
Korszerű mérési és irányítási módszerek

városi közúti közlekedési hálózatban

Tézisfüzet

Tettamanti Tamás

Témavezető:
Dr. Varga István

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2013



1. Motiváció

A közúti motorizációs fok növekedése és az ezzel járó externális költségek
megjelenése nagy kihívásokat jelentenek a tervező és üzemeltető közleke-
dési szakemberek számára. A közlekedési torlódás komoly negatív kihatás,
amely mára gyakorlatilag mindennapossá vált a nagyvárosok útjain. A köz-
lekedési hálózatok kapacitása csúcsidőben telítődik. Továbbá, a mai igények
nem mindig szolgálhatók ki megfelelően még akkor sem, ha forgalomfüggő
jelzőlámpás irányítás működik. Mindezek eredményeképpen az externális
költségek jelentős többletteherként jelennek meg a társadalom számára.

A fenntartható mobilitás és a megfelelő városi életminőség biztosítása
érdekében komplex menedzsment stratégiára van szükség, amelynek fontos
eleme a hálózati szintű, intelligens forgalomirányítás. A tervezés első lépé-
seként az elérendő célokat kell jól megfogalmazni. Majd az alkalmazható
eszközöket (algoritmusok) és infrastrukturális elemeket kell megvizsgálni. A
közlekedésirányítási stratégia gyakorlatilag megfelelő mérési, modellezési és
szabályozási elemekből áll (lásd 1. ábra) [TV11a].

A disszertációmban ehhez a tématerülethez kapcsolódóan értem el ered-
ményeket. A forgalom mérése és becslése, modellezése, valamint a városi
közlekedés optimális és robusztus forgalomirányítása jelentik kutatásaim
legfontosabb elemeit. Az eredmények összességében egy jobb kapacitás-
kihasználtságú közlekedés megvalósításához nyújtanak gyakorlati megoldá-
sokat.

Döntéshozás

Szabályozási Forgalom mérése
(historikus/valós idejű)

Városi közlekedési menedzsment

Városi közlekedési hálózat

intézkedés

1. ábra. Városi közlekedési menedzsment rendszere
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2. Célkitűzések és kutatási módszerek

A disszertációban ismertetett kutatásaim alapvető célja az volt, hogy hoz-
zájáruljak a városi közúti közlekedési folyamatok jobb megértéséhez és po-
tenciális javításához korszerű technológiák alkalmazásával. Négy témate-
rületen vizsgálódtam és értem el eredményeket. A kutatásaim alapvetően
a közlekedés mérésének és irányításának területét érintette. A különböző
részterületek közötti konzisztenciát pedig a problémák közötti összefüggé-
sek biztosítják. A kutatási célok az alábbi négy pontban foglalhatók össze.

1. Városi útszakaszokon alkalmazható, költséghatékony járműszám-becslő
algoritmus fejlesztése.

2. Útválasztás, O-D mátrix, és forgalomnagyság becslő módszer megal-
kotása városi közúti hálózathoz mobiltelefon jelzési események felhasz-
nálásával.

3. Elosztott prediktív irányítási algoritmus fejlesztése városi közúti há-
lózat jelzőlámpás csomópontjainak zöldidő optimalizálására.

4. Sorhossz és igény bizonytalanságokat figyelembe vevő, robusztus irá-
nyítási algoritmus kutatása nagyméretű városi közúti hálózat jelző-
lámpás csomópontjainak zöldidő optimalizálásához.

A disszertációban ismertetett tézisek gyakorlatilag a fenti célokhoz kapcso-
lódó kutatási eredmények megfogalmazásai.

A klasszikus visszacsatolt szabályozási séma (érzékelés, szabályozás, be-
avatkozás) a közlekedés irányításában is érvényes [TVB07, VKLT08, Tet08].
A szabályozáshoz felhasználható módszereket pedig a modern irányításel-
mélet tárházából kölcsönözhetjük. A disszertációban olyan hatékony irá-
nyítástechnikai eszközök kerülnek alkalmazásra mint az állapottér elmélet,
Kalman-szűrő, prediktív és robusztus szabályozás [BG08]. Ezen kívül, a
mobiltelefon jelzési események forgalom előrebecslésben való alkalmazható-
ságát is vizsgáltam, amely napjaink egyik legnépszerűbb kutatási területe
[CWB08].

