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1. Bevezetés
Forgalmas városi útszakaszokon, különösen csúcsidőben a közösségi közle-
kedési járművek késése súlyos fennakadásokat okoz. Változó utasigények,
különböző forgalmi szituációk és a járművezetők eltérő vezetési stílusa mind
bizonytalanná teszik a közösségi közlekedés színvonalát. Ezen bizonyta-
lanságok következtében minden zavarás a buszok késésének növekedését, a
követési távolságok egyenetlenné válását, végső soron a buszok torlódását
fogják okozni [NP64]. A torlódás következtében a buszok érkezésének perio-
dikussága sérül, így egyenletes szolgáltatás nem biztosítható. A torlódáson
túl a szolgáltatóknak további kritériumokat is figyelembe kell venniük: iga-
zodást egy menetrendhez az utasok várakozási idejének minimalizálása mel-
lett. Frekventált viszonylatokon,s ha a menetrend nem tartható és a busz
késve érkezik a megállóba vagy nagy a követési távolsága az előző buszhoz
képest, akkor az ott várakozó utasok száma nagyobb lesz ahhoz képest mint-
ha időben ért volna oda. Ez a járművek egyenlőtlen kihasználtságához és a
szolgáltatás színvonalának csökkenéséhez vezet. A szolgáltatás színvonalán
túl az üzemeltetőnek figyelembe kell vennie járműveinek energiahatékony-
ságát.

A szenzortechnológia fejlődésével (pozicionálás) és a járművek összekap-
csolásával (jármű-jármű, V2V és jármű-infrastruktúra, V2I) a számítási ka-
pacitás növekedése mellett lehetővé vált újfajta vezetéstámogató rendszerek,
mint például az adaptív sebességtartó automatika [SRDVdB13, ANGH18]
létrejötte.

Annak ellenére, hogy számos cél együttes elérése szükséges egy haté-
kony és magas színvonalú közösségi közlekedési szolgáltatáshoz, ezek a cé-
lok többnyire egy irányba mutatnak. Például a menetrend pontos betartása
magába foglalja a járművek periodikus érkezését, azaz az egyenletes követési
távolságokat. A sima gyorsítások és fékezések nemcsak energiahatékonysá-
got jelentenek, de jobb utaskényelmet is. Ezen célok hatékony elérése egy
dinamikusan változó városi környezetben kizárólag hatékony tervezéssel és
valósidejű beavatkozással lehetséges.

Az energiahatékonyság és a magas szolgáltatási színvonal együttes el-
érése egy többkritériumú optimalizálásra vezet. A feladat négy közösségi
közlekedéssel kapcsolatos cél egyesítése:
• egy előre definiált menetrend betartása,
• a buszok tartsanak egymástól egyenlő követési távolságot,
• legyen a megállókban várakozó utasok várakozási ideje minimális, és
• mindez történjen energiahatékony módon.
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A fenti célok kizárólag sebességszabályozással kerülnek elérésre. A feladat
rövidtávú becslést adni a járművek és a forgalom állapotára, majd ez alapján
valós időben minden busznak optimális trajektóriát tervezni. A tervezett
szabályozó figyelembe veszi a közösségi közlekedési hálózat állapotát, de
elosztott módon. Minden jármű saját trajektóriatervező algoritmussal ren-
delkezik és csak a releváns információkat kommunikálják egymással és az
infrastruktúrával (1. ábra). A szabályozó figyelembe veszi az utascsere idők
bizonytalanságát és a forgalommal való interakcióból származó késéseket.

Buszi−1BusziBuszi+1

Thw,iThw,i+1

Busz0
v0vi−1vivi+1

xi xi−1 xi−2 x0

Megállój

xtt,i, pj

lq

1. ábra. Decentralizált szabályozási stratégia

Az elosztott irányítás felírható centralizált alakban is. Ekkor a sebesség-
szabályozó algoritmus egy központi számítógépen fut, és az összes járműnek
egyszerre számít ki egy javasolt sebességprofilt. Ez garantálja a hálózati
szintű optimumot a késésekre és az utasok várakozási idejére is. A tervezett
szabályozó javítani tudja a szolgáltatás színvonalát az energiahatékonyság
növelése mellett. A fennálló forgalmi állapotok és az utasigény függvényé-
ben az optimalizáció rugalmasan átalakítható az egyes célok eltérő súllyal
történő figyelembevételével.
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2. A tudományos eredmények összefoglalása

1. tézis

Diszkrét idejű állapottér alapú irányítási célú modelleket dolgoztam ki városi
közösségi közlekedés járműveinek trajektória tervezésére. A modellek figye-
lembe veszik az egyes járművek hosszirányú dinamikáját, energiafogyasztását
és a megállóban várakozó utasok számát is. A modellek alkalmazhatók de-
centralizált sebességszabályozó algoritmus alapjaként. A modellek moduláris
felépítése különböző szabályozási célokat tesz lehetővé. A modell kiterjeszt-
hető egy teljes közlekedési hálózatra.
[KV16, VTK17, VTK18b, Var18, VTK18a, VTK19b, VPKT20]

