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1 Bevezető, probléma feltárás 

A közlekedési modellezés gyakorlati alkalmazásai, az elvont közlekedési modell 

felépítése a részletesség – valósághűség – valamint költséghatékony kialakítás közti 

kompromisszum eredménye. A részletes modell valósághoz közeli eredményeket hoz, 

azonban létrehozása, finomítása egy bizonyos határ után túlzott költségekkel jár, mely 

adatfelvételi, gyűjtési, rögzítési és feldolgozási költségekben jelentkezik. A 

közlekedéshálózati modell leképezése során alkalmazott egyszerűsítések – melyek 

során előáll a nagy mennyiségű adattal kiegészített, úthálózatot leíró irányított gráf – 

tovább növekednek az említett kompromisszumok megkötése során. A hálózat 

topológiai egyszerűsítések egyik típusa a modell létrehozásának korai fázisában 

jelentkezik: a modellből információhiány, illetve feltételezhetően elhanyagolható 

forgalmi hatások miatt kimaradnak egyes alhálózati részek. Példa kedvéért képzeljünk 

el egy országos, vagy regionális közlekedési modellt, ahol a kistelepülések belső 

úthálózatainak a modellezett forgalmakra való hatása feltehetően kicsiny, azonban a 

modellbe való illesztésük aránytalanul nagy – akár a térségi úthálózat digitalizálását 

meghaladó mértékű – munkával járna. Ezen elemek adattal (úttípusok, 

csomóponttípusok, stb.) való feltöltése igen sok erőfeszítést igényelne, ezért 

elhagyásuk célszerű a modellből. Ez esetben a valós útszakaszok valós csomópontja – 

melyeken kapcsolódnak az elmaradó alhálózati elemekhez – szintén kimaradnak a 

modellből. Egyéb iránt a közlekedési modellező szoftverekben használt útvonalkereső 

eljárások is jelentősen lassulnak nagyszámú felesleges hálózati elem jelenléte esetén, 

ezért elhagyásuk e szempontból is kedvező. A csomópontok elhagyása – valamint ezzel 

együtt a köztük fekvő útszakaszok tulajdonságainak kényszerű homogenizálása – 

azonban a modell eredményeinek pontosságára hatással lehet, különös tekintettel a 

kötöttségeket, szűk keresztmetszeteket jelentő helyek esetén, mely tulajdonságokat a 

helyettesítő „homogén” úthálózati él tulajdonságainak megfelelő módosításával lehet 

figyelembe venni a gyakorlatban. 

Jóllehet a fent említett gyakorlati megfontolások kielégítő választ nyújtanak a felvázolt 

problémára, mégsem jelentenek tökéletes megoldást. A közúti csomópontokon 

tapasztalható időveszteségek ugyan úgy az áthaladó forgalomnagyságtól függnek, mint 

a nyílt pályaszakaszok esetén, ahol jól bevált függvények – úgynevezett 

ellenállásfüggvények írják le az utazási idő és forgalomnagyság közti kapcsolatot. 
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2 Célkitűzés, módszertan 

A kutatás célja a közúti csomópontok okozta időveszteségek beépítése az útszakaszok 

időveszteségének leírása során használt ellenállásfüggvényekbe, lehetővé téve a 

csomópontok forgalom lefolyásra mért hatásának pontos leírását, és a szakértői 

becslések szükségességének csökkentését. A nyílt vonalszakaszok esetén használt 

ellenállásfüggvény forma megtartása lehetővé teszi, hogy kizárólag a paraméterkészlet 

újradefiniálásával figyelembe vételre kerüljenek a közúti csomópontok, így a 

pontosított hatások beillesztése meglévő modellekbe, vagy modellező környezetekbe 

azok módosítása nélkül megvalósulhat. 

E kutatás a csomóponti ellenállásfüggvények értelmezésére, paraméterkészleteinek 

meghatározására összpontosít, valamint – mivel a végcél a többszörös csomóponti 

hatások leírása egy-egy útszakasz felparaméterezése során – a csomópont láncolatok 

együttes hatásának elemzése is hangsúlyt kapott a vizsgálatok palettáján. 