Kutatásaim során az elméleti módszerek mellett nagy hangsúlyt fektet-
tem a kutatási eredmények validálására és reprezentálására. Ennek megfele-
lően egy olyan integrált szimulációs környezetet fejlesztettem (lásd 2. ábra)
[TV12a, TLV08a, TLV08b], amely hatékonyan segíti a korszerű forgalomirá-
nyítási tervezés munkafolyamatát. Az alkalmazott szimulációs keretrend-
szer matematikai optimalizáló eszközökből (MATLAB, C++), forgalomszi-
mulátorokból (VISSIM, VISUM), és GIS szoftverből (Quantum GIS) áll.
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Döntéshozás

Szabályozás Forgalom mérése

Szimulációs környezet

Valós közlekedési hálózat

VISSIM

QGIS

C++
MATLAB

VISUM

2. ábra. A teljes szimulációs keretrendszer

3. A tudományos eredmények összefoglalása

1. tézis

Olyan járműszám-becslő módszert dolgoztam ki, amely költséghatékonyan
működtethető városi, jelzőlámpás közlekedési hálózatban. Az eljárás Kalman-
szűrő becslési technikát és városi jármű-megmaradási modellt használ. A
módszerek szakaszonként kettő vagy egy detektoros mérési konfigurációban
alkalmazhatók. Az első konfiguráció telítetlen vagy telített forgalomban, míg
a második telített forgalomban működtethető hatékonyan.
[TV10b, TV10c, LTV11]

A valós idejű, Kalman-szűrő alapú sorhossz becslést [VPW08] ismertette.
A technika három, útkeresztmetszetben mérő detektort használ (a szakasz
elején, végén és közepén elhelyezve). A Kalman-szűrő állapot és mérési
egyenlete a következő:

x(k + 1) = x(k) + T (qm
in(k) − qm

out(k)) + Tv(k), (1)

y(k) = x(k) + z(k)
∆n

Leff
=

∆n

Leff
om

T (k), (2)

ahol x(k) a szakasz járműszáma, T a mintavételi idő, qin(k) és qout(k) a be-
és kiáramló forgalom, v(k) és z(k) az állapot és mérési zaj, Leff az átlagos
effektív járműhossz, ∆ a szakasz hossza, n a sávszám, és om

T (k) az átlagos
időbeli foglaltság. A módszer továbbfejlesztéseként a mérési konfigurációt
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kétféleképpen is módosítottam, ami egyben az (1) állapotegyenlet módosí-
tását is jelentette. A tézis kettő vagy egy detektoros mérési konfigurációval
működő becslési eljárást ismertet.

Amennyiben a fordulási ráták ismertek (pl. megfelelő becsléssel előállít-
hatók [KVB04]), a kihaladó forgalom számítható a többi kapcsolódó szakasz
bemeneti detektorainak méréseiből. Így a kimeneti detektorok eliminálha-

1
2

3

5
6

4

7 8

3. ábra. Két detektoros mérési konfiguráció

tók a rendszerből (lásd 3. ábra), valamint az (1) állapotegyenlet is módosul
a következőképpen:

x1(k + 1) = x1(k) + T (qm
1 (k) − γ4q

m
4 (k) − γ6q

m
6 (k) − γ8q

m
8 (k)) + Tv1(k), (3)

ahol γ(k) az 1-esről az adott szakaszra irányuló járműforgalom aránya a
teljes belépő járműszámhoz viszonyítva.

A két detektoros mérési konfiguráció telítetlen vagy telített forgalomban
is alkalmazható [GP63]. Továbbá az egy detektoros mérési konfiguráció is
használható, amennyiben a mérőrendszert csak telített forgalomban alkal-
mazzuk. Az csomóponti átbocsátóképesség (S), a zöldidő (u), valamint a
fordulási ráták (β) ismeretében ugyanis a be- és kihaladó forgalom érzékelők
nélkül is meghatározható. A mérési konfigurációt ebben az esetben a 4. ábra

u1

3

21
u3 u2

4. ábra. Egy detektoros mérési konfiguráció

illusztrálja. A Kalman-szűrő (1) állapotegyenlete pedig a következő:

x1(k + 1) = x1(k) + u3(k)β3S3 + u2(k)β2S2 − u1(k)S1 + Tv1(k). (4)
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A bemutatott két technika bármilyen keresztmetszeti érzékelővel hasz-
nálható (pl. hurok-, mágnes, vagy videódetektor). A eljárások fontos hoza-
déka a költséghatékonyság, hiszen alkalmazásukkal városi jelzőlámpás háló-
zatban elég szakaszonként csupán kettő vagy akár egy darab érzékelő meg-
bízható járműszám becsléshez.

