsátás egy forgalomban résztvevő járműre nézve nehéz meghatározni, mivel a jármű egy 
adott úton való haladása a forgalmi körülményektől is függ, ami hatással van a károsanyag ki-
bocsátásra. A meglévő károsanyag kibocsátást becslő eszközök nem képesek figyelembe venni 
az aktuális forgalom alakulását. Vannak kézikönyvek, amelyek tartalmaznak egy-egy szakaszra 
jellemző sebességprofilt, amelyek az egyes forgalmi szituációkat figyelembe véve meghatároz-
nak városi, vidéki és autópályás struktúrákat. Ilyen forgalmi szituációt leíró eseteknél figyelem-
be veszik az adott út paramétereit és a környezetre jellemző forgalmi paramétereket is. [Contra; 
2011], [Joumard, et al.; 2007] 

Ha összevetjük a forgalmi modellt a kinematikus modellel, megállapíthatjuk, hogy ez a megkö-
zelítés kevésbé pontos, de  

- a kinematikai bemenő érték egyszerűbb, mert nincs szükség pontos sebesség profilra 
sem komplex kinematikai paraméterekre. 

- a kinematikus bemenő adatokat felváltják felhasználóhoz igazodó paraméterek, mivel 
az egyes országokban mások a közlekedési szokások. 

A forgalmi viszonyok definiálása 

Először is vizsgáljuk az út geometria paramétereinek befolyását a közlekedési viszonyokra, 
amelyekre az útvonalat meghatározó emelkedés és kanyarulatok is hatással vannak. Ha megfi-
gyeljük, akkor tulajdonképp az emelkedés és kanyarulat mértéke (4%) alig érzékelhető egy-egy 
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szakaszra vetítve, de a kanyarok és emelkedők a vezetési stílusra is hatással vannak. Általában 
ezeknek a paramétereknek befolyásoló hatása az országúti közlekedésre jellemző. 

Másodszor az utakon közlekedők száma is hatással van a megválasztható sebesség nagyságára. 
Az 5.3 ábra négy különböző osztályt határoz meg az aktuális közlekedési feltételek lefedésére. 

•  Free-flow , szabad áramlás (az átlagsebesség 85-100%-a a szabad vagy a megen-
gedett legnagyobb sebességnek), 

•  Heavy , nagy forgalom (az átlagsebesség 65-85%-a a szabad vagy a megenge-
dett legnagyobb sebességnek), 

•  Quasi-Saturated , látszólag telített (változatos sebesség értékek, előfordulhatnak 
megállások is, 30-60 %-a a szabad vagy a megengedett legnagyobb sebesség-
nek), 

•  Stop and Go , lépésben haladás (a sebesség értékek a 10 km/h-ás tartományban 
mozognak). 

 
5.3 ábra Sebesség – forgalomnagyság diagram [Joumard, et al.; 2007] 

[vízszintes tengelyen forgalom nagyság - jármű/h, függőleges tengelyen sebesség - km/h] 

Az ábra vízszintes tengelyén a forgalomnagyság látható [jármű/óra], függőlegesen pedig a se-
besség [km/h]. Azt mutatja, hogy kevés jármű számnál közel szabadon, a megengedett legna-
gyobb sebesség környékén utazhatunk, ahogy nő a forgalomnagyság, egy darabig csökken a 
sebesség, amíg el nem érjük az instabil pontot a stabilitás határát, vagyis a forgalomsűrűség és a 
sebesség szorzatából kapott függvény csúcspontját, maximális értékét, azaz az adott szakasz 
legnagyobb keresztmetszeti átbocsátó képességét. Alacsony sebességnél az egységnyi útvonalat 
lassabban tudjuk megtenni, így egységnyi idő alatt kevesebb jármű halad végig a vizsgált szaka-
szon. Az adott szakasz maximális járműátbocsájtó képességéhez képest kisebb forgalomnagy-
ságot vizsgálva, nem tudunk egyértelmű sebességértéket rendelni hozzá. 

Sebesség-gyorsulás és emisszió közötti kapcsolat 

Az Artemis project során számos járművel emissziós vizsgálatot végeztek, 2800 személygép-
járművel 27.700 menetciklus tesztet hajtottak végre, több mint 800 különböző sebesség profil 
használatával [Joumard, et al.; 2007]. Egy 2-dimenziós sebesség-gyorsulás eloszlással írták le a 
menetciklusokat, amelyeket 15 osztályba soroltak, ezen osztályozás során a kinematikus para-
métereket is figyelembe vették. 
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5.4 ábra Sebességprofilok átlagértékek alapján osztályba sorolása [Joumard, et al.; 2007] 

[vízszintes tengelyen mozgó sebesség átlaga – km/h, 
függőleges tengelyen átlagos pozítiv gyorsulás – m/s2] 

A sebesség profilokat három különböző útviszony szerint kategorizálták (5.4 ábra: urban - 
város, rural - országút, motorway - autópálya). A különböző sebességprofiloknak az átlagse-
besség és -gyorsulás értékeit vették figyelembe és ezek alapján különböző forgalmi viszonyokat 
rendeltek hozzá. A tesztek során mért emissziók alapján ezekhez az osztályokhoz kibocsátási 
értékeket rendeltek. A NOx kibocsátásra láthatunk példát az 5.5 ábrán. 

 
5.5 ábra Sebességprofil osztályokhoz tartozó NOx kibocsátási értékek g/km 

[Joumard, et al.; 2007] 
[vízszintes tengelyen mozgó sebesség – km/h, függőleges tengelyen gyorsulás – m/s2] 

A futásteljesítmény hatása 

Mivel a futásteljesítmény növekedésével a CO2 kibocsátás mértéke nem nő számottevően, így 
csak a futásteljesítmény CO, HC és NOx kibocsátásokra gyakorolt hatásának elemzése történt 
meg. Az elemzést két forgalmi helyzetre végezték el: városi és vidéki. Az átlagsebesség emisz-
szióra gyakorolt hatását a megfigyelt hatásvonalak (városi és vidéki) kombinálásával határozták 
meg. Feltételezve, hogy a két forgalmi helyzetben tapasztalt átlagsebességek (városi 19km/h, 
vidéki 63km/h) tartományán kívül eső sebességeknek nincs jelentős hatása a kibocsátásokra. A 
két szélső sebesség közötti sebességértékekre az emisszióértékeket lineáris interpolációval kap-
hatjuk meg. 
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A futásteljesítmény figyelembe vételéhez az alap emissziós faktort a következő egyenlet szerint 
számított korrekciós tényezővel kell szorozni: �Jc, i, ML � Ji, ML j c 3 �Ji, ML  (5.1)

ahol: y: az adott futásteljesítményhez (M), pollutánshoz (p) és átlagsebességhez (v) tartozó kor-
rekciós tényező, 
M: a vizsgált járművek futásteljesítménye [km] 
p: pollutáns 
V: átlagsebesség, [km/h] 
a(p, V): a kilométerenkénti kibocsájtási tényező [-] 
b(p, V): a teljesen új járművek kibocsátási szintje 

Ezzel M1 és M2 futásteljesítményekre írható, hogy: ��������Jc�L��������Jc"L � �Jc�L�Jc"L  (5.2)

Az y-t Euro 1, 2 valamint Euro 3, 4 benzinüzemű járművek esetében a városi és vidéki forgal-
mi helyzetekre vizsgálva állapították meg, tekintettel a határsebességen kívül eső átlagsebessé-
gekre (19km/h alatt és 63km/h felett). Egy közbenső V sebességre a következő képlet hasz-
nálható: 

�JML � �Jk$��L 3 JM V 19L ∙ J�J$k$�L V �Jk$��LL44   (5.3)

Adatok hiányában feltételezzük, hogy az emisszió Euro 1 és 2 járműveknél 120000 km futás-
teljesítmény, Euro 3 és 4 járműveknél pedig 160000 km futásteljesítmény után már nem romlik 
tovább.  

 
5.6 ábra NOx kibocsátás romlása a futásteljesítmény függvényében egy városi forgalomban 

közlekedő, benzinüzemű járműnél [Joumard, et al.; 2007] 
[vízszintes tengelyen távolság – mile, függőleges tengelyen NOx kibocsátás – g/km] 

Általánosságban elmondható, hogy a futásteljesítménynek dízelüzemű járműveknél sincs hatá-
sa a CO2 kibocsátásra, de jelentősen növeli a benzinüzemű járművek CO, HC és NOx kibocsá-
tását: 0 és 100000 km között a növekedési faktor 3,6 az Euro 1 és 2 járművekre, viszont csak 
15% az Euro3 és 4 járművek esetén (5.6 ábra). 

Az Artemis projekt során a létező összes járműkategóriára elvégezték ezeket a méréseket, és 
regressziós technikával különböző polinomokat illesztettek a mérési adatsorokra. Az eredmény 
minden egyes környezetvédelmi osztályra, és motortípusra egy függvény, azaz harmad-, ne-
gyed-, ötödfokú polinom vagy exponenciális függvény lesz. A függvények független változója a 
jármű sebessége. 
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A modell bemenetei a következőek: 

-  Környezetvédelmi norma 
- Belsőégésű motor típusa (benzin vagy dízel) 
- Belsőégésű motor lökettérfogata 
- Jármű sebessége 

Mindegyik bemenet egy numerikus érték. A környezetvédelmi osztály 0 - 6 értékek között vál-
tozhat az Euro0 - Euro6 normákra vonatkozóan. A motor típusánál 1-es értéket kell adni ben-
zinmotoros jármű esetén, 2-est pedig dízelmotor esetén. A belsőégésű motor lökettérfogatát 
literben, a járműsebességet pedig km/h-ban várja a modell. A CO2 kibocsátást kétféle módon 
is meghatározhatjuk. Az egyik módszer nem veszi figyelembe a motor lökettérfogatát, míg a 
másik 2, illetve 3 csoportba sorolja a járműveket a motor mérete alapján. 

Ennél modellnél további egyszerűsítést végeztek, vagyis a CO2 kibocsátásnál lökettérfogat 
független függvényeket alkalmaztak, ezért a motor lökettérfogata, mint bemenet nincs megad-
va. A külső blokkrészben két alrendszer található: a benzinmotor, és a dízelmotor emisszióját 
kalkuláló blokkok. Ezeken belül a különböző környezetvédelmi osztályoknak megfelelő számí-
tási blokkok találhatóak. Ebben a blokkban történik a megfelelő környezetvédelmi osztály 
kiválasztása. Mivel az Artemis által elvégzett mérések csak Euro4 kategóriáig történtek, ezért 
itt is csak az Euro0-Euro4 kategóriákra történik a számítás. 

V.4.2 EMISSZIÓS EREDMÉNYEK 

A forgalmi modell minden egyes időlépésben megadja az adott forgalmi szakaszon mérhető 
átlagos járműsebességet, és a járművek százalékos összetételét. Az összetétel alatt azt értjük, 
hogy az előzőekben megadott járműparaméterekhez (környezetvédelmi osztály, motortípus 
stb.) egy arányszámot rendelünk, hogy az adott típusú járművek a teljes szakaszon található 
járműveknek hány százalékát adják [Orosz; 2011]. 

A kumulátor blokk minden egyes kategóriára meghatározza az emissziót, ezeket az értékeket 
megszorozza az adott kategóriára megadott aránnyal. Ezeket a szorzatokat károsanyagonként 
kell összegezni, és így kapjuk meg az adott járműösszetételre és sebességre jellemző egységnyi 
távolságra (km) kibocsátott károsanyagok mennyiségét. Ezzel az emisszió modellel a követke-
ző szimulációt végezzük el. Összeállítunk egy tetszőleges forgalmi szituációt, amelyben 32 
jármű halad, és az összetétel a következő 5.1 tábla tartalmazza. 

5.1 tábla  Szimulált forgalom összetétele [Orosz; 2011] 

B
en

zi
n 

Euro0 0,01 
Euro1 0,05 
Euro2 0,12 
Euro3 0,14 
Euro4 0,12 

D
íz

el
 

Euro0 0 
Euro1 0,08 
Euro2 0,1 
Euro3 0,18 
Euro4 0,2 
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Egy ilyen járműösszetétellel a sebesség függvényében a modell az 5.7 ábrán látható kibocsátási 
értékeket adja. 