Az időveszteségek leírására használandó függvényalak szintén vizsgálatra került a 

kutatás során. A közlekedési modellezés gyakorlati alkalmazásaiban elterjedt 

ellenállásfüggvény (jelen esetben a BPR, Kúpszelet, Akcelik, Vatzek valamint INRETS) 

típusok bemutatásra és vizsgálatra kerültek. Az elemzés alapját meglévő 

esettanulmányok, kutatási jelentések és cikkek képezték, melyekből a függvények 

számítási igénye, paraméterkészletük meghatározásának bonyolultsága, valamint a 

már felparaméterezett függvények mérési adatokhoz való illeszkedésének foka alapján 

került kiválasztásra a továbbiakban alkalmazásra kerülő függvény. E jellemzők 

figyelembevétele során a választás a Kúpszelet (más néven kónikus, vagy „conical”) 

függvényekre esett, elterjedtsége, előnyös tulajdonságai és viszonylag kisszámú 

hátránya miatt. 

Mikroszimuláció alkalmazásával került előállításra a felhasznált forgalmi adatok 

túlnyomó része, melyekhez a szükséges mikroszimulációs modellek szintén e kutatás 

keretein belül készültek el. A valós mérésekkel szemben e szimulációk előnye a 

reprodukálható és jól szabályozható forgalmi helyzetek kialakításában rejlik, mely 

tulajdonság lehetővé tette, hogy a kutatás az ellenállásfüggvények paramétereinek 

meghatározására fókuszálhasson, rendkívül időigényes helyszíni méréssorozatok 

elvégzése nélkül. Megjegyzendő, hogy a kutatás ideje alatt a szimulált adatok 

kiegészítésére több valós mérés is elvégzésre került, azonban a függvényparaméterek 

meghatározásához szükséges forgalmi helyzetek nem álltak elő egyetlen mérés során 

sem.  
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3 Tudományos eredmények 

3.1 Csomóponti ellenállásfüggvények azonosítása 

 I. tézis 

A közúti csomópontokon való áthaladáskor fellépő időveszteségek leírhatók a 

nyíltvonali szakaszok esetén használatos ellenállásfüggvények alakjában. A 

megvizsgált csomópontok időveszteség görbéi a nyíltvonali szakaszok fundamentál-

diagramjához hasonló képet mutattak. [1] [2] 

Használatának évei során az eredeti Kúpos függvény képlete több módosításon ment 

át, melyek a paraméterezés rugalmasságát növelték. A kutatás első fázisában használt 

függvény képlet a következő volt: 

𝑡(𝑣) = 𝜑1 ∙ 𝑑 ∙ (𝜑2 + √𝛼2 ∙ (𝜑3 −
𝑣

𝑛 ∙ 𝑐
)

2

+ 𝛽2 − 𝛼 ∙ (𝜑3 −
𝑣

𝑛 ∙ 𝑐
) − 𝛽) 

(1) 

 Ugyan a függvénynek mind értelmezési tartománya, mind értékkészlete a 

[0; ∞] intervallumba esik, fontos rámutatni arra a tényre, hogy az 𝑛 ∙ 𝑐 elméleti 

kapacitást meghaladva a függvénygörbe exponenciális növekedést mutat. 

A függvényillesztés félautomatikus grafo-analitikai módon történt, melyet a 

későbbiekben egy minden tekintetben javított, teljesen automatikus módszer 

helyettesített. Az elemzésbe bevont csomópont típusokat az 1. táblázat összesíti. 

Torkolatok 
száma 

Forgalom 
irányítás jellege 

folyópályán levő sávok 
száma egy irányonként kód 
Főirány Mellékirány 

Három ágú 
csomópont 

Jelzőtábla 

1 1 3L 2x1+2x1 stop 

2 1 3L 2x2+2x1 stop 

2 2 3L 2x2+2x2 stop 

Jelzőlámpa 

1 1 3L 2x1+2x1 sig 

2 1 3L 2x2+2x1 sig 

2 2 3L 2x2+2x2 sig 

Négyágú 
csomópont 

Jelzőtábla 

1 1 4L 2x1+2x1 stop 

2 1 4L 2x2+2x1 stop 

2 2 4L 2x2+2x2 stop 

Jelzőlámpa 

1 1 4L 2x1+2x1 sig 

2 1 4L 2x2+2x1 sig 

2 2 4L 2x2+2x2 sig 

Körforgalom 1 1 RA 

1. táblázat: Vizsgált csomópont típusok 
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A jelzőlámpás csomópontok jelzéstervét kézi számításon alapuló közbenső idő mátrixok 