2. tézis

Mobiltelefon jelzési eseményeken alapuló, makroszkopikus forgalombecslési
módszertant dolgoztam ki városi, közúti közlekedési hálózathoz. A módszer
alapja, hogy a városi közlekedési modell adaptálható a mobiltelefon-hálózat
cella szintű modelljéhez. A mobiltelefon jelzési események mérésével és szű-
résével előállítható az adott location area-hoz tartozó célforgalmi mátrix,
amely alapján forgalmi ráterhelés végezhető. A ráterheléssel kapott forga-
lombecslés megbízhatósága tovább finomítható a cellaváltások alapján szá-
molt átlagos utazási időkkel. Az eljárás során az utazási idők addicionális
korlátozásként jelennek meg a ráterhelés optimalizálási feladatában.
[TDV12, TV12b, LTV12]

A mobiltelefonok jelzési eseményei értékes információként használhatók
fel a közúti forgalom mérésére, előrebecslésére vagy akár irányítására. A
telefonok automatikusan generálnak ún. handover (HO) és location area up-
date (LAU) eseményeket, amelyeket hatékonyan tovább lehet hasznosítani.
A HO/LAU események lehetséges alkalmazásainak köre rendkívül széles és
napjaink egyik dinamikusan fejlődő kutatási iránya [CDLLR11, CWB08,
VDRW09].

A klasszikus négylépéses közlekedési modellezésnek megfelelően először a
közlekedési hálózat fő csomópontjait kell meghatározni, amelyek a forgalom
kiinduló és célpontjaiként szolgálnak (célforgalmi csomópontok). A városi
közlekedési modell adaptálható a mobiltelefon-hálózat cella szintű modell-
jéhez. A módszer lényege, hogy a célforgalmi csomópontokat az aktuális
location area határoló celláiban definiáljuk (erre mutat példát az 5. ábra).
Erre azért van szükség, mert HO eseményt csak hívás közben generál a te-
lefon. Ugyanakkor, idle módban LAU jelzést mindig szolgáltat a készülék,
amikor egy location area határon keresztül halad. Így a location area mint
területi egység jól felhasználható célforgalmi becslésre.

Amennyiben megbízható utazási idők is rendelkezésre állnak a mobiltele-
fon cellaeseményekből, a klasszikus közlekedési ráterhelési probléma tovább
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5. ábra. Location area Budapesten célforgalmi csomópontokkal

finomítható. A Voronoi-tesszellációval [CGW+08] leírt hálózat és az agg-
regált HO/LAU események alkalmazásával a mobiltelefonok utazási ideje
meghatározható [LTV12]. Az érintett útszakaszok teljesítményfüggvénye
pedig bekorlátozható a mért utazási időkkel. Azaz a következő korlátozást
kell a ráterhelési feladathoz hozzáadni:

tm
a (1 − ∆a) ≤ ta ≤ tm

a (1 + ∆a), (5)

ahol tm
a az a élre vonatkozó, mért utazási idő, és ∆a egy bizonytalansági

tényező. A forgalombecslési módszer az alábbi lépésekben foglalható össze:

1. HO/LAU események aggregálása az adott location area-n belül.

2. A jelzési események szűrése a pontosabb adatok kinyerése érdekében.

3. A célforgalmi mátrix meghatározása a jelzési események alapján.

4. Forgalmi ráterhelés elvégzése az adott location area-ra vonatkozóan.

5. A HO-szekvenciát generáló telefonok legvalószínűbb útvonalának meg-
határozása az előző lépésben elvégzett ráterhelés eredménye alapján.

6. A HO-szekvenciát generáló telefonok átlagos utazási idejének szaka-
szonkénti meghatározása (tm

a ) a legvalószínűbb útvonalakon.