 
5.7 ábra Adott összetételű forgalom által kibocsátott károsanyagok a sebesség függvényében 

[Orosz; 2011] 
[vízszintes tengelyen sebesség – 0-160km/h, függőleges tengelyen emisszió – 0-120g/km] 

 

V.5 SZIMULÁCÓK BEMUTATÁSA 

V.5.1 A JÁRMŰ SZIMULÁCIÓJA 

A járműszimuláció az Advisor (Advanced Vehicle Simulator) nevű szoftver segítségével tör-
tént, amely egy Matlab/Simulink környezetben írt modell. Manapság széles körben elterjedt ez 
a szoftver, mivel nem csak hagyományos (könnyű és nehéz), hanem hibrid, illetve üzemanyag-
cellás járműveket is tud szimulálni és elemezni. Az ADVISOR bármilyen módosítás hatását 
meg tudja vizsgálni, legyen az alkatrész változtatás (pl.: motor, akkumulátor, katalizátor, lég-
kondicionáló stb.) vagy egyéb módosítások, melyek kihatnak a gazdaságosságra, teljesítményre 
vagy emisszióra. A szoftver alapvető fizikai számításokat, és mért komponens teljesítményeket 
használ a járművek modellezéséhez. A felhasználó definiál egy járművet az adatokat felhasz-
nálva, illetve meghatároz egy sebességprofilt, valamint egy útminőséget, majd a jármű leköveti 
azt. Eredményként a várható nyomatékot, sebességet, feszültséget, áramot és teljesítményt 
kapjuk [Orosz; 2011], [Contra; 2011]. 

A feladat megoldása során 7 különböző méretű benzin-, illetve dízelmotoros járművet vizsgál-
tunk. Az egyes járműmodelleket listákból lehetett „összeválogatni”. Úgy választottunk ki 7 
járművet, hogy lefedje az összes járműkategóriát méret, motor és teljesítmény szerint. A 3,5 
tonnánál nagyobb járműveket most nem vettük számításba, mivel a vizsgált útszakaszra (lásd. 
IV.5 fejezet) nem hajthatnak be. 

Minden járműnél ötfokozatú kézi sebességváltót, illetve hagyományos járulékos berendezése-
ket választottunk ki az összehasonlíthatóság miatt. A kipufogógáz utókezelésnél pedig külön a 
benzines, és külön a dízel járműveknél egy-egy általános kialakítást választottunk. A beállításo-
kat követően a program megjeleníti az adott jármű jelleggörbéit. Az 5.2 tábla tartalmazza a 
vizsgált járművek adatait. 

 

 



90 

Környezetterhelés vizsgálata a forgalmi viszonyok változásának függvényében 

Bede Zsuzsanna: Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózatokon 

V. Fejezet 

5.2 tábla  Járműadatok [Contra; 2011] 

Jármű Jármű kategória Üzemanyag Teljesítmény (kW) Össztömeg (kg) 
A kis szgk. benzin 41 984 
B alsó köz. szgk. benzin 63 1148 
C alsó köz. szgk. dízel 67 1166 
D alsó köz. szgk. benzin 102 1283 
E alsó köz. szgk. dízel 93 1267 
F nagy szgk. (RWD) dízel 171 3395 
G Van dízel 96 1954 

V.5.2 EMISSZIÓS MODELL 

Az emissziós modellek általában sebességváltási modellek szimulációi alapján kiszámítják az 
egyes járművek fogyasztását és károsanyag kibocsátását. Esetünkben az emissziós modell be-
meneti paraméterei tehát a járműmodulból nyert ni(t) és Mi(t) motorfordulat és nyomatékérté-
kek, a kimeneten pedig kapjuk a tüzelőanyag fogyasztást, a HC, NOx, CO és dízel járművek 
estén PM kibocsátást [Contra; 2011]. 

Az emissziós modell lelke az Advisor programból nyert emissziós térképek sora [Wipke, et al.; 
1999]. Ezen térképek a terhelés és fordulatszám függvényében tartalmazzák a tüzelőanyag fo-
gyasztás, a szénhidrogén kibocsátást, a szén-monoxid, nitrogén-oxid kibocsátást és dízelmo-
torok esetén a részecske kibocsátást konkrét motorokra. Ezen emissziós értékek nyersek, tehát 
semmiféle kipufogógáz kezelő berendezésen nem haladtak keresztül. Nyilvánvaló, hogy az 
egyre szigorodó emissziós normákat csupán motorikus fejlesztésekkel nem lehet tartani, ezért 
a forgalomban lévő járművek kipufogógáz kezelő eszközökkel vannak felszerelve – hármas 
hatású katalizátor, NOx tárolós katalizátor, SCR katalizátor, stb – melyeket valahogy számítás-
ba kell venni a kibocsátás modellezésekor. 

5.3 tábla  Kipufogógáz utánkezelési eljárások és azok hatásfokai, [Németh, 2009] 

Motor 
Kezelt 

komponens 
Utánkezelés mód-

ja 
Hatáselv 

Átalakítási 
hatásfok 

Légfelesleg 

Otto HC, CO, NOx 
3-hatású katalizátor 

(TWC) 
Katalitikus 90 – 98 % α = 1 

Otto (DI) HC, CO, NOx 
3-hatású katalizátor 

(TWC) 
Katalitikus 90 – 98 % α > 1 

Otto (DI) HC, CO 
Oxidációs katalizátor 

(OC) 
Katalitikus >95 % α > 1 

Otto (DI) NOx 
NOx-tároló 
(NSC,NST) 

Sztöchiometria, 
kat. támogatással 

kb. 90 % α > 1 

Otto (DI) NOx SCR katalizátor 
Sztöchiometria, 
kat. támogatással 

kb. 90 % α > 1 

Dízel HC, CO 
Oxidációs katalizátor 

(OC) 
Katalitikus >95 % α > 1 

Dízel NOx 
NOx-tároló 
(NSC,NST) 

Sztöchiometria, 
kat. támogatással 

kb. 90 % α > 1 

Dízel NOx SCR katalizátor 
Sztöchiometria, 
kat. támogatással 

kb. 90 % α > 1 

Dízel 
Részecske 

(PM) 
Részecskeszűrő 

(DPF) 
Mechanikai szűrés, 

kat. oxidációval 
>95 % α > 1 
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Az 5.3 táblázat a különböző kipufogógáz kezelő berendezések maximális hatásfokát mutatja. 
Tény, hogy a katalizátor hatásfoka függ a katalizátor megszólalási hőmérsékletétől, a katalizá-
tor hőmérsékletétől és a légviszonytól. Hármas hatású katalizátornál a szén-monoxid szén-
dioxiddá történő oxidálásának kedvez a légfelesleg, addig a nitrogén-oxidok redukcióját a lég-
felesleg károsan befolyásolja. A redukció és oxidáció együttesen jó hatásfokkal a λ=1 légfeles-
leg esetén valósítható meg. A szimulációk során a CO és HC oxidációja és NOx redukciója 
50%-os hatásfokkal történik, míg a részecske kibocsátás megegyezik a nyers kibocsátási érték-
kel (részecskeszűrő hiánya miatt). 

Az emissziós értékek a motorfordulat és terhelés függvényében vannak tárolva mátrixok for-
májában úgy, hogy a sorindexek a motorfordulattal nőnek, míg az oszlopindexek a nyomaték-
kal nőnek. 

� � m��, c� ��, c" … ��, c7�", c� �", c" … �", c7… … … …�7, c� �7, c" … �7, c7o  (5.4)

Ahol: � - az emisszió [g/s] vagy [g/kWh] �� p �" p �7    - fordulatszám [1/min] c� p c" p c7   - forgatónyomaték [Nm] 

Attól függően, hogy a kibocsátás értékek g/s-ban vagy g/kWh-ban kerültek rögzítésre a mát-
rixban, kétféle emissziós modell készült.  

Ha az emissziós faktorok g/s-ban vannak, akkor az alábbi módon lehet a szimuláció alatti 
összkibocsátást számítani: 

N5 � q�5r�<
U   (5.5)

Ahol: N5 - az i szennyezőre vonatkozó kibocsátás a szimuláció alatt [g] 
ei - az i szennyező emissziós faktora [g/s] 
t - a szimuláció időtartama [s] 

Ha az emissziós faktorok g/kWh-ban adottak, akkor az alábbi módon számítható a szimuláció 
alatti összkibocsátás az i szennyezőre: 

N5 � q�5 ∙ �J�L ∙ cJ�Lr�<
U   (5.6)

Ahol: Ei - az i szennyezőre vonatkozó kibocsátás a szimuláció alatt [g] 
ei - az i szennyező emissziós faktora [g/kWh] 
t - a szimuláció időtartama [s] 
n - motorfordulatszám [1/min] 
M - a motor forgatónyomatéka [Nm] 

A modell futtatása során keletkező Ei szennyezőanyagok mennyiségét az egyes járművek által 
befutott úttal elosztva kapjuk a kilométerre vetített emissziós faktorokat (g/km). 
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V.5.3 TESZTCIKLUSOK ALATT NYERT KIBOCSÁTÁSOK 

Vizsgáljuk a környezetvédelmi osztályba sorolást, megfelelhet-e a valódi kibocsátásnak és kö-
vetkeztethetünk-e a forgalomi kibocsátásra. Vizsgálatunk során a személy és kisteherautók a 
számukra előírt tesztciklust futják végig. Ezen szimulációk eredményeként kapott emissziós 
faktorok kerülnek összehasonlításra a határértékekben rögzített emissziós faktorokkal [Contra; 
2011]. 

Az elemi városi ciklus 195 s-ig tart, maximálisan elérhető sebesség 50 km/h. Az UDC ciklus 
(lásd. IV.2.1 fejezet) négy darab elemi városi ciklust tartalmaz (5.8 ábra). 

 
5.8 ábra „A” jármű elemi városi ciklus alatti szimulált váltófokozat, sebesség és motorfordu-

lat értékei [Contra; 2011] 
[vízszintes tengelyen idő – 0-200s, függőleges tengelyen fent: fokozat – 0-4[-], 

középen: sebesség – 0-60km/h, lent: motorfordulat – 1000-3000 1/min] 

A 5.9 ábra alapján rögtön felfedezhetjük, hogy a szabványosított városi ciklus és a szimulált 
városi közlekedés gyorsulás és lassulás értékei közt 50 % különbség fedezhető fel. Míg a sze-
mélyautók szimulációja során ±1,5 m/s2 gyorsulások kerültek beállításra, addig a városi ciklus 
alatt fellépő maximális gyorsulás ~1 m/s2, míg a maximális lassulás ~0,8 m/s2.  

 
5.9 ábra Az elemi városi ciklus alatt fellépő sebességek és gyorsulások (szimuláció) 

[Contra; 2011] 
[vízszintes tengelyen idő – 0-200s, függőleges tengelyen zöld sebesség – 0-50km/h, 

kék gyorsulás - -1-5m/s2] 

Ha a szimulált tesztciklusok alatti károsanyag kibocsátást elosztjuk a szimuláció alatt megtett 
úttal, akkor kapjuk a kilométerre vetített károsanyag kibocsátást, az emissziós faktorokat, me-
lyeket így összevethetünk az emissziós normaként maximalizált emissziós faktorokkal. 
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5.10 ábra Szabványos ciklusok határértékei és szimulációs eredmények eltérése a határérté-

kek %-ban [Contra; 2011] 
[vízszintes tengelyen járművek károsanyag komponensek szerinti csoportosításban, 

függőleges tengelyen eltérés – %] 

A 5.10 ábra vízszintes tengelyéhez a határértékekben rögzített emissziós faktorok tartoznak, a 
határérték és a szimulációk során kapott emissziós faktorok eltérését szemlélteti a diagram. 
Megállapítható, hogy a szimulált járművek teljesítik a rájuk vonatkozó határértékeket, azonban 
van egy kirívóan nagy eltérés pozitív irányban, mégpedig az „F” jármű esetében. Ekkor a ha-
tárértékként megszabott 2,72 g/km CO kibocsátás helyett 3,08 g/km CO kibocsátás jött ki 
eredményül a városi tesztciklus szimulációja alatt, mely ~14 % eltérést jelent. Még ennél is 
nagyobb eltérést eredményezett az „F” HC+NOx kibocsátásának szimulációja, mely a határér-
tékben rögzített 0,97 g/km helyett 2,18 g/km-re adódott, mely ~124 %-os eltérést jelent (ez a 
nagy eltérés leginkább a magas NOx szennyezés miatt alakult, mivel a HC kibocsátás nagyság-
rendileg közelíti a szintén szikragyújtású, azonban kisebb lökettérfogatú „A” jármű kibocsátá-
sát). A szimulációk alatt 50 %-os katalizátor hatásfok lett alapul véve, azonban előfordulhat, 
hogy az említett jármű esetében ennél jobb katalizátor hatásfok értékek valósulnak meg az 
ECE tesztciklus alatt. A jobb katalizátor hatásfokot a magasabb hőmérsékletű kipufogógáz 
okozza vagy a motorhoz közel helyezett katalizátor, mely kisebb terhelések mellett is képes 
nagy hatásfokkal dolgozni. 