alapján a mikroszimulációs szoftver optimalizációs eljárása alakította ki. Nehézgép-

jármű arányok tekintetében 10%, 20% és 30%-os esetek kerültek kiértékelésre. Mivel a 

megtalált függvényalakok körében kisebb körű hasonlóságok jelentek meg, az 

egymáshoz közeli ellenállásfüggvényeket egy-egy helyettesítő függvény váltotta fel, 

ezzel csökkentve a sokféleséget. E redukált függvénykészletet mutatja be az 1. ábra. 

 

1. ábra: Meghatározásra került ellenállásfüggvények 

3.2 Csomóponti hatásterület meghatározása 

 II.a tézis 

Az általánosított csúcsóra fogalma bevezetésre került. A viszonylagos csúcs, valamint 

a csúcsidőszak tartóssága meghatározásra került, melyek segítségével lehetővé vált 

az általános alak leírása.  [3] 

Pest Megye tizenkét külterületi helyszínén működő forgalomszámláló hurokdetektor 

2008 Szeptemberének utolsó hetében felvett adatai nyújtották a forgalmi adatokat az 

általánosított csúcsidőszak megállapításához. Az adatok 15 perces mintavételi 
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intervallummal kerültek rögzítésre, mely megfelelő alapot nyújtott a vizsgálathoz. A 

felvett értékek egyenként normalizálásra kerültek az adott időszak pillanatnyi 

csúcsforgalmához, külön a délelőtti és délutáni mérések esetén. Ez alapján 

meghatározhatóvá vált a csúcsidőszak kiugrása, valamint tartóssága. A mérési adatokat 

grafikusan a 2. ábra bal oldala, számszerűen pedig a 2. táblázat mutatja be. 

 

hossz [ó] forgalom [J/ó] hossz [ó] forgalom [J/ó] 

teljes csúcs 
normál csúcs 

teljes csúcs 
normál csúcs 

idő idő idő idő 

Délelőtt Délután 

1. helyszín 2,5 0,50 785 82% 960 5 1,00 545 59% 920 

3. helyszín 

2 0,75 435 56% 779 6 1,00 322 56% 579 

2 0,50 336 47% 713 5 0,25 416 57% 727 

2 0,50 542 69% 788 5 1,00 344 48% 715 

4. helyszín 

4 1,00 389 51% 765 6 3,00 356 49% 728 

3,5 1,00 289 43% 665 6 2,5 343 61% 562 

1,5 0,25 316 54% 586 8 3,00 305 41% 736 

9. helyszín 

3 0,25 643 67% 960 5 1,00 337 59% 571 

4 0,25 543 48% 1137 6 2,00 234 37% 640 

4,5 2,00 578 61% 950           

Átlag 2,9 0,7 486 58% 830 5,8 1,64 356 52% 686 

2. táblázat: Csúcsidőszak jellemzői 

Mivel a délelőtti csúcsidőszak – az általános szakmai ismereteknek megfelelően – 

nagyobb intenzitásúnak mutatkozott, az elnyúló délutáni csúcs a továbbiakban 

elhagyásra került. A teljes csúcsidőszak átlagos hossza, valamint a legnagyobb érték 

tartóssága határozta meg a 2. ábra jobb oldalán látható általánosított csúcsidőszakot. 

 
  

2. ábra: Normalizált mérési eredmények (bal o.) és általánosított csúcsidőszak (jobb o.) 
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 II.b tézis 

A közúti forgalom okozta torlódások térbeli kiterjedése csomópont típustól függ, 

melyek meghatározására lehetőség nyílt az általánosított csúcsidőszak használatával. 

