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1.

Motiváció

A korszerű közlekedésmérnöki tervezés legfontosabb törekvése a fenntartható mobilitás elérése. E koncepció a konvencionális irányítási
célok (úgy mint a torlódások csökkentése, forgalmi performancia
maximalizálása) mellett megköveteli a közlekedés környezeti terhelésének csökkentését is. A forgalmi performancia javítására az
elmúlt évtizedekben számos irányítási stratégiát fejlesztettek ki a
modern irányításelmélet eredményeinek felhasználásával ([1], [2],
[3]).
A környezeti terhelés forgalomirányítási rendszerbe történő illesztése annak megfelelő matematikai leírását és analízisét igényli.
Az emisszió és a kialakuló imisszió forgalmi performanciaként történő
megfogalmazásával irányítási cél fogalmazható meg, mely a konvencionális irányítási stratégiákat kiegészítheti. Az utóbbi időben
előtérbe kerültek a forgalmi emissziót is figyelembe vevő irányítások, ezen kutatásokat azonban nem minden esetben előzte meg a
forgalmi szennyezés megfelelő modellezése, illetve az emisszió mint
performancia megfelelő mérnöki értelmezése ([4], [5], [6]).
Dolgozatom első részében a fent vázolt komplex irányítási probléma megoldására teszek javaslatot autópálya forgalmi hálózatok
esetén három lépésben. Elsőként a forgalmi kibocsátás térbeli- és
időbeli eloszlásának analitikus leírása szükséges, célszerűen a mért
makroszkopikus forgalmi változók függvényeként. A forgalmi emiszszió környezetre rótt terhelését a kialakuló szennyezőanyag koncentrációkkal jellemezhetjük, a keltett szennyezés terjedését leíró dinamikus modell segítségével. Az így nyert környezetterhelési modell alapján a tervezés harmadik lépéseként szabályzás tervezhető,
mely a forgalom stabilizálásán túl a lakott területen kialakuló szenynyezőanyag koncentrációk korlátozását végzi.
A dolgozat második része a kis kapacitású városi hálózatok magas szintű irányításával foglalkozik. Homogén topológiájú hálózatok
viselkedése az ún. hálózati szintű forgalmi modellel [7] jellemezhető.
A korábbi kutatásokban megfogalmazott irányítási feladat azonban
nem veszi figyelembe a hálózat közvetlen környezetét, ahol esetlegesen torlódásokat okozhat. Dolgozatom ezen fejezetében az irányítási
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feladat módosítására teszek javaslatot.
Disszertációmban a fent megfogalmazott modellezési és irányítási
problémák egy lehetséges megoldását dolgoztam ki. Az alkalmazott
módszerekkel szemben támasztott legfontosabb elvárás a meglévő
irányítási- és mérőrendszerekbe való illeszthetőség. Ez egyrészt a
meglévő mérési rendszerek információinak felhasználásával, másrészt kis számítási igényű módszerek alkalmazásával teljesül. A
javasolt irányítási rendszerek a valós mérnöki gyakorlatban is megvalósítható elgondolások.

2.
2.1.

Alapfogalmak, módszerek
Autópálya forgalom dinamikus modellje

Az autópálya hálózatokon zajló forgalom széles körben alkalmazott
matematikai leírása a METANET modell [8]. A térben és időben
diszkrét modell alkalmas összetett jelenségek, úgy mint a forgalmi
lökéshullámok leírására, illetve a forgalomirányításban használt beavatkozóeszközök (a változtatható sebességkorlátozás és a felhajtószabályzás) hatásainak modellezésére. A modell az Li hosszúságú i
VSL1
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1. ábra. Autópálya hálózatok topológiája
szakaszon haladó forgalom kétszabadságfokú leírását adja a ρi forgalomsűrűség és vi forgalmi átlagsebesség dinamikus modellezésével
(lásd 1. ábra). A felhajtóval rendelkező szakaszok esetén a harmadik vonatkozó állapotegyenlettel a felhajtón kialakuló li sorhossz
modellezhető. A rendszer szabályozott bemeneteit a dinamikus
sebességkorlátozás (VSLi ) és a felhajtószabályozás (ri ) adják. Az
Ns diszkrét szegmensből álló autópálya hálózat állapotdinamikáját
az alábbi egyenlet határozza meg:
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(1)
ahol T a rendszer mintavételi ideje, τ , vf ree , a, ρcr , η, δ, κ konstans
modellparaméterek.