A határértékekkel számított és szimulált kibocsátások 

A diagramok a szimulációk során kapott emissziót hasonlítják a határértékekben rögzített 
emissziós faktorokkal számított károsanyag kibocsátáshoz az átlagsebesség függvényében, az 
eltérések mindig a szimulációhoz képest kerültek megállapításra. 

Benzines gépjárművek esetén – „F” jármű és „A” jármű – a CO kibocsátás emissziós határér-
tékkel történő becsélése ~28 km/h-s átlagsebesség esetén ~20 %-os felül becsélést eredmé-
nyez, mely elfogadható mértékű. A növekvő átlagsebességgel csökken a CO emissziós fakto-
rokkal történő becslés pontossága, a határértékekkel számított kibocsátás 50 km/h-s átlagse-
bességnél ~80 %-al („A”) illetve ~150 %-al („F”) haladja meg a szimulált értékeket. A 
HC+NOx kibocsátások alakulása szikragyújtású motorok esetén már nem mutat ennyire egy-
séges képet, mert míg a „A” esetén a határértékkel történő becslés mindig nagyobb kibocsátást 
eredményez, mint a szimulált, addig ez a „F” esetében nem igaz, ott ennek pont az ellentétje 
figyelhető meg az 5.11 ábrán. 
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5.11 ábra „F” jármű szimulációval és határértékekkel számított kibocsátásának eltérése (a 

szimulált százalékában) [Contra; 2011] 
[vízszintes tengelyen átlagsebesség – km/h, függőleges tengelyen eltérés – %] 

Dízel üzemű gépjárművek esetén elmondható, hogy mind a szén-monoxid, mind pedig a 
szénhidrogén és nitrogén-oxidok kibocsátását a határértékekkel történő számítás felülbecsli. Itt 
is megfigyelhető általánosságban az a tendencia, hogy a növekvő átlagsebesség mellett a szimu-
lált és becsült kibocsátások közti eltérések nőnek. Az egyes járművek CO, HC+NOx becslése 
között nagy eltérések vannak. Míg az „E” és „G” HC+NOx becslése ~150-200 %-os eltérést 
eredményezett, addig a „C” jármű esetében ez az érték ~250-800 % között mozgott. Kisebb 
eltéréseket eredményeztek a részecske kibocsátások becslései. Általánosságban elmondhatjuk, 
hogy a szimulált és határértékekkel számított részecske kibocsátások 50 %-os pontosságon 
belül mozognak, de a határértékekkel számított PM kibocsátás alulbecsli a valós kibocsátást. 

V.5.4 NAGYMÉRETŰ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATON KIVÁLASZTOTT ÚTVO-

NALON KINYERT SEBESSÉGPROFILOK 

A közlekedési hálózat szimulálása a Pannon Traffic nevű programmal történt. A kiválasztott 
útvonal a körút Petőfi híd, pesti hídfőjétől északi irányba elindulva, a Nyugati térig terjedő 
szakasz, (lásd. IV.3 fejezet). A szimuláció lefuttatása után eredményül tehát kapunk egy sebes-
ségprofilt a teljes útvonalra, illetve egy sűrűségfüggvényt minden egyes szakaszra.  

Feladat a forgalomsűrűség és az emisszió közötti összefüggés megkeresése, így első lépésként 
sebességprofilokat nyertem ki különböző sűrűségekhez a szimulációból, az így nyert sebesség-
profilokat lefuttattam az ADVISOR járműszimulációban. Egy szimuláció lefutása utána meg-
kaptuk a HC, CO, NOX és PM emissziók időbeli változásait, illetve az egész menetciklus alatt 
kibocsátott összes károsanyag-mennyiséget, ez látható az 5.12 ábrán. 

 
5.12 ábra Menetciklus lekövetése és az emisszió változása („B” jármű) [Contra; 2011] 
[vízszintes tengelyen idő – s, függőleges tengelyen fent: sebesség – km/h, lent: kibocsátás – g] 
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V.6 MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

Az 5.1 ábrán bemutatott modell validálásához vizsgáltam a forgalomszimulációból nyert se-
bességprofil alapján futatott járműmodell fogyasztási eredményeit a valós mért fogyasztási 
értékekkel, ehhez korrelációs számításokat végeztem. A korrelációs együtthatót az alábbi kép-
lettel írjuk fel. 

$ � � ∙ ∑ K5�5 V∑ K5 ∑ �5756�756�756�tX� ∙ ∑ K5"756� V J∑ K5L756� "Z	X� ∙ ∑ �5" V J∑ �5L756� "756� Z �
∑ JK5 V K̅LJ�5 V �vL756�w∑ JK5 V K̅L"756� ∑ J�5 V �vL"756�   (5.7)

Ahol K5�5 összetartozó értékpárok, esetemben a fogyasztáshoz tartozó fajlagos állásidő, illetve 
fajlagos megállásszám (5. számú melléklet), ezeknél a számoknál nagy a korrelációs együttható. 
Az értékelés során az alábbiakat állapítottam meg: 

Helyközi menetnél a fogyasztás a fajlagos megállástól függ, azaz a fogyasztás jobban korrelál a 
megállás számmal, mint az állásidővel. Ebben az esetben az elérhető maximális sebesség na-
gyobb, mint lakott területen, így 1-1 megálláshoz intenzívebb fékezés kell és induláskor a gyor-
sítások is tovább tartanak. 

Városi menetnél a fogyasztás mértékét az állásidő százalékos értéke jobban befolyásolja, mint a 
fajlagos megállások száma. Itt kisebb az átlagsebesség, viszont a menet dinamikáját nem csak a 
forgalomnagyság befolyásolja, hanem sok itt a közlekedési lámpa, mely kisebb forgalomnál is 
megállásra kényszeríti a járművet. Nagyobb forgalomnál nem lehet elérni a megengedett ma-
ximális értéket, így a sebesség ingadozás mértéke is kicsi. Állásidő a menetidőhöz képest sokkal 
nagyobb százalékot tesz ki, mely a tartós üres járásra is utal (5.4 tábla). 

5.4 tábla  Korreláció együttható a fajlagos állásidő - fogyasztás illetve a fajlagos megállás-
fogyasztás közötti vizsgálata, városi és helyközi meneteknél 

korreláció városi 
fajlagos állásidő [%] r = 0,604 

fajlagos megállás [db/km] r = 0,960 
 

korreláció helykö-
zi 

fajlagos állásidő [%] r = 0,524 
fajlagos megállás [db/km] r = 0,291 

A 2,5-3,5 tonna kategóriájú jármű feladatát lakott területek között ingázva végezte, azaz a 
helyközi menetnek megfelelően. Korreláció együtthatós vizsgálatom az előbbi megállapítást 
támasztja alá, 5.5 táblázat, a fogyasztás inkább a fajlagos megállás számmal korrelál, mint a 
fajlagos állásidővel. Ennél a mérésnél figyelembe kell venni, hogy a mérés során a jármű min-
dig ugyanazon az útvonalon haladt és ugyanazon napszakban, így ebben az esetben hasonló 
menetdinamikájú sebességprofilok lettek összevetve. 

5.5 tábla  Korreláció együttható vizsgálat a fogyasztás függvényében a fajlagos állásidő és 
megállás szám között, helyközi menetnél, 2,5-3,5 tonna kategóriájú járműnél 

korreláció 
fajlagos állásidő [%] r = 0,418 

fajlagos megállás [db/km] r = 0,098 

Összességében azt mondhatom, hogy a kialakuló sebességprofilnak és a jármű terhelésének 
van a tüzelőanyag-fogyasztás alakulásában a legnagyobb jelentősége. A sebességprofil – a jár-
művezető képességeit/habitusát leszámítva – elsősorban forgalmi viszonyoktól, kisebb rész-
ben a megengedett sebességtől, vagyis az úttípustól fog függeni. Az útfelület, úttípus és for-
galmi jellemzők külön kezelése valószínűleg csak különleges területeken és esetekben indokolt. 
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A domborzati viszonyok okozta többletfogyasztás a Budapest környéki területeken viszonylag 
rövidtávon képes kiegyenlítődni. Ennél várhatóan nagyobb mértékben hat a fogyasztásra a 
környezeti hőmérséklet, melynek befolyását azonban csak hosszabb időtávon kivitelezett mé-
résekkel lehet becsülni. 

V.6.1 SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK 

A nagyméretű közlekedési hálózat szimulációból kinyert sebességprofilokkal futtattam az 
Advisor jármű modellt, melynek járműre vonatkozó paraméterei az I. kategóriájú (2,5 t kisebb) 
járműnek felel meg. A programból fogyasztásértékeket nyertem ki, melyeket a sebességprofil-
ból számított adatokkal vetettem össze. Korrelációs értékek az alábbiak, 5.6 táblázat: 

5.6 tábla  Korreláció együtthatós vizsgálat a fajlagos állásidő-fogyasztás illetve a fajlagos 
megállás-fogyasztás közötti vizsgálata, szimulált adatoknál 

korreláció 
fajlagos állásidő [%] r = 0,931 

fajlagos megállás [db/km] r = 0,979 
 

Korreláció 
gyér forgalomnál 

fajlagos állásidő [%] r = 0,945 
fajlagos megállás [db/km] r = 0,890 

Szimulációs eredményeim elsősorban a városi menetet reprezentálják, azaz itt is azt kaptam 
eredményül, hogy a fogyasztást mindkét érték befolyásolja, de a fajlagos megállásszámhoz job-
ban korrelál. A szimulációból kiszedtem kora hajnali indulási időponttal sebességprofilokat, 
melyek gyér forgalomban történt menetek, és ezeket hasonlítottam össze a lakott területen 
kívül mért értékekkel, mivel ezen sebességprofilok vizsgált tulajdonságai a lakott területen kí-
vüli mértekkel egyeznek. Itt is látható, hogy megfordul a korreláció erőssége, azaz a fajlagos 
állásidővel jobban korrelál, de a fajlagos megállásszám is nagy, ami a szimuláció azon futásából 
ered, hogy a megengedett maximális sebesség itt csak 50 km/h. 

A kapott fogyasztási értékeket összevetem a hozzájuk tartozó sebesség értékekkel, illetve a 
jármű sűrűség értékekkel. A közlekedési hálózat szimulációban a sebesség-sűrűség kapcsolat a 
Greenshields összefüggéssel számolt, azaz lineáris kapcsolatot feltételez a sebesség és járműsű-
rűség között, vi = vmax(1 - s). A mérési tapasztalatok alapján a Greenshields modell alkalmazása 
igen elterjedt. A mérések gyakran jól követik a lineáris regresszióval meghatározott sebesség-
sűrűség kapcsolatát. A modell egyszerűen paraméterezhető, ez esetben a vmax valamint az 1, – 
mint maximális sűrűségérték - pontok összekötetésével. Még egy előnye a nemlineáris model-
lekkel szemben, hogy gyors numerikus számításokat eredményez. Jó út esetén, kis sűrűségek 
tartományában, óvatos becslést ad a Greenshields modell, a nagysűrűségű tartományban a 
Greenshields nagy pontossággal közelíti a valós modellt. Rossz látási viszonyoknál optimista 
becslést ad, de a nagyobb forgalomsűrűségeknél szintén a valóságot közelíti. Így a kettő átlag-
ban jó, viszont nem elhanyagolható, hogy pontosabb számításnál mindenképp vizsgálni kell az 
útviszonyoknak megfelelő sebesség-sűrűség nemlineáris kapcsolatát is. 