A hatásterület véges nagysága meghatározásra került.  [3] 

Ahogy a felhasznált mikroszimulációs modellek számítási igénye nőtt, úgy vált 

szükségessé az elemzésre kerülő csomópontok körének szűkítése. Jelen esetben a 

figyelembe vett nehézgépjármű arány kizárólag 10% volt, a vizsgált csomópontok pedig 

három- és négyágú, jelzőtáblával szabályozott kialakításúak, irányonként egy, illetve két 

sávval a folyópályán. A forgalmi zavarok terjedésének kimutatása a járműdinamikai 

paraméterek (sebesség, utazási idő, gyorsulás, követési táv) hossz menti ábrázolásával 

valósult meg. A sebességprofilra mutat példát a 3. ábra. A forgalmi zavar fluktuációja 

más, független kutatások eredményeivel összhangban volt. Jelen esetben a hatások 

legnagyobb kiterjedése került számszerűsítésre. 

 

3. ábra: Forgalmi zavarok a pillanatnyi sebességprofilon 

 A kimért hatásterületeket a  mutatja. Ezen eredmények mind a magyar, mind az 

amerikai tervezési szabályzatok (UME és HCM) módszerével ellenőrzésre, összeha-

sonlításra kerültek. A vizsgálat az 

szimulációs eredmények és a kifinomultabb 

HCM2010 várható sorhossz eredményei 

közti arányosságot mutatta. 

  

Csomópont jellege RA bal o. RA jobb o. 

3 ágú 
1 átmenő sáv 4500 8600 

2 átmenő sáv 600 4100 

4 ágú 
1 átmenő sáv 13000 10500 

2 átmenő sáv 1400 1700 

3. táblázat: Csomóponti hatásterületek 
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Távolság a csomóponttól [m] 
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3.3 Összeadódó hatások elemzése 

 III.a tézis 

Mikroszimulációs adatok alapján bizonyságot nyert, hogy az ellenállásfüggvények 

alakja független attól a ténytől, hogy az adott csomópontok a hatásterületet megadó 

távolságon belül, vagy kívül helyezkednek el egymás mellett. E tényre támaszkodva a 

vizsgálatra kerülő kialakítások, csomópont-láncolatok halmaza sikeresen szűkítésre 

került.  [4] 

A következő (III.b) fejezetben ismertetésre kerülő függvényillesztési módszer igen 

részletes adatgyűjtést kívánt, emiatt a vizsgált csomóponttípusok körét tovább kellett 

szűkíteni. E lépésben az irányonkénti egy átmenő sávval rendelkező folyópálya szaka- 

szokat tartalmazó csomópontok is elhagyásra kerültek. A mikroszimulációs eredmények 

(4. ábra) szerint a csomóponti távolságok jelentősége jelen tárgyalás szempontjából a 

torlódásos forgalmi állapotokra korlátozódik. A 4. ábra bal oldali grafikonján egy adott 

kialakítás vizsgálatához tartozó minden mérési eredmény látható. Azon eseteket, mikor 

a vizsgált csomópontok egymás hatásterületén belül helyezkedtek el ‘x’ jelek mutatják. 

Az ennél távolabb elhelyezkedő csomópontokon mért időveszteségeket négyzetek 

jelölik az ábrán. A két eset elkülönülése egyértelműen látható. 

  
 

4. ábra: Mikroszimulációval előállított teljes időveszteségek (bal o.) valamint a torlódásmentes 

állapot időveszteségei (jobb o.) 

Az eredményeket közelebbről megvizsgálva (4. ábra jobb oldala) látható azonban, hogy 

a torlódásmentes állapotban az előbbi megállapítás nem igaz. Alacsony forgalmak 

esetén a két halmaz (‘x’-ek és négyzetek) nem különül el, e jelenség kizárólag a 

kapacitást elérve figyelhető meg. Mivel az ellenállásfüggvények paramétereit a 

torlódásmentes állapot határozza meg, a csomóponti hatásterület nem minősült 

figyelembe veendő szempontnak a további elemzés során. 
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Az előző állítás alátámasztására két csomópont láncolatra próba vizsgálat készült. Egyik 

láncolatban a csomópontok hatásterületen belül, másik láncolatban azon kívül 

helyezkedtek el. A meghatározott paraméterkészleteket a 4. táblázat foglalja össze, az 

illesztett görbéket az 5. ábra mutatja be. (A függvényillesztést a III.b. fejezet írja le) 