2.2.

Hálózati szintű városi forgalommodellezés

A városi forgalom útkereszteződés szintű modellezése és jelzőlámpás irányítása hatékonyan működnek telítetlen forgalmi állapotok
esetén. A kereszteződés szintű megközelítés azonban nem alkalmas
torlódások mértékének és kiterjedésének csökkentésére, ha a forgalmi terhelés jelentősen meghaladja az hálózat kapacitását. Célszerű tehát egy magas szintű irányítást tervezni, mely gondoskodik a
hálózaton megjelenő forgalmi terhelés optimalizálásáról. Egy védett
hálózat esetén ez a határain átlépő forgalom irányításával lehetséges. A védett hálózatok modell alapú irányítása hatékony megközelítés [9] kis kapacitású belvárosi úthálózatok csúcsidei forgalmi terhelésének mérséklésére. A hálózati szintű modell topológiáját a 2. ábra
3
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2. ábra. Hálózati szintű városi forgalom modell topológiája

illusztrálja. A forglamat leíró állapotváltozó a hálózaton található
összes járműszám, melynek dinamikus leírását a járművekre teljesülő megmaradási törvény matematikai megfogalmazásával kapjuk:
NPN(k+1)=NPN(k)+TC [Qin(k)+Qd (k)−Qout (k)]

(2)

ahol NPN (k) a védett hálózaton található járművek száma, TC a
jelzőlámpás irányítás ciklusideje.
A hálózatra jellemző homogén viszonyok feltételezése esetén a
forgalom performanciája és a hálózatból kilépő forgalomnagyság a
hálózatban található összes jármű függvényeként közelíthető. Az
ún. hálózati fundamentális diagram (network fundamental diagram,
NFD) [7], [10] egy nemlineáris összefüggéssel adható meg:
Qout (k) = F (NPN (k))

2.3.

(3)

Járműkibocsátási modellek

A járműkibocsátási modelleket a gépjármű- és üzemanyagipari fejlesztések hatásainak modellezésére, illetve az ún. országos kibocsátási leltárak becslésére hozták létre.
A kibocsátási modellek kimenete az ef -fel jelölt, úgynevezett
emissziófaktor, mely voltaképpen a szennyező fajlagos kibocsátása,
rendszerint [g/kWh], [g/kg] vagy [g/km] mértékegységgel megadva.
4

Szűk értelemben egy jármű emissziófaktorának a távolságfajlagos
kibocsátását nevezzük, [g/km/veh] mértékegységgel jellemezve.
Az emissziómodellek bemeneti változói alapján különböző modellezési szinteket különböztetünk meg, melyek közül a dolgozat az
alábbi két szint modelljeit használja:
• A ciklusváltozós modellek (cycle variable models) a
vezetési ciklusokat meghatározó geográfiai és vezetési paraméterek mindegyikét a modell bemeneteként alkalmazzák (pl. pillanatnyi sebesség, pillanatnyi gyorsulás, állás időtartama, útemelkedés). Ezen nagypontosságú modellek a vezetési ciklus nagy mennyiségű információját igénylik, melyek GPS és
giroszkopikus mérésekből, illetve szimuláció esetén mikroszkopikus modellekből érthetőek el. A dolgozatban alkalmazott
ciklusváltozós modell a Versit+ [11].
• Az átlagsebesség alapú emissziómodellek a járművek kibocsátását előre definiált vezetési ciklusok átlagsebességének
függvényében adják meg. A disszertációban alkalmazott
COPERT modell [12] emissziófaktorát az alábbi függvény adja:
ef pc (v) =

αcp + γcp v + pc v 2
1 + βcp v + δcp v 2

(4)

ahol αcp , βcp , γcp , δcp , pc konstansok a p szennyezőre és a
c járműosztályra jellemző paraméterek, melyeket jármű dinamométeren végzett mérési eredmények (2.3) függvényre történő illesztésével adódnak.