Az 5.13 ábrán sebesség-sűrűség összefüggésre látható egy példa egy szimulált menetnél, ahol 
pirossal jelöltem az adathalmazra másodfokú polinommal illesztett görbét. Minden szimulált 
és mért menetre ily módon nyert görbékből megállapítható egy egységjárműnek megfelelő 
illesztő görbe. 



97 

Környezetterhelés vizsgálata a forgalmi viszonyok változásának függvényében 

Bede Zsuzsanna: Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózatokon 

V. Fejezet 

 
5.13 ábra Sebesség-fogyasztás és járműsűrűség-fogyasztás diagram 

[vízszintes tengelyen sebesség – km/h, függőleges tengelyen fogyasztás – g/s (baloldalon) 
vízszintes tengelyen járműsűrűség – %, függőleges tengelyen fogyasztás – g/s (jobb oldalon)] 

Az illesztett görbe alapján közvetlen a sebesség értékhez is rendelhetünk fogyasztás, illetve 
emissziós értéket. A forgalom szimulációs modellünkkel, most már a teljes közlekedési hálóza-
tunkat is tudjuk vizsgálni, és a forgalomváltozás függvényében becsülhetünk az adott helyszín-
re vonatkozó környezetterhelési értékeket is. 

V.6.2 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNY, 5. TÉZIS 

Vizsgálatom során többhónapos járműves mérést végeztünk, mely során rögzítettük az egyes 
járművek sebességét és pillanatnyi fogyasztását is. Megkerestem a sebességprofilból adódó 
paramétereket, amelyek a leginkább korrelálnak a fogyasztással. Helyközi menetnél a fogyasz-
tás a fajlagos megállástól függ, míg városi menetnél fordítva, azaz a fogyasztás mértékét a fajla-
gos állásidő befolyásolja jobban. 

A forgalmi szimulációból nyert sebességprofilokat futtattam jármű modellben a mérésnél 
használt jármű megfelelő paramétereinek beállításával. A két modellből nyert adatokat, azaz a 
sebességértékeket és fogyasztási értékeket vizsgáltam, amely során ugyanolyan összefüggéseket 
kaptam, mint a mért értékek vizsgálata során.  

Megállapítható, hogy a szimulációs eljárás a fogyasztás becsléshez megfelelő, adott környezeti 
körülmények között. A szimulációs eljárás elsődleges célja, hogy a forgalmat környezetterhelési 
szempontok alapján is szabályozni tudja, ehhez ismerni kell a forgalom nagyságot, valamint a 
járműpark összetételét. Ezek ismeretében definiálhatunk egységjárművet, amely meghatározá-
sánál a szükséges paramétereket az emissziós értékek alapján súlyozzuk. 

Továbbiakban a mikroszkopikus jármű modellünkből, valamint a makroszkopikus forgalmi 
modellünkből kinyert adatokból egy mezoszkopikus modellt építhetünk, amelynek alapját a két 
modell közötti átmenethez létrehozott egységjárművünk képezné. 
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A tézishez kapcsolódó saját publikációk: 

Bede Zs., Szabó B., Trencséni B.: Környezetterhelés vizsgálata a forgalmi viszonyok változásának függvé-
nyében Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferencia (IFFK-2011). Budapest, Magyarország, 2011.08.29-
2011.08.31 pp.132-140 Paper 22. (ISBN: 978-963-88875-3-5) 2011 

Bede Zs., Trencséni B.: A közúti járművek károsanyag-kibocsátásának modellezése, Közlekedéstudományi 
Szemle LXII. évfolyam 3. szám pp. 17-24 2012 

 

5. Tézis 

Új módszert dolgoztam ki a sebességprofillal történő környezetszennyezési hatások 
vizsgálatára. Kimutattam, hogy a szabályos menetciklusokkal ellentétben, a modell-
ből kinyert sebességprofillal pontosabb, a valóságnak jobban megfelelő emissziós 
értékeket kaphatunk. Ezzel az úgynevezett környezetterheléses módszerrel korreláci-
ós vizsgálatot végeztem a szimulációból nyert értékek és a valódi forgalomban mért 
értékek sztochasztikus kapcsolatának elemzésére. Ez alapján megmutattam, hogy a 
városi forgalom esetén a fogyasztás és a fajlagos megállás között szoros korreláció 
állapítható meg mind a mért, mind a szimulált értékeknél. Ugyancsak szoros korrelá-
ció állapítható meg helyközi menetnél a fogyasztás és fajlagos állásidő között. Ezen 
eredményeim módszertani alapot biztosítanak a hatékonyabb és megbízhatóbb for-
galomtervezési eljárások megalkotására. 

[Bede, et. al.; 2011], [Bede, Trencséni; 2012] 
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Számos példát láttunk arra - elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, hogy a tárgyalt 
megoldás egy jól működő és biztonságos rendszer -, összhangban az Európai Unió célkitűzé-
sével [Fehérkönyv; 2012]. Jelenlegi közlekedési politika fontos eleme az informatikai és irányítási 
eszközök kidolgozása; technológiák fejlesztése a közlekedés védelmének és biztonságának 
javítására; és az integrált közlekedésirányítási és információs rendszerek, valamint a forgalom-
irányítási rendszerek vizsgálata. 
 

Változtatható irányú forgalmi sávok – mint részrendszerek – beillesztése a háló-
zati rendszereket leíró modellekbe. A rendszerek matematikai modellezése, 
analízise és javaslat egy megvalósításra 

Egy tetszőleges méretű közúti hálózat bármely részhálózatán kialakított megfordítható irányú 
közlekedési rend modellezését vizsgáltam. Bármely részhálózaton történő irányváltás esetén a 
hálózat egyes elemeinek funkciói és az elemei közötti kapcsolatok megszűnnek, helyettük új 
kapcsolatok és új funkciójú elemek lépnek működésbe. Az optimálás érdekében a hálózat több 
részhálózatán egymástól függetlenül is megváltozhat az irány. Ez a hálózati folyamatok opti-
mális irányításánál (pl. a forgalomsűrűség) egy új elvű irányításra ad lehetőséget, amely a háló-
zati gráf struktúrájának dinamikus változtatásával történik. A modellben, ahogy a valóságban 
is, a szóban forgó geometriai elemek természetesen nem szűnnek meg, de új funkciójuk és 
kapcsolatrendszerük következtében egy variábilis hálózatot alkotnak. Megállapítható, hogy 
kétféle kapcsolati forma létezik: 

• Állandó geometriai kapcsolat: ez esetben a geometria kapcsolat minden forgalmi irányvál-
tozásnál megmarad, az átadás iránya az, ami megváltozik. 

• Irányhoz fűződő kapcsolat: ez esetben a geometria kapcsolat a forgalmi iránytól függ. 
 
A kapcsolati mátrix sok információt tartalmaz. Jelen esetben két dolgot kell kiemelni: megmu-

tatja, hogy van-e kapcsolat i és j elemek között és azt, hogy milyen irányú ez az átadás. 
• A kapcsolati mátrixban minden olyan kapcsolat változatlan marad, amelyet nem érint az 

irányváltoztatás. 
• A irányváltoztatás által érintett kapcsolatoknál az 1. és 2. irányokhoz fűződő kapcsolatok 

egymást kizárják. 
• Állandó geometriai kapcsolat esetén főátlóra tükröződik a kapcsolat az irányváltozás követ-

keztében. 
• A csak egy irányhoz fűződő kapcsolat esetén nincs tükrözés. Csak egyik irányban jelenik 

meg ez a kapcsolat. 
• Végül nagyon fontos, hogy nem egy időben történik a kapcsolatváltás a kapcsolati mátrix-

ban. Egy irány esetén is két lépésben történik a kapcsolatok bontása. Pl., 1. irány esetén, 
először az összes bemeneten szűnik meg a kapcsolat, azonban minden belső kapcsolat és 
miden kimeneteli kapcsolat még mindaddig működik, amíg teljesen ki nem ürül ez a részhá-
lózat. 
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A hálózatot leíró matematikai modell pozitív nemlineáris dinamikus rendszer, a modell lénye-
gét tekintve, makroszkopikus modell. Egy mintahálózaton a forgalomsűrűségtől függően, 
vizsgáltam az új elvű optimális irányítás lehetőséget, amely a hálózati gráf struktúrájának dina-
mikus változtatásával történik. Megállapítható, hogy a modell vizsgálatával nyert eredmények 
összhangban vannak azokkal a forgalmi értékekkel, amelyeket a gyakorlatban megvalósított 
változtatható irányú forgalmi sávokkal működő közúti közlekedési rendszereken végzett méré-
sek alapján kaptak. 

 
  

1. Tézis 

Az általános kapcsolati hipermátrixot alkalmazó közlekedési keretmodellt [Péter; 2012] 
tovább fejlesztve, új modellt állítottam fel a megfordítható irányú közlekedési rend 
egy lehetséges irányítási stratégiájának meghatározására differenciálegyenlet-
rendszerek alkalmazásával, amely a makroszkopikus modellen alapuló pozitív nemli-
neáris dinamikus rendszer irányításának felel meg. Továbbá tetszőleges részhálóza-
ton történő forgalmi irányváltás esetére megadtam az új funkciójú kapcsolati mátrix 
elemeinek beállítási algoritmusát. Az így nyert új irányítási rendszer alkalmazhatósá-
gát nagyszámú szimulációval vizsgáltam, s megállapítottam, hogy alkalmas a változ-
tatható irányú szakaszok bevezetéséből származó előnyök számszerűsítésére, illetve 
kimutatására. 

[Bede, Péter; 2011/1], [Bede, Péter; 2011/3], [Bede, Péter; 2011/4], [Bede, Péter; 2012/1], 
[Bede, Péter; 2012/2] 

2. Tézis 

Új közúti modellt konstruáltam nagyszámú közlekedési lámpával ellátott, összetett 
csomópontokból álló forgalmi rend leírására és irányítására a változtatható menet-
irányú sávok bevezetésének lehetőségével. Új specifikált irányítási módszert dolgoz-
tam ki a balra kanyarodó sávok problémájának megoldására, illetve a forgalmi fo-
lyamatok irányítási hatékonyságának növelésére. Az így kidolgozott modellt sikere-
sen alkalmaztam az Üllői út Ecseri út – Kálvin tér közötti 16 közlekedési lámpával 
ellátott, 40 csomópontból álló szakaszra és javaslatot tettem a forgalmi rendjének 
változtatható irányú sáv bevezetésével történő módosítására. A teljes rendszer szi-
mulációjával igazoltam a konkrét lámpa beállítási adatok mellett a javasolt modell 
hatékonyságát. Ugyancsak megállapíthattam, hogy a kapott eredmények összhang-
ban vannak azokkal a forgalmi értékekkel, amelyeket a gyakorlatban megvalósított 
változtatható irányú forgalmi sávokkal működő közúti közlekedési rendszereken 
végzett mérések alapján más kutatók kaptak és publikáltak [PB; 2003], [Golub; 2012]. 

[Bede, et. al.; 2010/2], [Bede, Péter; 2011/1], [Bede, Péter; 2011/2], [Bede, Péter; 2011/3], 
[Bede, Péter; 2011/4], [Bede, Péter; 2012/1], [Bede, Péter; 2012/2], [Bede, Péter; 2013], [Péter, Bede; 2010] 
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A hálózati rendszereket leíró modellből kinyert adatok összevetése járműdina-
mikai paraméterekkel. Ezek alapján a modell validálása 

A forgalom szimulációs program alkalmas egyedi folyamatok kinyerésére, ezért alkalmas lehet 
optimális útvonalak keresésére is, az egyéni igények figyelembe vételével. 