kód 3x4L 3x4Lin 

x1 2.56 2.89 

x2 35 370 29 257 

x3 100 124 100 152 

x4 1 650 1 540 

‖ 𝑮(�̅�) − �̅�‖2 1.46 1.43 

4. táblázat: Illesztett függvénypara-

méterek négyágú csomópont sorozat 

esetén 

 
5. ábra: Illesztett ellenállásfüggvények 

 III.b tézis 

Bemutatásra került, hogy a több, azonos jellegű csomópontot felfűző útszakaszon 

mérhető utazási időveszteségek leírása megoldható egyféle paraméterkészlet 

használatával, kizárólag egy beágyazott méretezési tényező használata szükséges a 

csomópontszám kifejezéséhez. Ennek jelentősége, hogy a járművezetők által 

elszenvedett időveszteségek leírása kevés paraméter-együttessel is megtörténhet, 

bárhány – homogén – elemből álló csomópontláncolat esetén.  [4] 

Az előzőekben használt (1) képlet a nemlineáris függvényillesztés matematikai elveihez 

való jobb illeszkedés végett módosításra került. 

𝐹(�̅�, 𝑡) = (2) 

𝑥1 ∙ (𝑥2 + √𝑥3
2 ∙ (𝑥4 −

𝑡

𝑥5
)

2

+ (
2 ∙ 𝑥3 − 1

2 ∙ 𝑥3 − 2
)

2

− 𝑥3 ∙ (𝑥4 −
𝑡

𝑥5
) −

2 ∙ 𝑥3 − 1

2 ∙ 𝑥3 − 2
) 

�̅� jelöli a függvény paraméter vektorát (x1 … xn), és t pedig változóját 

(forgalomnagyság) 
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Hogy az egyes ellenállásfüggvény görbék összehasonlítása közös alapon nyugodjék, a 

kutatás során függvényillesztési eljárás került kidolgozásra, mely célfüggvényét a 

nemlineáris legkisebb négyzetek módszere szerint a maradványértékek négyzetének 

minimalizálása határozta meg. Vektoros formában a következőképp: 

‖𝐺(�̅�) − 𝑓̅‖
2

2
→ 𝑚𝑖𝑛! (�̅�) (3) 

ahol 𝐺(�̅�) vektorfüggvény (tagjai a mérési pontokban számított 

függvényértékek), az 𝑓 ̅vektor pedig a megfigyelt forgalomnagyság értékeket 

tartalmazza. A ‖ ‖2 művelet az Euklideszi normát jelöli. 

A minimum keresés Gauss-Newton módszerrel zajlott, mely a következő egyenlet-

rendszer iteratív megoldását jelentette: 

(𝐽𝑇 ∙ 𝐽) ∙ ∆�̅� = 𝐽𝑇 ∙ (𝑓̅ − 𝐺(�̅�)) (4) 

ahol J a parciális deriváltak Jacobi mátrixa, és ∆�̅� a paramétervektor javítása az 

aktuális iterációs lépésben. 

A megoldást ∆�̅� iterációs lépésenként való, a csökkenő célfüggvény érték irányába 

mutató módosításával lehetett elérni. 

Az illesztési eredmények vizsgálata azt mutatta, hogy az inverz ellenállásfüggvény 

görbék közel lineárisak, a köztük levő különbség az illesztési eljárás jellegére vezethető 

vissza. E tulajdonságot kihasználva lehetővé vált a homogén csomópont láncolatok 

hatásának leírása egyetlen paraméterkészlettel, valamint egy segédparaméter 

bevezetésével. E segédparaméterrel kiegészített függvényt a következő egyenlet írja le: 

𝐹(�̅�, 𝑏, 𝑡) = (5) 

𝑥1 ∙ (𝑥2 + √𝑥3
2 ∙ (𝑥4 − 𝑏 ∙ 𝑡)2 + (

2 ∙ 𝑥3 − 1

2 ∙ 𝑥3 − 2
)

2

− 𝑥3 ∙ (𝑥4 − 𝑏 ∙ 𝑡) −
2 ∙ 𝑥3 − 1

2 ∙ 𝑥3 − 2
) 

ahol b az említett segédparaméter, a többi tényező változatlan. 