2.4.

Szennyezés terjedésének matematikai modellje

A szennyezés terjedését leíró modelleket a pontforrású szennyezők
(ipari kémények) szétterülésének leírására hozták létre [13]. A Gaussi füstcsóva modellezés a kéményekből áradó füst szélirányra merőleges
diffúzióját írja le a csóva alakjának figyelembevételével (3. ábra).
A csóvában a gázok eloszlása a szélirányra merőleges horizontális
és vertikális irányokban a normál eloszlást követi, ezen eloszlás
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3. ábra. A Gauss-i füstcsóva modell sematikus ábrázolása

függvények a szél sebessége és a pontforrástól való távolság függvényében parametrizálhatóak. A szennyezőanyagnak a csóva szélirányú x keresztmetszetében érvényes eloszlását az alábbi egyenlet
határozza meg:
Qp (t)
1
c (x, t)=
w(t) 2πσy (x)
p

1
·
2πσz (x)

"

#

y2
exp − 2
dy
2σy (x)
−∞

Z ∞

"

#

z2
exp − 2
dz
2σz (x)
−∞

Z ∞

(5)

ahol a koncentráció cp (x, t) ([g/m3 ] mértékegységben kifejezve) a
kibocsátott szennyezés Qp (t) ([g/s] mértékegységgel kifejezve) és a
w(t) szélsebesség ([m/s] mértékegységgel megadva) függvényeként
adott. A σy (x) és σz (x) paraméterek a horizontális és vertikális
eloszlásfüggvények standard szórásértékei a szélirány x keresztmetszetében. Hplume a csóva középvonalának magasságát jelöli.

2.5.

Modell alapú prediktív szabályzás

A dolgozatban tervezett szabályzások a nemlineáris modell prediktív irányítási módszert (Nonlinear Model Predictive Control, NMPC)
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[15] alkalmazzák. A prediktív irányítás egy dinamikus rendszer optimális bemenőjelét tervezi egy adott Nc irányítási horizonton a J
költségfüggvény minimalizálásával, melyhez a rendszer jövőbeli állapotaira és a zavarásokra vonatkozó predikciót az optimalizálási feladat feltételeként veszi figyelembe. Az NMPC optimalizálási problémája egy nemlineáris közlekedési rendszeren az alábbi formában
adható meg:
min

J(k)

[u(k+1),...,u(k+Nc )]

feltételek:

u(k + `) ∈ U ∀` = 1, ..., Nc
d(k + `) = d(k) ∀` = 1, ..., Nc
x(k + `) ≥ 0 ∀` = 1, ..., Nc
x(k + 1) = f (x(k), u(k), d(k))

ahol a J(k)=V (x(k), u(k), d(k)) költségfüggvény a rendszer performanciáját leíró funkcionál; az alkalmazható bemenőjeleket a konvex
U halmaz adja meg; az x(k+1)=f (x(k), u(k), d(k) egyenlet a nemlineáris rendszer állapotdinamikáját írja le.
A prediktív irányítási struktúrában a bemenőjelek optimalizálása
gördülő horizonton történik: a horizont minden k + `, ` = 1, ..., Nc
lépésére nyert optimális bemenőjel közül csak az első (`=1 indexű)
elem kerül a rendszer bemenetére. A következő lépésben megismétlődik az optimalizálás és a bemenőjel frissítése a fentiek szerint.

3.
3.1.

Tudományos eredmények összefoglalása
Forgalmi kibocsátás statikus makroszkopikus leírása

Az első tézispontban a forgalmi kibocsátások statikus modelljét
vezettem le. A folytonos forgalmi változók függvényeként leírt,
ún. kibocsátási mező a kibocsátás térbeli és időbeli eloszlását adja
meg (4. ábra). A térben és időben folytonosan értelmezett változó
levezetése során a makroszkopikus változók függvényeként kifejezett
forgalmi performancia összefüggésekből indulhatunk ki. A forgalomra jellemző átlagos kibocsátási faktort az átlagsebesség alapú
járműkibocsátási modellek egy megfelelő feltételezésekre alapuló helyettesítésével jellemezhetjük. Az ε(x, t) kibocsátási mezőnek egy
7
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4. ábra. Kibocsátási mező a forgalmi változók függvényeként

vizsgált tér-idő ablakon vett határozott integrálja segítségével a
forgalom által keltett összkibocsátás a rendszer performanciájaként
formalizálható:
Zt2 Zx2
E[x1 ,x2 ]×[t1 ,t2 ] =