7. Közlekedési ráterhelési probléma megoldása - az utazási időkre vonat-
kozó - addicionális korlátozások (5) bevonásával.
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3. tézis

Elosztott prediktív irányítási sémát dolgoztam ki városi hálózat jelzőlámpás
forgalomszabályozására. Az alkalmazott irányítás gyakorlatilag egy forgalom-
függő jelzésterv optimalizálás, amely telített forgalomban alkalmazható. Az
irányítási algoritmus a Lagrange-szorzók módszerét és a projektált Jacobi-
iterációt használja fel párhuzamos számítás megvalósítására. A technika
segítségével a forgalomirányító berendezések között decentralizált irányítás
valósítható meg.
[TV09b, TV09a, TV10a, TVP10, LTV11]

A városi forgalom modell alapú prediktív irányításának (MPC) [Mac02]
centrális megoldását publikálta [Var06], [TV09c] és [TV09d]. Az MPC irá-
nyító jeleit egy kvadratikus funkcionál véges predikciós horizont feletti mi-
nimalizálásával kapjuk:

min
u(k+i−1|k)

J(k),

u(k + i − 1|k) ∈ U,

x(k + i|k) ∈ X,

(6)

ahol X és U az állapot és szabályozó jelekre vonatkozó korlátozások poli-
topikus halmazai. A módszer továbbfejlesztéseként decentralizált realizá-

Alrendszer 1 Alrendszer 2 Alrendszer M

Szabályozó 1 Szabályozó 2 Szabályozó M
...

...

...

...

x1u1 x2u2 xMuM

6. ábra. Elosztott irányítási architektúra

ciót dolgoztam ki (lásd 6. ábra), amelyben a számítási műveleteket a cso-
móponti vezérlőgépek elosztott módon, globális kommunikációval valósítják
meg. J(k) minimalizálása egy általánosított, kvadratikus optimalizálás:

min
u

J(k) =
1
2

uT Φu + βT u,

Fu − h ≤ 0.
(7)
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u a szabályozó jelek vektora. Φ és βT az állapotdinamikai modellt foglalják
magukba. Fu − h ≤ 0 egyenlőtlenség a zöldidő-korlátozások betartásáért
felel. A dualitás-elmélet [BT97] alapján (7) primál feladat duális alakra
hozható, és az alábbi lineáris egyenletrendszer megoldására redukálható:

Pλ = w, λj ≥ 0, (8)

ahol P mátrix és w vektor Φ, β, F, és h kombinációi. A projektált Jacobi-
iteráció hatékonyan alkalmazható (8) megoldására [BT97]:

λj(t + 1) = max







0, λj(t) −
κ

pjj



wj +
m
∑

k=1

pjkλk(t)











, j = 1, 2, . . . , m, (9)

ahol κ > 0 egy hangoló paraméter és p pedig P mátrix eleme.
(8) duális feladat iterációs algoritmussal történő megoldásával az MPC

elosztott módon implementálható párhuzamos számítással. Nagyméretű vá-
rosi hálózatban az i = 1, 2, . . . , M számító egységek felfoghatók a cso-
mópontokban található vezérlők processzoraiként. Az elosztott koncepció
lényege, hogy (9) globális iterációs probléma M darab kisebb feladatra bont-
ható. Az i-ik alprobléma gyakorlatilag az optimalizálási változók csökken-
tett halmazát figyelembe véve kerül kiszámításra. Az iteráció végső ered-
ményéhez a részmegoldások növekvő pontosságú, közelítő megoldásaként
jutunk. λ∗ optimális megoldás kiszámítása után az MPC feladat végső
eredménye (optimális zöldidők) már közvetlenül számítható.

4. tézis

Robusztus prediktív irányítási sémát dolgoztam ki városi hálózat forgalom-
függő jelzésterv optimalizálására. Az irányítási struktúra megalapozásaként
felírtam a városi forgalom bizonytalansággal kibővített állapottér modelljét.
A feladat hatékony és valós idejű megoldhatósága érdekében szemidefinit op-
timalizálást javasoltam. Az irányítási módszer segítségével lehetőség nyílik
a forgalmi állapot- és igénybizonytalanságok kezelésére.
[TVP+11, TV11b, LTV11]