A 6. ábra mutatja az összefüggést az egyedileg illesztett függvénygörbék (fekete vonal) 

és a fenti, egyesített képlettel illesztett függvénygörbék (vörös vonal) között. Az 

helyettesítés minőségének elősegítésére a kétféle illesztés közti különbség (kék vonal) 

is látható az ábrán. E különbségeket megvizsgálva látható, hogy az egyesített képlettel 

leírt görbék és az egyedileg meghatározottak közt igen alacsony különbségek adódnak 

az elméleti kapacitás határáig (2000 J/h környéke). Ezt elérve a görbék széttartása 

figyelhető meg, mely az illesztési eljárás következménye, ugyanis az a torlódásmentes 
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forgalmi helyzetek figyelembevételével működik, tehát torlódott állapot esetén – mikor 

a forgalmi igény meghaladja a kapacitást – a görbe alakja megbízhatatlanná válik, hisz 

azon mérési adatok nem kerültek figyelembe vételre. Figyelemre méltó, hogy mindezek 

mellett az egyesített képlettel leírt görbe igen jól követi az 1x3L eset egyedi görbéjét. 

kód 1x3L 2x3L 3x3L 
1x3L 

egyesített 
3x3L 

egyesített 

x1 1.50 2.68 13.57 2,68 2,68 

x2 37 308 39 868 22 499 39 868 39 868 

x3 100 128 100 116 100 211 100 116 100 116 

x4 2 123 2 287 2 349 2 287 2 287 

b - - - 0.95 1.10 

‖ 𝑮(�̅�) − �̅�‖2 6.07 2.48 4.62 3.80 3.50 

5. táblázat: Függvény paraméterek 

 

6. ábra: Első körben illesztett ellenállásfüggvények (fekete), az egyesített (5) képlettel készült 

függvények (vörös), valamint a két illesztés közti különbséget mutató görbék (kék) 

  

re
la

tí
v 

id
ő

ve
sz

te
sé

g 
[p

e
rc

/k
m

] 

Forgalomnagyság [J/ó] 



Vasvári Gergely CSOMÓPONTI ELLENÁLLÁSFÜGGVÉNYEK 

MIKROSZIMULÁCIÓS MÓDSZERREL 
 

 13 | 14 

 

4 Alkalmazási lehetőségek 

A kutatás során kidolgozott módszertan jól alkalmazható bármely csomóponttípus 

többváltozós elemzésére. A keresztező – alárendelt – utak forgalmának, a forgalom 

nehézgépjármű arányának, függőleges geometriájának, valamint irányítástechnikai 

paramétereinek széles skáláját lehet elemezni az okozott időveszteségek tekintetében. 

Ilyen téren folytatott kutatásokba jelen tudományos eredmények jól integrálhatók, 

elvégzésükkel részletes, átfogó ellenállásfüggvény-készlet határozható meg. 

A bemutatott vizsgálatok folytatásán, kiterjesztésén túl a feltárt összefüggések, 

eredmények más területen is hasznosíthatóak. A csúcsidőszak tartósságának és 

kiugrásának vizsgálati módja regionális, vagy országos körben elvégezve lehetőséget 

adhat a kapacitásszámítási módszerek finomítására, helyi jellegzetességek figyelembe 

vételére. 

Bár a csomóponti hatásterületet leíró számok feleslegesnek bizonyultak a kutatás 

során, maga a fogalom bemutatásra, meghatározásra került. Az elemzés eredményei – 

illetve metodikájának alkalmazásával előállított további eredmények – hasznosnak 

bizonyulhatnak más területeken, ahol a szomszédos csomópontok egymásra hatása 

fontos kérdés. Példának okáért említhető a jelenleg érvényes műszaki tervezési 

szabályozásban szereplő megengedett csomópont távolságok felülvizsgálata, azok 

részletes – csomópont típustól függő – átdolgozása. 

A kidolgozott függvényillesztési eljárás széles körben alkalmazható más hasonló 

nemlineáris – és természetesen lineáris – problémák megoldásához a modellezési 

gyakorlat során. Kisebb módosításokkal a kifejlesztett szoftver alkalmassá tehető más – 

tetszőleges – függvények illesztésére is. Abban az esetben, ha a parciális deriváltak 

előállítása akadályba ütközik, kis energia befektetéssel megoldható a deriváltak 

numerikus (szelővel történő) helyettesítése is. 
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