Zt2 Zx2
ε(x, t) dx dt=

t 1 x1

ef (v(x, t)) v(x, t) ρ(x, t) dx dt

(6)

t 1 x1

ahol E[x1 ,x2 ]×[t1 ,t2 ] a forgalom összes kibocsátása [x1 , x2 ]×[t1 , t2 ] ablakban.
A statikus kibocsátási függvény analízisével az egyes szennyezőtípusok esetére előzetes irányítási célokat fogalmazhatunk meg. A
levezetett folytonos változót a valóságban térben és időben diszkrét változók függvényeként szükséges kifejezni. Ezt a kiterjesztést
autópálya hálózatok hurokdetektoros méréseire, illetve a hálózati
szintű városi forgalmi modellben használt mért változókra végeztem
el. A koncepció verifikációjában a javasolt diszkrét makroszkopikus
modellfüggvényt egy ciklusváltozós kibocsátási modell szimulációs
eredményeivel hasonlítottam össze.
1. tézis. Levezettem a forgalmi kibocsátás makroszkopikus jellemzését adó modellváltozót. A kibocsátás térbeli-időbeli eloszlásának zárt
alakját a makroszkopikus forgalmi változók és az átlagsebesség alapú
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járműkibocsátási modellek függvényeként formalizáltam. A javasolt változó előnye, hogy a forgalom kibocsátása a meglévő forgalmi
mérések függvényeként áll elő. A folytonos változó diszkrét értelmezését az autópálya- és városi hálózatok mért forgalmi változóinak
segítségével adtam meg. A felállított összefüggés alkalmazásával
makroszkopikusan modellezett forgalmi kibocsátást egy ciklusváltozós
kibocsátási modellel hasonlítottam össze szimulációkon, melyek során
a modell a mérnöki elvárásoknak megfelelő viselkedést mutatott. A
változót megadó függvény analízise alapján a globális és lokális hatású
szennyezőanyagok számára előzetes irányítási célokat definiáltam.
Kapcsolódó publikációk: [C1], [C4], [C7], [C12].

3.2.

Autópálya forgalmi szennyezés terjedésének dinamikus modellje

A második tézispontban egy egyszerű dinamikus modellre teszek
javaslatot, mely az autópálya forgalom által keltett emisszió terjedését írja le. A modell kimenetén a lakott területeken megjelenő szennyezőanyag koncentrációkat kapjuk. Az autópálya és a
lakott terület határa között a széliránnyal párhuzamos áramlási
csatornákban dugattyúszerű áramlás feltételezhető (5. ábra). A
i=1

w

...

(t
)

Ns
X

j

...

j=1

Lakott terület

Nb

5. ábra. A szennyezés terjedési modell topológiai sémája
szennyezés terjedése a konvekció hatásával modellezhető, a diffúzió
elhanyagolásával. A rendszer dinamikus leírását a balansztérfoga-
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toknak tekintett áramlási csatornákban felírt tömegmegmaradási
törvény matematikai megfogalmazása adja. A megfogalmazott parciális differenciálegyenlet diszkretizálása a modell topológiai feltevéseinek, az egyenlet analitikus megoldásának figyelembevételével történik. A numerikus megoldás stabilitása a Courant-Friedrichs-Lewy
feltétel [16] alapján vizsgálható. A j áramlási csatornában a p szennyező terjedését az alábbi diszkrét dinamikai egyenelet adja meg:
p
cp,0
j (k)−cj (k)
w(k)
−λ(Xj , w(k))cpj (k)
Xj

!

cpj (k+1)