Vizsgáltam nagyméretű hálózaton áthaladó egyedi járművek mozgását leíró sebesség, illetve 
gyorsulási folyamatokat. A valós forgalmat figyelembe vevő sebességprofilt, a forgalmat repre-
zentáló makroszkopikus hálózati modellből nyertem ki. A modellel, a teljes hálózatra vonatko-
zó forgalomváltozást adtam meg. A modellből eredő egyedi mozgási folyamatot összevetettem 
a valóságos, mért sebesség- és gyorsulás-folyamatokkal és motor-teljesítmény adatokkal. Elvé-
geztem az általam használt modell validálását, a belőle kinyert egyedi sebesség és gyorsulási 
folyamatok alapján. A modellből nyert gyorsulási értékek alapján, a modellre egy új feltétel-
rendszert határozok meg. A modellbeli gyorsulás értékek és a mért értékek alapján megállapít-
ható, hogy az eltérések pontszerűen és kis számban fordulnak elő, ugyanakkor nem hanyagol-
hatóak el, így a modell továbbfejlesztésénél figyelembe kell venni a felmerült problémát. 

Az eredeti szimulációból származtatott sebességprofilokból számított gyorsulásprofiloknál 
pontszerű helyeken, azaz egy-egy időpillanatban lépett fel kiugró irreális gyorsulás, ill. lassulás 
érték. Ezért szűrést végeztem, és ennek megfelelően újra számítottam a sebességprofilokat és a 
gyorsulásprofilokat. Azt tapasztaltam, hogy a sebességprofiloknál jelentéktelen a szűrés után a 
korrigált és az eredeti értékek közötti eltérés, (0,46 % teljes időtartamra; 5,68 % a kritikus pon-
toknál számított eltérés). A problémát városi forgalomban a forgalomirányító jelző lámpa mű-
ködtetése és az Euler-módszert alkalmazó diszkrét szimulációs módszer idézte elő. Levonható 
a következtetés, hogy a szűrés hatása jelentéktelen a makroszkopikus forgalmi modell által 
vizsgált statisztikus folyamatokra (pl. sebesség).  

A modellből egyedi járművek számára kinyert optimális útvonalaknál, (optimális 
trajektóriáknál) azonban, a számított sebesség, ill. gyorsulásprofiloknál figyelembe kell venni 
azt, hogy még eseti jelleggel sem léphetnek fel irreális gyorsulás értékek! Tehát, a szűrés a mik-
roszkopikus modellekre történő áttérésnél fontos! 

A most felismert jelenség, egy érdekes új problémára mutatott rá a makroszkopikus forgalmi 
modellekkel kapcsolatban. Ennek a jelenségnek a kiküszöbölése a modell fejlesztését eredmé-
nyezte, amelyet jelen esetben úgy valósítotunk meg, hogy a fejlesztett modell minden időpilla-
natban vizsgálja a gyorsulás értékeket is, és ha ezek közül bármelyik a megengedett tartomá-
nyon kívülre esik, akkor automatikusan a tartományra korlátozza a kiugró gyorsulás értéket és 
a modell az ennek megfelelő sebesség függvénnyel végzi a számításokat. 

 

3. Tézis 

A kidolgozott forgalmi rendszermodell alapján, statisztikai rendszeridentifikációval 
kimutattam, hogy a jármű-mérések alapján validált modell lehetővé teszi a valóság-
nak megfelelő egyedi sebesség és motorteljesítmény adatok azonosíthatóságát. Az 
egy időben szimulált és GPS készülékkel hálózati útvonalon mért nagy tömegű 
sztochasztikus idősor realizációk alapján, nemparaméteres statisztikai analízis segít-
ségével homogenitás vizsgálat elvégzését követően megállapítottam, hogy mindkét 
esetben a két-két minta igen magas (legalább 95%-os) szinten homogénnek tekinthe-
tő. 

[Bede, Péter; 2009/3], [Bede, Péter; 2010/1], [Bede, Péter; 2010/2] 
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Környezetterhelés vizsgálata 

A fenntartható felszíni közlekedés elérésének kiemelt célja a környezetre káros anyagok kibo-
csátásának csökkentése, melyet két módon érhetünk el. Egyrészt az egyedi járművek gyártása 
során használt környezettudatos módszerekkel, másfelől a járművek megfelelő forgalomtech-
nikai eszközökkel történő irányításával. E kétféle megközelítést egy összetett modellben lehet 
vizsgálni, melynek részei az egyedi járművek viselkedését leíró modellek, magát a közlekedési 
hálózat működését meghatározó modellek, és az ezek közötti kapcsolatokat. A kutatás egyik 
célja, hogy számba vegyük a jármű fogyasztását befolyásoló tényezőket, és megbecsüljük azok 
jelentőségét is. A fogyasztás mértéke fajlagosan mindig valamilyen időintervallumban, ill. az 
abban megtett útra viszonyítva értelmezhető. Az, hogy adott idő alatt mekkora utat sikerül 
megtenni, illetve fordítva: az adott útszakasz megtételéhez mennyi időre van szükség – a 
KRESZ szabályozás mellett –, a forgalom és az időjárás is korlátozza. Így a vizsgálatunkban 
elsődleges szerepe van a forgalmi jellemzőknek. 

A forgalmat a klasszikus definíciók szerint alapvetően 3 jellemzővel írják le, melyek közül a 
forgalom sűrűség [db jármű/km] és a forgalom nagyság [db jármű/h], csak a forgalomban részt 
vevő járművek számának ismeretében adható meg. A forgalom egy adott résztvevőjének 
szempontjából ez nem hozzáférhető adat. A harmadik jellemző az átlagsebesség [km/h], amely 
a forgalom jellemzésekor az adott járműsokaság átlagos sebességként értelmeznek. Megadható 
ugyanakkor bármely időszakban a hálózat két tetszőleges pontja között a vizsgálat tárgyát ké-
pező adott egyedi jármű sebességprofilja is. A sebességprofiljából következtetni tudunk a for-
galmi állapotokra is, és a jellemzésére több változót alkalmazunk. 

A környezettudatos járműfejlesztés során a gyártók igyekeznek a járművek emisszióját tovább 
csökkenteni. Ma már nem csak a károsanyagok kibocsátásának redukálása a cél, amelyek köz-
vetlenül károsítják az élővilágot, hanem a klímaváltozást okozó üvegházgáz, azaz a CO2 csök-
kentése is alapvető fontosságú. A mikroszkopikus emisszió csökkentési stratégiák mellett egyre 
fontosabb napjainkban a makroszkopikus emisszió redukálása is. Ilyen például a közlekedési 
hálózatok emisszió alapú optimálása. Hiába csökkentik a gyártók az egyes járművek 
károsanyag vagy CO2 kibocsátását, ha egy közlekedési csomópontban annyira feltorlódnak a 
járművek, hogy azok kumulált emissziója jelentős légszennyezést eredményez az adott csomó-
pont környezetében. 

4. Tézis 

Statisztikus rendszeridentifikáció alkalmazással kimutattam, hogy a makroszkopikus 
szimulációból származtatott sebességprofilok esetén számított gyorsulás-profiloknál 
lokálisan, az-az egy-egy időpont kis környezetében felléphet kiugróan „irreális” gyor-
sulás illetve lassulás érték. Heurisztikus statisztikus szempontok alapján szűrést vé-
geztem, és ez alapján újra számítottam a sebességprofilokat és a gyorsulásprofilokat. 
Kimutattam, hogy a sebességprofiloknál jelentéktelen a szűrés után a korrigált és az 
eredeti értékek közötti eltérés. Ez alapján megállapítottam, hogy a statisztikus szűrés 
fontos a forgalomban haladó egyedi járművek dinamikai vizsgálatánál, viszont a szű-
rés hatása elhanyagolható a makroszkopikus forgalmi modell által vizsgált statisztikus 
folyamatoknál. Ezen eredményeim elősegíthetik a bonyolult forgalmi folyamatok 
hatékonyabb és megbízhatóbb modellezését. 

[Bede, Péter; 2010/1], [Bede, Péter; 2010/3], [Bede, Péter; 2011/2] 
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Új hatékony és komplex megoldás a forgalom emisszió-alapú irányítása. Ez azt jelenti, hogy a 
városok forgalomirányítása korábban többnyire nyílt láncú szabályozás volt, azaz a forgalmi 
jelzőlámpák működése egy előre beállított algoritmus szerint működött. Ma már egyre több 
helyen alkalmaznak zárt láncú forgalomszabályozást, amikor a különböző csomópontokban 
elhelyezett detektorok információit feldolgozva úgy szabályozzák a jelzőlámpák működését, 
hogy ezzel optimálisan szabályozzák a járműfolyamot. Videó alapú rendszer használata esetén, 
ha az elhaladó járművek kategóriáit is azonosítani lehet, akkor a szabályozást a forgalom 
emissziója alapján is el lehet végezni. 

Az ilyen jellegű szabályozási rendszerek tervezéséhez szükség van az ismertetett nagy haté-
konyságú forgalmi szimulációs modellre, amely szintén további kutatási területet jelent a jövő-
ben. 

 

 

A kutatási téma alkalmazása és további lehetőségei 

A változtatható irányú rendszerekkel kapcsolatos biztonsági kérdések vizsgálata egy sajátságos 
kockázatelemezést kíván. A rendszer gyakorlati bevezetése során felmerülnek olyan speciális 
problémák, amelyek az irányváltoztatásból adódnak. A rendszer biztonsági vizsgálatánál a leg-
nagyobb hangsúlyt a váltás teljes körű előkészítésére, illetve lebonyolítására kell fektetni. Eh-
hez kitűnöen és nagy biztonsággal működő mérő, kiértékelő és beavatkozó eszközök kellenek 
és egyértelmű jelzéseket adó információs berendezések szükségesek a járművezetők részére. A 
modellezésből származó rendszertervelkészítésekor külön vizsgálni kell ezeket, továbbá a 
rendszer automatikus blokkolásának feltételeit is. A gyakorlati megvalosítás során minden 
esetben biztosítani kell, hogy a sáv ürítése valóban megtörténjen, mielőtt szabaddá tesszük azt 
az ellenkező irány számára. 

A felhasznált irodalomban találkoztunk működő változtatható irányú forgalmi rendszerekkel, 
illetve azokkal kapcsolatban végzett esettanulmányokkal, így a szimulált modell eredményeit 
össze lehet vetni valós adatokkal és igazolható a szimulációs módszer létjogosultsága. Ebből 
következik, hogy a most bemutatott modellezési, szimulációs és mérési technika alkalmas és 
felhasználható további tervezési feladatok elvégzésére a változtatható irányú forgalmi rendsze-
rek kialakításánál.  

5. Tézis 

Új módszert dolgoztam ki a sebességprofillal történő környezetszennyezési hatások 
vizsgálatára. Kimutattam, hogy a szabályos menetciklusokkal ellentétben, a modell-
ből kinyert sebességprofillal pontosabb, a valóságnak jobban megfelelő emissziós 
értékeket kaphatunk. Ezzel az úgynevezett környezetterheléses módszerrel korreláci-
ós vizsgálatot végeztem a szimulációból nyert értékek és a valódi forgalomban mért 
értékek sztochasztikus kapcsolatának elemzésére. Ez alapján megmutattam, hogy a 
városi forgalom esetén a fogyasztás és a fajlagos megállás között szoros korreláció 
állapítható meg mind a mért, mind a szimulált értékeknél. Ugyancsak szoros korrelá-
ció állapítható meg helyközi menetnél a fogyasztás és fajlagos állásidő között. Ezen 
eredményeim módszertani alapot biztosítanak a hatékonyabb és megbízhatóbb for-
galomtervezési eljárások megalkotására. 

[Bede, et. al.; 2011], [Bede, Trencséni; 2012] 
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A közlekedési hálózatot leíró modellből – további vizsgálatokhoz szükséges, az egyedi jármű-
vekre vonatkozó jellemzőket lehetett kinyerni. Ezeket fel lehetett használni forgalom szimulá-
cióhoz, illetve járműmodelleknél is, bemenő paraméterként. A kétféle modell összekapcsolása 
újabb lehetőségeket kínált a további kutatásoknál, ily módon fogyasztás, zaj illetve különböző 
komplex környezetterhelési vizsgálatok is elvégezhetők. Az optimális irányítás történhet az 
emissziós értékek csökkentésével, illetve a változtatható irányú forgalmi sávos rendszer háló-
zatban történő kiépítésével az imissziós érték csökkentésével. 