A korszerű forgalomirányítás jellemzően a rendszer megbízható modell-
jén alapul. A forgalommodellek pontosságát azonban nem mérhető zava-
rások csökkenthetik, amelyek gyakorlatilag modellbizonytalanságot hoznak
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d s

g h NM

7. ábra. Forgalmi áramlatok városi útszakaszon

P

8. ábra. Potenciális bizonytalanságok városi közlekedési hálózatban

létre. A 7. ábra egy általánosított városi, jelzőlámpás útszakaszon megfigyel-
hető forgalmi áramlatokat illusztrálja. g és h jelzőlámpával irányított be- és
kilépő járműforgalom (korszerű rendszerekben mérhető). d és s ugyanakkor
olyan be- és kiáramló zavarás, amely gyakran nem mért vagy nem mérhető.
A zavarások állapotbizonytalanságokat indukálnak. Továbbá az irányított
hálózat peremén megjelenő - valós időben nem mért - forgalmi igény (szintén
d-vel jelölhető) is képes igénybizonytalanságot generálni. A bizonytalanság
számos okból kifolyólag megjelenhet a hálózatban (lásd a 8. ábrán nyilakkal
jelölve), pl. mellékutca forgalma, parkolóház. Az állapot- és igénybizony-
talanságok a hálózati teljesítőképesség csökkenéséhez vezethetnek egy jól
megtervezett forgalomfüggő szabályozás dacára. Ezen kívül prediktív irá-
nyítás esetén [APKK10, dOC10], [TVKB08] azzal is számolni kell, hogy a
bizonytalanságok hatása a teljes optimalizációs horizonton érvényesül.

A forgalomirányításhoz használt bizonytalan adatokból származó prob-
lémákat ismertette [Hey87]. [Rib94, Yin08, URP10, ZYL10] pedig már
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konkrét robusztus jelzésterv számítási módszereket mutattak be. A disszer-
tációban az előbbi publikációkban alkalmazottaktól eltérő modellezési és
irányítási technikát alkalmaztam. Egyrészt a store-and-forward modellt ki-
egészítettem állapot- és igénybizonytalansággal, másrészt prediktív szabá-
lyozási sémát javasoltam [TVKB08]. A forgalomirányítási feladat gyakorla-
tilag egy minimax optimalizálás megoldását jelenti a következő formában:

min
u

max
∆

K−1
∑

i=0

x(k + i|k)T Qx(k + i|k) + u(k + i|k)T Ru(k + i|k),

subject to u(k + i|k) ∈ U, ∀∆ ∈ ∆,

x(k + i|k) ∈ X, ∀∆ ∈ ∆,

∆(k + i|k) ∈ ∆.

(10)

Q ≻ 0 és R ≻ 0 diagonális súlyozó mátrixok. ∆ a potenciális bizonyta-
lanságok halmazát jelenti. A minimax feladat lényege, hogy a minimális
költséget a bizonytalanságok lehetséges maximális hatása mellett keressük
megfelelő u(k + i|k) zöldidő beállításokkal. (10) optimalizálás ugyanakkor
nem determinisztikus időbonyolultságú probléma (NP-hard); a számítási
idő exponenciálisan nő a hálózat méretével. Emiatt [GOL98, Lö03, BV04]
eredményei alapján a minimax feladatot egy hatékonyan megoldható sze-
midefinit optimalizálássá relaxáltam.

4. Jövőbeli kutatási irányok

A tervezett jövőbeli kutatásaim főként a 2. és 4. tézis továbbfejlesztését
jelentik.

A mobiltelefon jelzési eseményeken alapuló becslési módszertan poten-
ciális bázisát jelentheti további korszerű ITS alkalmazásoknak. A módszer
analógiája ezen kívül alkalmazható tetszőleges vezeték nélküli hálózatban,
pl. WI-FI, RFID, Bluetooth. Továbbá a módszertan továbbfejleszthető a
HO/LAU események adott pontokon történő mesterséges generálásával. Ez-
által még pontosabb forgalombecslést lehet megvalósítani.

A bemutatott robusztus zöldidő optimalizálás központi számítási eljá-
rást alkalmaz. Ez különösen nagy hálózat (pl. teljes városrészek) esetén
már gondot okozhat a valós idejű számítás biztosítása terén. A módszer
ugyanakkor arra is használható, hogy a hálózat egyes részeit (pl. kisebb
csomópontok) bizonytalanságként modellezzük ezzel csökkentve a méretet.
Egy másik megoldás pedig a robusztus algoritmus elosztott számításon ala-
puló megvalósítása.
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