=

cpj (k)+T

(7)

ahol cpj a p szennyező koncentrációja, w a szél sebessége és Xj a j
áramlási csatorna hossza. Az áramlási csatorna határán érvényes
cp,0
j feltételt az első tézispontban kidolgozott makroszkopikus kibocsátási modell alapján számíthatjuk.
A kibocsátás elnyelésének jellemző λ elenyelődési ráta analitikus
közelítését a Gauss-i csóvamodell [14] módosított változata alapján
kapjuk:
λ(k)=

Z −Hj /2

w(k)
b(w(k))

Xj a(w(k))Xj

exp
2π

−∞

− z2
2b(w(k))

dz (8)

2a(w(k))Xj

ahol a és b a Gauss-i eloszlásfüggvény paraméterei, melyek a szélsebesség és a j balansztérfogat Hj magassága alapján ismertek.
Az összevont forgalmi - kibocsátás terjedési modellen végzett
érzékenységvizsgálat eredményeként jellemezhető a forgalomirányítási beavatkozójelek szennyezőanyag koncentrációkra gyakorolt hatása, mely megalapozza a későbbi szabályozótervezést.
2. tézis. Dinamikus modellt dolgoztam ki a közúti károsanyag
kibocsátás lakott területek felé terjedésének leírására. A terjedési
folyamatot az autópályák és a környező lakott területek között definiált balansztérfogatokban teljesülő tömegmegmaradási törvény alapján
modelleztem. Az uralkodó szelek viselkedésének modellezésére konstans szélirányt és változó szélsebességet feltételeztem. A szennyezés
elnyelődését a koncentráció lineáris függvényeként írtam le, melynek
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együtthatóját a Gauss-i csóvamodell módosított változatának alkalmazásával adtam meg. A modell verifikációját követően feltételt fogalmaztam meg a térben és időben diszkretizált modell numerikus
stabilitásának teljesülésére. Az autópálya forgalomirányítás beavatkozójeleire érzékenységvizsgálatot végeztem, mely a későbbi szabályzótervezés alapjául szolgál.
Kapcsolódó publikációk: [C13], [C14].

3.3.

Autópálya forgalom hibrid irányítása

A harmadik tézispontban egy irányítási rendszert fejlesztettem ki
egy komplex irányítási feladat megvalósítására. A szabályzó az instabil forgalomban ébredő lökéshullámok kiküszöbölésén túl stabil
áramlás esetén az autópályához közeli lakott területen kialakuló
szennyezőanyag koncentrációk csökkentését végzi. A szabályzott
rendszer modelljét a második tézisben javasolt szennyezés terjedési
modellel kiegészített másodrendű forgalmi dinamika adja.
Az eltérő irányítási feladatokat külön szabályzók látják el, az optimális bemenőjelet mindkét esetben a nemlineáris modell prediktív irányítási algoritmus számítja. A rendszer stabil állapotában
működő szabályzó a szennyezőanyag koncentrációk megadott korlát alatt tartásáért felelős a felhajtószabályzás alkalmazásával. A
koncentráció állapotok részére előírt felső korlát esetén a feladat
rosszul kondícionált, azonban a koncentrációdinamika állandósult
állapotbeli vizsgálata alapján ez a forgalmi változókra vonatkozó
korlátozásra transzformálható. Az instabil forgalomban működő
szabályzási mód a felhajtószabályzás mellett a dinamikus sebességkorlátozást is alkalmazza. A hálózaton megjelenő kinematikus hullámok esetén azok kiterjedésének és amplitúdójának csökkentésével
előzi meg a forgalmi lökéshullámok kialakulását. A sebességkorlátozás oszcillációjának kiküszöbölésére a szabályzó jel két lépéses
optimalizációját végeztem. A szabályzási módok közötti kapcsolást
egy véges állapotautomata végzi.
A szabályzó analízisét (kapcsolási stabilitás, tranziens viselkedés,
az egyes szabályzási módok performanciája) komplex esettanulmányok alapján végeztem (lásd 6-7. ábrák).
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7. ábra. CO koncentráció korlátozása és lökéshullám kiküszöbölése
- szabályozott eset
3. tézis. Irányítást terveztem a másodrendű autópálya forgalmi
modell és a második tézispontban kidolgozott szennyezés terjedési
modell összevonásával nyert dinamikus rendszerre. A szabályzó két
irányítási célt valósít meg: stabil forgalmi állapotban a szennyezőanyag-koncentráció előírt érték alatt tartását; instabil esetben a kialakuló lökéshullámok kiküszöbölését. Az irányítási feladatot egy kétmódú hibrid irányítással valósítottam meg, melyben a kapcsolást
egy véges állapotautomata modell végzi. Mindkét irányítási módban a nemlineáris modell prediktív irányítás (NMPC) módszerével
terveztem az optimális irányítást. Az első irányítási mód optimalizálási problémáját a terjedési dinamika állandósult állapotának figyelembevételével a forgalmi modell állapotváltozóira fogalmaztam
meg, ezzel javítva a probléma kondícionáltságát. A tervezett szabály12