Munkám során sokszor éreztem némi ellenérzést ezzel az új rendszerrel kapcsolatban. Ugya-
nakkor, miért ne terjedhetne el az a módszer, amely a városok bevezető útjait és belső útháló-
zatát tehermentesíti, és ezzel a rendszeresen kialakuló forgalmi dugókat szünteti meg! Ahol 
már újat építeni nem lehet, ott a meglévő átszervezésével kell változtatni a cél érdekében. A 
változástól nem kell félni. VÁLTOZÁS NÉLKÜL NINCS HALADÁS! 
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MELLÉKLET 

1. számú melléklet: 

A változtatható irányú forgalmi sávokkal kapcsolatos rendeletek: 

 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és 
a közúti jelzések elhelyezéséről 

 
Melléklet a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelethez 

 
Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 

 
5. Váltakozó irányú forgalmú utak 
 

Olyan úton, amelyen 
a) csak gépjármű közlekedhet, és 
b) azonos szintben másik út nem, vagy csak fényjelző készülékkel irányított forgalmú útkereszteződésben ke-

resztez, 
a forgalmi rend úgy is kialakítható, hogy a forgalmi sávon (sávokon) a közlekedés iránya időszakonként a forgalmi 
igényektől függően változzék. Ilyen esetben a forgalmi sávokat kettős terelővonallal kell kijelölni és a forgalmi sáv 
felett a KRESZ 9. § (1) bekezdésének e) pontjában említett forgalomirányító fényjelző készülékeket kell elhelyezni. 
Az út két végét úgy kell kialakítani, hogy a fel- és lehajtás - bármilyen is az egyes forgalmi sávokon a forgalom irá-
nya - biztonságos és akadálytalan legyen. 

 
 

11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és 
létesítési előírásairól 

 
Melléklet a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelethez 

 
A Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata (ÚBJSZ) 

 
A forgalmi rend kialakítása útburkolati jelekkel 

 
3. Váltakozó irányú forgalmú utak 
Váltakozó irányú forgalmú úton a forgalmi sávokat kettős terelővonallal kell kijelölni. 
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1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
 

II. RÉSZ 
 

Közúti jelzések 
 
A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

9. § (1) A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek: 
e) a forgalmi sáv foglaltságát jelző vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelző készülék: három egy-

más mellett elhelyezett (balról piros X alakot mutató, középen villogó sárga ferdén lefelé nyilat mutató, jobbról zöld 
lefelé nyilat mutató) lámpából áll, és sorrendben zöld, villogó sárga, majd piros fényjelzést ad. 

… 
(8) Az (1) bekezdés e) pontjában említett fényjelző készüléket minden forgalmi sáv felett elhelyezik. A készülék 

fényjelzéseinek a jelentése: 
a) a lefelé mutató nyíl alakú zöld fény az alatta levő forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedő járművek 

számára szabad utat jelez; 
b) a ferdén lefelé nyilat mutató villogó sárga fény az alatta lévő forgalmi sávban, a fényjelzéssel szemben közlekedő 

járművek számára azt jelzi, hogy a forgalmi sávot - a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok szerint - a jelzett irány-
ban haladéktalanul el kell hagyni; 

c) az „X” alakú piros fény az alatta levő forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedő járművek számára a 
haladás tilalmát jelzi; a forgalmi sávra ebből az irányból még átmenetileg sem szabad ráhajtani. 

 
 

41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, 
telepítési és üzemeltetési előírásairól 

 
Melléklet a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelethez 

 
A Jelzőlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) 

 
15. Irányváltó fényjelző készülék 

 
15.1. Az irányváltó fényjelző készülék olyan útszakaszokon alkalmazható, ahol az egyes irányok forgalom-

nagyságában időszakonként jelentős, váltakozó jellegű ingadozás áll elő. Az irányváltó fényjelző készüléket két cél-
ból szabad alkalmazni: 

a) irányváltásos üzemmódban, amikor az úttest egy sávját vagy egyes sávjait - időben változtathatóan - egyik 
vagy másik irány számára szabadítják fel, 

b) sávkiiktatásos üzemmódban, amikor az egyes forgalmi sávok használatát szakaszonként vagy teljes hossz-
ban átmeneti időszakra (pl. egy sáv elzárása baleseteknél vagy forgalmi zavarnál, határátkelőhelyeknél, autópálya 
díjfizető kapuknál, továbbá útkarbantartási munkáknál) kiiktatják. 

 
15.2. Az irányváltásos üzemmód alkalmazásának feltételei: 
a) Az úton legalább három forgalmi sáv álljon rendelkezésre. 
b) A sávszélesség hosszabb útvonalon legyen állandó és legalább 3,0 m széles. 
c) Az egész útvonalon legyen megfelelő űrszelvény. 
d) A sávjelző berendezések legyenek állandóan üzemben. 
e) Az útvonal elsőbbséggel rendelkezzen (főútvonal legyen). 
f) Az úttest széli forgalmi sávon - ha azt az irányításba bevonták - megállási tilalom legyen. 
g) Az ilyen útra jogszabályban előírt útburkolati jelek legyenek mindig jó állapotban. 
h) A tömegközlekedési megállóhelyek öbölben vagy az irányításba bevont sávon kívül legyenek. 
i) A kezdeti és végponti csomópontok irányai fizikailag (épített létesítményekkel) legyenek elválasztottak. 
j) Az állandóból a változó irányba átmenő sávok - melyek határán csak az egyik irányban szabad áthaladni - 

útburkolati jelekkel legyenek megjelölve. 
k) A gyalogosforgalom jelzőlámpákkal vagy külön szinten legyen átvezetve. 
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15.3. Helyszínrajzi elrendezés, forgalomtechnikai kialakítás 
15.3.1. A rendszer határán biztosítani kell a csatlakozó szakaszoknak megfelelő kapacitást, továbbá a szük-

séges felsorakozási hosszakat. 
15.3.2. A rendszert megelőző szakaszon változtatható jelzéstartalmú jelzőtáblákkal - esetleg több keresztmet-

szetben is - tájékoztatni kell a járművezetőket az irányváltásos forgalomszabályozásról, továbbá - közvetlenül a 
behaladási pontnál - a mindenkori üzemi állapotról. 

15.3.3. A keresztező utakról mind a le-, mind pedig a ráhajtás csak egy forgalmi sávról történhet. A ráhajtó-
kat tájékoztatni kell a főpálya forgalomirányítási rendszeréről. 

 
15.4. Az üzemi állapotok váltását programtechnikailag (bekapcsolási program) kell biztosítani. Ugyancsak 

programtechnikai eszközökkel kell biztosítani, hogy csak az alkalmazni kívánt (megszámozott) üzemi állapotok 
kerülhessenek bekapcsolásra és csakis a kívánt sorrendben és időpontban. 

15.4.1. Az üzemi állapotok váltásának lépései: 
a) kiürítés, 
b) a kiürítési folyamat ellenőrzése, 
c) a szabad jelzés megadása. 
15.4.2. A kiürítési folyamat ellenőrzésére foglaltsági detektorokat kell alkalmazni. Az üzemi állapot átkap-

csolása csak akkor hajtható végre, ha a megfelelő forgalmi sáv (sávok) kiürítése befejeződött. 
15.4.3. A kiürítés a forgalmi sáv egymást követő szakaszainak lezárásával vagy sávváltoztatással történik. 
 

16. A fényjelző készülékek elhelyezése 
 
16.1. A forgalomirányító jelzőlámpával ellátott csomópont forgalmi rendjének kialakításához a szükséges és lehe-

tő legkevesebb forgalomirányító fényjelző készüléket kell használni. 
 
16.2. A fényjelző készülékeket megfelelő tartószerkezetre kell felerősíteni. Ez a tartószerkezet lehet saját oszlop, 

más közmű (közvilágítás, villamos- vagy trolibusz felsővezeték, távközlés stb.) oszlopa, tartósodrony, konzol, fényjel-
ző készülékek tartására vagy más célra szolgáló portál, hídszerkezet stb. Az oszlopok feleslegesen nagy számának 
elkerülése érdekében törekedni kell az adott útszakaszon meglévő oszlopokat tartószerkezetként felhasználni, ha 
azok a megnövekedett igénybevételnek statikai szempontból megfelelnek. 

 
16.3. A fényjelző készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok 
a) a járművek (kerékpárosok) számára szabadon tartandó űrszelvénybe se oldalról, se felülről, 
b) a gyalogosok számára szabadon tartandó űrszelvénybe pedig felülről 

ne nyúljanak be. 
 
16.4. A forgalomirányító fényjelző készülékek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok jelzését ne láthassák 

olyan irányból érkező járművezetők és gyalogosok, akikre a jelzés nem vonatkozik. Ha ez nem lehetséges, olyan elhe-
lyezési módot vagy műszaki megoldást kell választani, amely nem hagy kétséget az iránt, hogy a jelzés melyik irány-
ból érkező járművezetőre, illetőleg gyalogosra vonatkozik. 

 
 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól: 
 
A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés 
alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is 
megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással 
szemben. 
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2. számú melléklet: 

A 3 stratégia forgalmi adatai 

 

1. tábla A 3 stratégia forgalmi adatai [PB; 2003] 

 Sávkialakítás 
Forgalom 

[jármű/nap] 

Napi Délelőtti csúcsidőben Délutáni csúcsidőben 

Kapacitás 
[jármű/nap] 

Forgalom/ 
Kapacitás 

Forgalom 
[jármű/óra] 

Forgalom/ 
Kapacitás 

Forgalom 
[jármű/óra] 

Forgalom/ 
Kapacitás 

Változtatás nélkül 

Third Street (kelet) 3 sáv 1 irány 50700 30000 1.69 5860 1.20 2460 0.50 
Third Street (nyugat) 3 sáv 1 irány 26500 30000 0.88 4610 0.94 1360 0.28 
Fourth Street (kelet) 3 sáv 1 irány 50700 35000 1.45 980 0.20 3990 0.81 
Fourth Street (nyu-
gat) 

3 sáv 1 irány 26500 30000 0.88 670 0.14 3510 0.72 
Átlag  1.23  0.62  0.58 

B stratégia 

Third Street (kelet) 2 sáv 2 irány 16300 7500 2.17 920 0.71 860 0.66 
Third Street (nyugat) 2 sáv 2 irány 4700 7500 0.63 770 0.59 790 0.61 
Fourth Street (kelet) 4 sáv 2 irány 43500 40000 1.09 1910 0.58 1630 0.49 
Fourth Street (nyu-
gat) 

2 sáv 2 irány 4700 7500 0.63 650 0.50 570 0.44 
RLS 3 sáv vált. ir. 43500 60000 0.73 3580 0.60 2970 0.50 
Átlag  0.92  0.60  0.54 

C stratégia 

Third Street (kelet) 3 sáv 1 irány 28900 30000 0.96 3280 0.67 2490 0.50 
Third Street (nyugat) 2 sáv 1 irány 9500 20000 0.48 1650 0.50 1360 0.41 
Fourth Street (kelet) 3 sáv 1 irány 38500 35000 1.10 1100 0.22 1870 0.38 
Fourth Street (nyu-
gat) 

2 sáv 1 irány 9500 20000 0.48 670 0.20 1040 0.32 
RLS 2 sáv vált. ir. 34000 40000 0.85 2780 0.70 2500 0.63 
Átlag  0.77  0.46  0.45 
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3. számú melléklet: 

A forgalomirányító eszközök bemutatása 

TÁBLÁK (Előjelzők / Figyelmeztetők/Utasításadók) 

A táblák csoportján belül megkülönböztetek statikus, azaz állandó táblákat és változtatható jelzésképű 
táblákat (VJT). 

Statikus tábla az összes olyan fixen kihelyezet tábla, amelyeknek csak egy jelzésképük van. Meg kell 
különböztetni utasításadó és előjelző táblákat, amíg az utasításadókat alapeszközöknek tekinthetjük, 
addig az előjelző táblákat kockázatcsökkentőknek. A statikus utasításadó táblák fajtái a 83/2004. (VI. 
4.) GKM rendeletben [GKM; 2004], [GKM; 2003/1] szereplő tilalmi és utasítást adó jelzőtáblák, valamint 
a statikus előjelző táblák fajtái a 83/2004. GKM rendeletben a tájékoztató és veszélyt jelző táblák. 

A változtatható irányú sávok irányítása esetén statikus táblát csak előjelzésre lehet használni, tájékoz-
tatni a forgalomban résztvevőket a forgalmi rend változásáról (1. a., ábra). Fix időponthoz kötött 
irányváltoztatás esetén statikus táblát is kihelyezhetnek utasításadónak (2. ábra), ebben az esetben fi-
gyelni kell az információk mennyiségére, hogy rövid időn belül fel lehessen dolgozni azt. 

   
 

1. ábra Példa a változtatható irányú sávok tábláira 
a. Statikus tájékoztató előjelző tábla: A belső sáv változtatható irányú 

b. Előjelző tábla változtatható jelzésképei 

Változtatható jelzésképű tábla a statikus táblákkal egyező információkat tartalmazhat, azokon a helye-
ken célszerű alkalmazni, ahol az utasítás, tájékoztatás folyamatosan változik vagy változhat. Ezen esz-
közök általában kiegészítő eszköznek számítanak, így inkább előjelző táblaként használják, kivéve egyes 
forgalmi szituációkat, mint a folyamatos irányváltoztatás alkalmazása, ahol alapeszköze lehet a forga-
lomirányításnak. (1. b., ábra) 

 

 

a. b. 
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2. ábra Statikus táblák fix időponthoz kötött irányváltoztatásnál 
a. Canal Road, Washington, DC. [Wolshon, Lambert; 2006/1] 
b. Connecticut Avenue, Washington, DC. [Murphy; 2008] 

A táblák közé sorolandó a statikus táblát vagy VJT-t kiegészítő sárga fényvisszaverő keret, amellyel 
felhívják a figyelmet bizonyos veszélyt kikerülő irányításra, ezen eszközöknek elsősorban kockázat-
csökkentő szerepük lehet. 

JELZŐK 

Forgalomirányító fényjelző készüléket elsősorban olyan csomópontokba helyeznek ki, ahol a kereszte-
ző utak forgalomnagysága megkívánja, illetve a kiépítésből adódó baleseti kockázatot csökkenteni lehet. 

A forgalomirányító fényjelző készülékek alkalmazásáról a 41/2003. (VI.20.) GKM rendeletben olvasha-
tunk a forgalomirányítás bevezetésének szükségessége fejezetben [GGWas; 2011]. 

Jelzőkön belül megkülönböztetjük a veszélyt jelző sárga villogót, amelynek segítségével hívják fel a 
figyelmet a komolyabb odafigyelést igénylő helyek megközelítésére, esetünkben felhívhatnánk a figyel-
met a váltakozó irányú rendre. Ezt a figyelmeztetést használják, mint kockázatcsökkentő eszközt, pél-
dául a kétfázisú villamos fedező lámpa alapállapotára. A forgalomterelés során a forgalomterelő oszlo-
pok tetején elhelyezett sárgán villogó lámpákat is ebbe az osztályba soroljuk, valamint a kisebb forgal-
mú lámpás csomópontok csúcsidőn kívüli, esti programra váltását, amely szintén sárga villogó üzem. A 
meghibásodott forgalomirányító eszközök „akadályoztatott” állapota során is erre az üzemre kapcsol a 
berendezés, figyelmeztetve a nagy forgalmat lebonyolító csomópont hibás működésére, azaz megválto-
zott forgalmi rendjére, mivel ebben az esetben a kihelyezett statikus táblák adnak utasítást, és ezen 
utasítások betartásával bonyolódik le az adott kereszteződés közlekedési folyamata. 

A KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet [KPM-BM; 1975] tartalmazza a villogó sárga 
fényjelzést adó készülékre vonatkozó leírást. 

A változtatható irányú forgalmi sávok speciális jelzői az irányváltó fényjelző készülékek (3. ábra), ame-
lyek lehetnek elő-, fő- és ismétlőjelzők, működésük szerint pedig VJT-k vagy külön jelzőfejekkel ellátott 
jelzők. A főjelzők jelzésképei a piros x a tiltást jelzi, a zöld felfelé mutató nyíl a szabad jelzésnek felel 
meg, illetve a kiürítés megkezdésére utaló sárga nyíl közvetlen a tiltás megjelenése előtt, több fej esetén 
mellette (3. c., ábra, fekete alapon zöld felfelé mutató nyíl, sárga felfelé mutató nyíl és piros x). Az előjelző jelzés-
képe a sárga jobbra lefelé mutató nyíl (3. d., ábra), újonnan kialakuló változtatható irányú sávra ráveze-
tő szakasz fölé helyezhető és a sávelhagyásra figyelmeztet a sáv irányításának váltásakor. Ismétlőjelzők a 
főjelző jelzésképeit ismétlik, mivel jelzéseik egyeznek a főjelzővel, ezért csak tájékoztató jelleggel mű-
ködnek. 

a. b. 
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3. ábra Főjelzők és előjelző jelzésképei 
a. két db 1 fogalmú jelző, b. két db 2 fogalmú jelző, 

c. 1 db 3 fogalmú jelző jelzésképe, d. 1 fogalmú előjelző 

A 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet [GKM; 2003/2] szól az irányváltó fényjelző készülékekről. 

TERELŐ ELEMEK 

Forgalomterelő kúpokat általában ideiglenes, rövid ideig tartó forgalomterelés esetén kézzel helyeznek 
ki, és a nyomvonalat vagy kisebb munkaterületek határát jelzik. 

A sávszélét jelző gomba fixen kihelyezett, például villamos sín mellett, a sáv szélét jelző elem. A jelző 
gombák lehetnek aszimmetrikusak is, kialakításukból adódóan a zárt pályát könnyebb elhagyni, mint 
oda belépni a megkülönböztető jelzést használó járművek számára. 

Sávszélesség jelző oszlopok lakott területen kívül a sáv szélét jelzik, az oszlop végén elhelyezet prizmák 
nem megfelelő látási viszonyok mellett a járművezetőt segítik a nyomvonal követésében, ide sorolhatók 
a szalagkorlátokon, illetve egyéb fizikai elválasztókon elhelyezet fényvisszaverők is. 

Ellentétes forgalmi irányok fizikai elválasztását elsősorban nagy sebességű utakon lakott területen kívül 
alkalmazzák. A biztonsági igényeknek megfelelően kialakításuk szerint a műanyagtól kezdve az élő 
sövényeken át betonig léteznek elválasztó elemek. 

A sebességcsökkentő elemek a járművezetőt fizikai akadállyal kényszerítik a jármű sebességének csök-
kentésére, ilyen akadály lehet a borda vagy ismertebb nevén a „fekvőrendőr”, illetve ide sorolható az út 
felületének megváltoztatásával a súrlódásból adódó hanghatást keltők, mint a bordázott keresztcsík 
vagy az úgynevezett „zenélő út”. A kettő között különbséget a kialakításuk miatt kell tennünk, mivel a 
„zenélő út” az adott szakasz anyagához képest eltérő útburkolati anyagból készül (pl. térkő betonkoc-
ka). 

Vizsgálnunk kell az összes útburkolati jeleket is, amelyek között vannak alapeszköznek tekinthető jelzé-
sek, illetve a biztonságot növelő, tájékoztatást segítő kockázatcsökkentő eszközök, így megkülönböztet-
jük: 

- az úttest szélét jelző vonalakat, terelő- és záróvonalakat, amelyekkel a nyomvonalat jelölik ki; 
- a veszélyes helyre figyelmeztető vonalakat (pl.: veszélyes csomópontoknál a kereszteződést sár-

ga ferde csíkozással befestik.); 
- a veszélyes hely előjelzésére szolgáló vonalakat, vagyis amikor a sáv szélét jelző egyenes vonal 

helyett cikk-cakkban felfestett vonal figyelmeztet leggyakrabban a gyalogos átkelőhelyre; 
- előjelző- és terelőnyilakat, amelyek a sáv irányítását, kanyarodási lehetőségeket mutatják, vala-

mint sávmegszűnésre figyelmeztetnek; 
- a vészjelző sárga keresztcsíkozást, az adott sávban egyre sűrűbben elhelyezett keresztbe csíko-

zással, optikailag késztetik a járművezetőt a sebessége csökkentésére. 

a. 

d. c. 

b. 



131 

Melléklet 

Bede Zsuzsanna: Változtatható irányú forgalmi sávok analízise nagyméretű közúti közlekedési hálózatokon 

ÚTBURKOLATBA ÉPÍTETT JELZÉSADÓK (Fény) 

Ide sorolandók a fényt kibocsátó és fényt visszaverő útburkolat síkjában elhelyezett burkolat prizmák 
és fénykibocsátó LED-ek. Mindkét lehetőség a meglévő felfestések kiegészítő jelzései, vagyis kockázat-
csökkentő szerepük van. Így kiegészíthetik a terelő- és záró- valamint az úttest szélét jelző vonalat; az 
előjelző- és terelőnyilakat, azaz a sáv irányítását mutató útburkolati jelzéseket; és lehetnek vészjelző 
sárga villogók, amelyek a vészjelző sárga keresztcsíkozást egészítik ki. 

 
4. ábra Forgalmi sávok váltakozó irányú igénybevétele [Lindenbach; 2004] 

Fénykibocsátó LED-del az adott sáv nyomvonalát is lehet változtatni, példa a 4. ábrán látható, amely 
egy autópálya lehajtó sávjának egyedi kiépítése. A lassító sáv melletti külső sávot a lehajtani kívánt jár-
műszámnak megfelelően kihajtásra, illetve kis forgalom esetén továbbra is csak egyenes haladásra lehet 
használni. 

EGYÉB 

Domború, nagyított képet adó tükröket helyeznek ki hegyesszögben érkező és/vagy meredek utcák 
kereszteződéseiben, hogy a holtteret láthatóvá tegyék. 

A közvilágítás, mint biztonságnövelő eszköz: ebben az esetben elsősorban a lakott területen kívül, ve-
szélyes útszakaszokon és csomópontokban elhelyezett köztéri lámpákról van szó. 

Általában lakott területek, illetve körforgalmak kezdetén sebességcsökkentésre kényszerítő eszköz a 
sávelhúzás. Azonban figyelembe kell venni, hogy vannak olyan esetek is amikor a környezet a sáv ki-
alakításakor rákényszerít bennünket sávelhúzásra. Ezen sávelhúzások figyelmességre kényszerítik a 
járművezetőt, így számolnunk kell kockázatnövelő hatásukkal is. 

A sáv szélesítést ott alkalmazzák, ahol a rendelkezésünkre álló keresztmetszet lehetővé teszi. Érdemes 
növelni a keresztmetszetet, bizonyos mértékű szabadságot adva a járművezetőnek a rá váró különös 
manőver megsegítéséhez. 

Szándékos sávelhúzás során a legtöbb esetben biztonsági szigetet is kialakítanak, így ezen kialakítás 
használatával csökken a szembejövővel való ütközés veszélye, viszont sebesség-visszatartó hatása elle-
nére némi megnövekedett kockázatot is hordoz magában. 

Nagysebességű főutaknál (autópálya, autóút), ahol a sávok kettéválnak, ott a terelőkorlát végére ener-
giaelnyelőt helyeznek el, így a vele való ütközés során csökken a baleset kimenetelének súlyossága. 
Ugyanilyen eszközt helyeznek el az ideiglenes munkát végzők megvédésére szolgáló járművek oldalán 
is. 
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4. számú melléklet: 

Járművek károsanyag kibocsátás vizsgálata tesztciklusok alapján 

Az „E” járműre (V.5.1 fejezet) már az EURO 3-as emissziós norma vonatkozik, ezért ennek a gépjár-
műnek más sebességprofilt kell befutnia a környezetvédelmi vizsgálat során (NEDC), 5. ábra mutatja 
az eredményt. 

 
5. ábra „E” jármű NEDC ciklus alatti szimulált fokozat, motorfordulat és sebesség értékei 

[Contra; 2011] 

 
6. ábra Az NEDC ciklus alatt fellépő sebesség és gyorsulásértékek (szimuláció) [Contra; 2011] 

Az NEDC ciklus alatt fellépő maximális sebesség 120 km/h, a maximális gyorsulás érték hasonlóan az 
ECE ciklushoz ~1 m/s2, a legnagyobb lassulás értéke viszont ~1,4 m/s2, mely a ciklus végén a jármű 
állóra történő fékezése során lép fel (6. ábra).  