zási rendszer performanciáját komplex esettanulmányok alapján vizsgáltam.
Kapcsolódó publikációk: [C15], [C16].

3.4.

Hálózati szintű városi forgalomirányítás

A dolgozat negyedik tézisében a hálózati szintű városi forgalomirányítási rendszer továbbfejlesztésére teszek javaslatot. A cél a védett
városi hálózatok irányítása során a komplementer hálózaton jellemző
forgalmi performancia integrálása az irányítási feladatba. A rendszer állapotterét az irányított kapuknál kialakuló sorhosszak modellezésével egészítettem ki. A kibővített rendszerre előírt irányítási
probléma segítségével egy, a védett hálózatot optimalizáló, kevésbé
"önző" irányítási stratégia tervezhető. A szabályzás megvalósítását
a nemlineáris modell prediktív irányítási algoritmussal végeztem.
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b
b
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8. ábra. Hálózati modell
A módosított irányítási problémát egy valós belvárosi hálózat
VISSIM mikroszkopikus forgalomszimulációs szoftverben felépített
modelljén végeztem (8. ábra). A tervezett szabályzót a hagyományos
feladatra tervezett nemlineáris szabályzáson kívül, a korábbi kutatásokban alkalmazott PID irányítással [9] hasonlítottam össze
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9. ábra. Torlódás szimulációja

(9. ábra). A javasolt szabályzás alkalmazásával jelentős performancianövekedés érhető el a külső hálózaton a védett hálózat performanciájának csekély romlásával. A szimulációk emellett rávilágítanak
a NMPC irányítási módszer változó igények esetén való gyorsabb
adaptálódására.
4. tézis. Javaslatot tettem a hálózati szintű városi forgalmi modell és a kapcsolódó irányítási probléma kiterjesztésére. A külső
hálózat állapotának figyelembevételére állapotváltozókat vezettem be
az irányított kapuknál kialakuló sorhossz modellezésével. Az új irányítási feladatra tervezett szabályzást a nemlineáris modell prediktív szabályzási módszerrel (NMPC) valósítottam meg. A tervezett
irányítás performanciáját egy, a VISSIM forgalomszimulációs szoftverben épített hálózati modellen vizsgáltam.
Kapcsolódó publikációk: [C17], [C18].
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4.

További kutatási irányok

A dolgozatban alkalmazott elméletek tekintetében egy érdekes kutatási irány a megmaradási törvényre épülő forgalmi modellek kompartment modellként történő formalizálása és analízise.
A további kutatási irányok a 3. és 4. tézispontok eredményeire
épülnek:
• Mindkét topológia esetén a forgalmi terhelés bizonytalanságának figyelembevételével robusztus irányítás tervezhető. A bizonytalanság autópálya hálózatokon a főpályán megjelenő forgalom nagyságát, városi hálózatokon a nem irányított kapukon belépő forgalomnagyságot sújtja.
• A városi fundamentális diagramon alapuló irányítás tervezésekor a rendszerben jelenlévő hiszterézis is figyelembe vehető.
Ennek egy korai eredményét mutatja be [C19].
• A hálózati forgalomirányítási probléma továbbfejleszthező: a
forgalmi kibocsátás csökkentése is megfogalmazható irányítási
célként. Ekkor az irányítást egy többkritériumú optimalizálás
megoldásával tervezhetjük.
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