 
7. ábra „G” jármű NEDCL ciklus alatti szimulált motorfordulat, sebességfokozat és sebesség értékei 

[Contra; 2011] 

A kis fajlagos teljesítménye miatt a „G” jármű a NEDCL ciklust kell, hogy teljesítse az emissziós érté-
kek mérésekor. A sebesség, motorfordulat és az aktuális fokozatot az 7. ábra szemlélteti. Az NEDCL 
ciklus annyiban tér el az NEDC ciklustól, hogy a sebesség 90 km/h-ban van maximalizálva (8. ábra). 

 
8. ábra Az NEDCL ciklus során fellépő sebesség és gyorsulás értékek (szimuláció) [Contra; 2011] 
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A többi járműről általánosságban elmondható, hogy a határértékeken belüli károsanyag kibocsátással 
rendelkezik, egyes esetekben a határértékek 50 %-nál is kisebb kibocsátással rendelkeznek. Az emisszi-
ós határértékekben rögzített emissziós faktorok és a szimulációk eredményeként kapott emissziós fak-
torok közti különbség a CO kibocsátásnál a legkisebb (a legnagyobb eltérés itt -24 % az „E” jármű 
esetén), a legnagyobb eltérés a HC+NOx kibocsátásnál található, ott az eltérések ~-50 % környékén 
mozognak – természetesen ez alól kivétel a fent említett „F” jármű. 

Megállapítható, hogy már a szabványos ciklusmérésben kapott kibocsátás érték is eltér a környezetvé-
delmi osztályok szerint meghatározott határértéknél. 

Járművek károsanyag kibocsátás vizsgálata forgalomban, sebességprofil alapján 

Különböző járművek károsanyag-kibocsátását vizsgáltuk különböző forgalomnagyságoknál. Az első 
vizsgált jármű egy 41 kW-os, 984 kg össztömegű, benzinmotoros kis személygépjármű („A”). Ezen 
jármű esetében az emisszió nagy részét a szén-monoxid teszi ki. Ugyanez a gáz az okozója annak is, 
hogy a forgalomnagyság változásával jelentős mértékben változik a kibocsátás, mivel a szénhidrogén-, 
illetve a nitrogén-oxid koncentrációk nagyjából állandó értéken vannak. Részecske kibocsátásról itt 
nem lehet beszélni [Contra; 2011]. 

A következő egy 63kW teljesítményű 1148 kg össztömegű benzinmotoros személygépjármű („B”). Az 
ide vonatkozó értékeket a 9. ábra szemlélteti. Itt is hasonló következtetések vonhatók le, mint a kisebb 
autónál, viszont jóval alacsonyabbak a CO emissziós értékek. A maximális érték a legnagyobb forga-
lomnagysághoz tartozik. Az előzőhöz hasonló kategóriájú dízeljármű károsanyag-kibocsátása az 9. 
ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a CH és CO értékek fele akkorák, mint a benzines járműveknél, 
míg a nitrogén-oxid koncentráció kétszer akkora, illetve megjelenik a részecske is a kipufogógázban. Az 
összes károsanyagot tekintve ugyanakkora az emisszió. 

 

 
9. ábra A 63 kW teljesítményű, 1148 kg össztömegű benzinüzemű jármű emissziójára („B” jármű) 

[Contra; 2011] 

A következő két jármű - egy benzines és egy dízel - nagyobb teljesítményű az előzőekhez képest. Ezek-
nél a járműveknél is ugyanaz a tendencia figyelhető meg, mint a kisebb járművek esetében, csak min-
den károsanyag koncentrációja általánosan nagyobb értéket vesz fel. A legszembetűnőbb növekedés a 
dízelmotoros járműnél figyelhető meg a PM szempontjából: míg a kisebb dízelautónál a részecske ki-
bocsátás 1,5…2 g/km átlagosan, addig ennél a 93 kW teljesítményű („E” jármű) változatnál már 
0,5…06 g/km. Közel háromszorosára növekedett a PM emisszió, pedig a teljesítmény csak 23 kW-tal, 
míg az össztömeg jelentősen nem is nőtt. A legszembetűnőbb eltérés a személyautókhoz képest egy 
közel 3,5 tonnás könnyű haszonjárműnél („F” jármű) látható, a nitrogén-oxidok koncentrációja 6…8-
szorosára növekedett, míg a részecske mennyisége is közel kétszeresére nőtt. A következő jármű egy 
körülbelül 2 tonnás könnyű haszonjármű („G” jármű), valamivel kisebb teljesítményű dízelmotorral, 
mint az előző 3,4 tonnás változat. Ennél az értékek arányaiban és nagyságrendileg ugyanazt mutatják, 
mint „E” személygépjármű esetében.  
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5. számú melléklet: 

Járművek fogyasztás vizsgálata 

Kiindulásként egy járműflotta egyes járműveinek fogyasztását valamint a fogyasztást befolyásoló ténye-
zőket vizsgáltuk. A fogyasztás mértéke fajlagosan mindig valamilyen időintervallumban, ill. az abban 
megtett útra viszonyítva értelmezhető. Az, hogy adott idő alatt mekkora utat sikerül megtenni, illetve 
fordítva: az adott útszakasz megtételéhez mennyi időre van szükség – a KRESZ szabályozás mellett –, 
a forgalom korlátozza. Így a vizsgálatunkban elsődleges szerepe van a forgalmi jellemzőknek. A for-
galmat alapvetően 3 változóval írják le, melyek közül a forgalom sűrűség [jármű/km] és a forgalom 
nagyság [jármű/h] csak a forgalomban részt vevő járművek számának ismeretében adható meg. A forga-
lom egy adott résztvevőjének szempontjából ez nem hozzáférhető adat. A harmadik jellemző az átlag-
sebesség [km/h], amit a forgalom jellemzésekor az adott járműszám átlagaként értelmeznek, mégis 
megadható az adott, a vizsgálat tárgyát képező jármű sebessége, sebességprofilja. Ahhoz, hogy egyetlen 
jármű sebességprofiljából következtetni tudjunk a forgalmi állapotokra, a befutott sebességprofil jel-
lemzésére több változót alkalmazunk. 

A mérés során 3 típusú járművet (2,5 t alatt; 2,5-3,5 t között, 12 t) szereltünk fel mérőeszközökkel, azaz 
a GPS jeleket és CAN-es adatokat rögzítettük. A 2,5 tonnás jármű közlekedett a 2 hónap alatt a legkü-
lönbözőbb helyen és végzett többféle szállítási feladatot. Az 2. táblázat tartalmazza a mérés során ki-
nyert adatok feladatvégzés alapján összesített mutató számokat. 

2. tábla Útvonal alapján csoportosított járműves mérések átlagértéke 

Szállítási feladat Lakott területen belüli menet Helyközi, lakott területen kívüli menet 

Megtett út [km] 45,42 53,33 21,67 59,37 122,31 210,30 112,26 126,06 196,45 

Menetidő [s] 8577 10117 5461 7644 10798 15264 9016 10680 13116 

Állásidő [s] 3372 3406 2454 2099 2644 2006 1344 2023 2421 

Állásidő [%] 39,20 33,60 44,91 27,46 25,56 12,90 14,47 20,10 16,77 

Szakaszok száma [db] 13,5 21,3 4,0 10,0 12,5 14,2 12,3 12,2 10,0 

Megállások száma [db] 106,0 137,8 74,0 84,0 62,5 64,3 55,3 66,5 50,3 

Fajlagos megállás 
[db/km] 

2,47 2,58 3,42 1,41 0,58 0,31 0,50 0,70 0,27 

Összátlag sebesség 
[km/h] 

18,72 19,01 14,29 27,96 20,92 49,54 45,18 35,90 53,85 

Mozgó átlag sebesség 
[km/h] 

28,85 27,07 24,20 37,29 39,78 56,39 52,02 46,37 64,96 

Sebesség szórás 19,0677 18,6187 16,7711 23,5336 51,8242 30,1112 29,1645 33,6584 37,7517 

Mozgó sebesség szórás 16,5638 16,8106 15,6436 19,8537 30,8998 25,7706 25,4491 25,4933 31,9042 

Átlag fogyasztás [l/s] 0,0006371 0,0007121 0,0005392 0,0006423 0,0008502 0,0009805 0,0009352 0,0008521 0,0011345 

Össz- fogyasztás [l] 5,4076 7,1795 2,9469 4,9098 9,3554 15,0339 8,3764 9,4189 15,0085 

Fogyasztás [l/100 km] 12,47 13,47 13,58 8,27 7,83 7,12 7,48 7,67 7,58 

Il
le

sz
te

tt
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gy
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es
 

P(+)   
y(x)=m+bx 

b 6,647E-05 7,226E-05 6,987E-05 6,571E-05 6,65E-05 7,092E-05 6,728E-05 6,76E-05 7,474E-05 

m 0,0002155 0,0002216 0,0002055 0,0001760 0,0002035 0,0001880 0,0002178 0,0001963 0,0002070 

P(-)  c 6,644E-05 9,942E-05 6,275E-05 5E-05 4,21E-05 3,723E-05 4,164E-05 4,27E-05 3,222E-05 

Az útvonalak alapján kétféle menetet tudunk megkülönböztetni lakott területen kívülit és lakott terüle-
ten belülit. Lakott területen belüli szállítás során a jármű nem hagyta el Budapestet, ezeken az útvona-
lakon a megengedett legnagyobb sebesség általában 50 km/h, egy-egy főúton megengedett a 70 km/h-s 
sebesség is, de ennél nagyobb sebességgel nem ment a jármű. Lakott területen kívüli közlekedés alatt 
elsősorban a települések között ingázó járatokat értjük, ebben az esetben országúton 90 km/h és egyes 
helyeken megengedett akár a 110 km/h sebesség is, viszont sűrűn helyezkednek el a lakott területek, 
ahol szintén csak 50 km/h a megengedett sebesség, így az itt végzet szállítási feladatoknál jellemző a 
tartós, de egyenletes gyorsítás illetve lassítás. 
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A következő ábrasor tartalmaz öt diagramot kétféle szállítási esetre, a lakott területen belüli menetre, 
illetve nagyobb részt lakott területen kívülre. A sebesség diagramon (a.) elsősorban a menetidő növeke-
dése szembetűnő, másodszor a sebesség értékek növekedése, amelyek változását még jobban mutataja 
a sebesség hisztogram (b.) formája. 

Lakott területen belüli menetnél az összátlag sebesség 20 km/h-ás értéknél van, ennél nagyobb értéke-
ket jóval kevesebbszer vesz fel, mint e körüli és ennél kisebb sebesség értékeket. A gyorsulás-sebesség 
diagramon (c.) ezen felül az is látszik, hogy ezen kis sebességértékeket jóval nagyobb gyorsulás, illetve 
lassulással éri el, mint a másik szállításifeladat végzésénél. 

 a., b., c., d., e., 

I 

II 

10. ábra Kétféle szállítási feladat diagramjai 
I., Helyközi menet; 

II., Lakott területen kívüli menet 

Lakott területen kívüli szállításnál nem csak a megtett út hossza nagy, ezen körülmények között lehető-
ség van nagyobb sebességértékek felvételéhez, mivel itt a megengedett legnagyobb sebesség hosszabb 
szakaszokon is 50 km/h fölötti. A hisztogram is a kézbesítéses feladat fordítottja. A gyorsulás-sebesség 
még jobban megnyúlt, mint a városon belüli szállításos feladatnál. 

A teljesítmény hisztogram (d.) legnagyobb értéke, mindkét esetben 0 és 5 kW teljesítmény körül alakul, 
mivel üresjárat, illetve konstans kis sebességeknél szükséges a legkisebb vonóerő kifejtése. A második 
eset mutat arra rá igazán, hogy nagy sebesség elérésére nagyobb teljesítményre van szükség: a teljesít-
mény-hisztogram balra mozdul el. 

A fogyasztás értékeket a teljesítményigény függvényében ábrázolva (e.) mindkét esetben hasonló 
meredékségű egyenes illeszthető a mérési ponthalmazra, viszont a pontok egyeneshez képesti szórása 
eltérően alakul: a jellemző sebesség növekedésével a nagyobb teljesítményszinteken növekszik meg a 
szórás, az egyenes körül szélesebb, azzal párhuzamos tartományba illeszkednek inkább a mérési pon-
tok. 

 

 

 