Egy busz hosszirányú dinamikája egy városi útszakaszon diszkrét idejű
kettős integráltorral modellezhető:v(k + 1)

x(k + 1)

 =
1− ∆t

τ 0
∆t 1

 v(k)
x(k)

 +
∆t
τ (1− β)

0

 vdes(k) +
β
0

 vmac(k), (1)

ahol a jármű pozíciója x(k + 1) és sebessége v(k + 1) a rendszer állapo-
tai a [k∆t, (k + 1)∆t] időintervallumban ∆t diszkrét lépésközzel. A k =
1, 2, 3, . . . index a diszkrét időlépéseket jelöli. A jármű gyorsulása egy
relaxációs kifejezéssel modellezhető, ahol vdes(k) a jármű elvárt sebessége.
τ egy konstans érzékenységi paraméter, amely az elérni kívánt sebességhez
való gyorsítás vagy fékezés intenzitását írja le. A modellben zavarásként
jelenik meg vmac(k), amely a makroszkopikus átlagsebességet jelöli az adott
útszakaszon. β egy forgalomfüggő egyensúlyi sebességre vonatkozó relaxá-
ciós paraméter.

A buszoknak egy útszakaszon két célt kell egyszerre elérniük, melyek két
követési hibaként modellezhetők.

Menetrend követés: a buszoknak egy előre definiált, statikus me-
netrendet kell követniük. Jelölje ezt a referenciatrajektóriát xtt(k).

ztt(k) = x(k)− xtt(k). (2)

Követési távolság tartás: célszerű a járműveknek egymástól azo-
nos követési távolságot tartaniuk annak érdekében, hogy a torlódást
elkerüljék. A követési távolság referenciatrajektória az előző busz már
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megtett trajektóriája egy menetrend szerinti követési távolságnyi idő-
vel (Thw) eltolva: xhw(k) = xi−1(k − Thw∆t). Az i− 1 index az előző
buszt jelöli. A követési hiba a következőképp írható:

zhw(k) = x(k)− xhw(k). (3)

A két referenciatrajektóriát a 2. ábra jelöli.

t

x

xi−1(t)

Követési idő

xhw(t)

xi(t)

t0

xtt(t)

zhw(t0)
ztt(t0)

j. megálló

2. ábra. Trajektóriakövetés

A következő modell egy regeneratív fékezéssel rendelkező elektromos
busz energiafogyasztását írja le. Fizikai összefüggések alapján a modell
a következőképp írható fel:

Econs(k) =
Proll(k) + Pg(k) + Pdrag(k) + Pacc(k)

ηbatt · ηpe · ηmot · ηpt

+Pregen(k) · ηregen · ηbatt · ηpe · ηmot · ηpt
∆t, (4)

ahol Proll(k), Pg(k), Pdrag(k) azok a teljesítménykomponensek, melyek a gör-
dülési ellenállás, az emelkedési ellenállás és a légellenállás legyőzéséhez szük-
ségesek. Pacc(k) és Pregen(k) a gyorsítás és a regeneratív fékezés teljesítmény-
igényét jelölik. ηregen, ηbatt, ηpe, ηmot, ηpt az elektromos hajtáslánc hatásfokai.
A jármű gyorsulása segítségével (amely megjelenik az 1. egyenletben is) a
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modell szakaszonként linearizálható, és felírható egy energiaminimalizáló
optimalizációként.

Egy buszmegálló modellje szintén szakaszonként affin dinamikus rend-
szerként képezhető:tw(k + 1)

p(k + 1)

 =
1 ∆t
0 1

 tw(k)
p(k)

 +
 0
∆t

λ(k) +
 0
−∆t

tb

 ξ(k), (5)

ahol a rendszer állapotai a megállóban várakozó utasok száma p(k) és a
kumulált várakozási idejük tw(k). Az utasok a megállóba egy λ(k) utasér-
kezési függvény alapján érkeznek [JH75] és tb rátával szállnak fel a buszra.
Az utascsere egy ξ(k) egész értékű változón keresztül modellezhető. Az
utascsere feltételei, hogy a busz a megállóban legyen, a sebessége legyen
zérus és legyenek utasok a megállóban. Matematikailag kifejezve:

ξ(k) =
MB∑
i=1
∃i : (|xi(k)− xstop|) < ε

& vi(k) ≤ ε. & p(k) ≥ ε, (6)

aholMB a rendszerben levő buszok száma és ε numerikus toleranciákat jelöl.
A busz- és buszmegálló modellek egy buszhálózati modellé kombinálha-

tók. Ennek segítségével egy centralizált irányítás valósítható meg. A köve-
tési távolság referencia indirekt módon összeköti a járműveket: xhw,i(k) =
xi−1(k−Thw,i(xi)∆t), ahol i index jelöli az i. buszt. Hasonló módon a ξj(k)
változó (j index a buszmegállókat jelöli) összekapcsolja a buszokat a meg-
állókkal. Ezen felül egy további logikai változó bevezetése szükséges amely,
rákényszeríti a buszokat, hogy azok a megállóban megálljanak:

ηi(k) : ∃j : (|xi(k)− xstop,j|) < ε & pj(k) ≥ ε. (7)
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2. tézis

A klasszikus városi lökéshullám-elméletet kiegészítettem a járműforgalom
sztochasztikus leírásával. Az útszakaszra érkező járművek eloszlásfüggvé-
nyükkel határozhatók meg. Ebből a lökéshullámok és a kialakuló sorhosszak
eloszlásfüggvényei kiszámíthatók. A modell alkalmazható forgalmi állapo-
tok és sorhosszak meghatározására jelzőlámpás csomópontoknál. A modell
kiterjesztésre került több jelzőlámpás csomópontra, így az alkalmas városi
hálózatok forgalmi viszonyainak sztochasztikus leírására.
[VTK18c, VTK19a, VT19, VTKQ20]

A lökéshullám-modell [WL11] segítségével hatékonyan modellezhetők
olyan városi útszakaszok, ahol a jelzőlámpaciklusok alapvetően meghatároz-
zák a forgalom lebonyolódását. A modell három forgalmi régiót különböztet
meg:

i) A forgalom szabadon áramlik a jelzőlámpánál várakozó sor előtt, a
járművezetők maguk választják meg a vA(t) sebességüket.

ii) A járművek a sorban várakoznak, sebességük vJ = 0. Ezt az állapotot
jelölje RJ(t, ω).

iii) A lámpa zöld jelzésére a járművek egy kritikus sebességgel (vC) haj-
tanak át a jelzőlámpás csomóponton. A csomóponton való áthaladás
után a járművezetők ismét egy általuk megválasztott sebességgel köz-
lekedhetnek. Ez az állapot RC(t, ω)-val jelölhető.

A véletlentől való függést ω jelöli. Ez a következő feltételezések segítsé-
gével vihető be a modellbe. Az átlagos forgalomnagyság QA(t) általá-
ban jármű/óra dimenzióban adott, a jelzésterv ez alapján készül. Egy
jelzőlámpaciklus ennek csak töredéke és a járművek érkezési rátája egy
órán belül nem egyenletes. Ezt az átlagos forgalomnagyságot egyetlen cik-
lusra vonatkoztatni bizonytalanságot visz be a modellbe. Ennek kezelése
az átlagos forgalomnagyság eloszlásfüggvényén (FQA

(t, ϕ)) keresztül tehető
meg. Az adott szakaszra vonatkozó fundamentális diagram ismerete szintén
szükséges a modellhez. Ennek segítségével a forgalmi állapotokat határoló
lökéshullám-profilok meredekségei a klasszikus lökéshullám-elmélet segítsé-
gével megadhatók a 3. árbán látható módon. Legyen ismert továbbá a
jelzőlámpa pozíciója (ll) és a fázisterv (tcyc a ciklusidő, t1,c a tiltott jelzés
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kezdeti időpontja és t2,c a tiltott jelzés vége a c-edik ciklusban). A modell
képes forgalomfüggő fázisterv kezelésére is.

A modellben megkülönböztetett négy lökéshullám-profil a következő-
képp írható fel:

i) Sorbanállási lökéshullám a járművek a várakozó sorba érkezésükkor
az aktuális vA(t) sebességükről 0-ra fékeznek és belépnek a sorba, ezzel
egy lökéshullámot hoznak létre. A lökéshullám terjedési sebessége
a sztochasztikus érkezési ráta bizonytalanságából kifolyólag szintén
véletlentől függ: W1(t, ω) = − QA(t,ω)

ρJ−ρA(t,ω) .

ii) Az áthaladási lökéshullám determinisztikus, mivel azt nem befo-
lyásolja a járművek érkezése. A jelzőlámpánál megállt járművek elin-
dulnak és megpróbálnak áthajtani a csomóponton. A lökéshullámmo-
dellben ebben az állapotban a járművek a kritikus sebességgel (vC)
haladnak. A lökéshullám a maximális forgalomsűrűségről a kritikus
sűrűségre történő ugrást jelenti: W2 = − QC

ρJ−ρC
.

iii) Disszipációs lökéshullám: ez a lökéshullám a sor csökkenési sebes-
ségét adja meg. Ekkor a szabadon áramló forgalom [ρA(t, ω), QA(t, ω)]
a maximális áteresztőképességhez tartozó [ρC , QC ] állapotba megy át.
Itt a járművek egy mozgó sorba érkeznek. A sor csökkenési sebessé-
gét az áthaladási lökéshullám és a sorbanállási lökéshullám különbsége
adja. W3(t, ω) = QC−QA(t,ω)

ρC−ρA(t,ω) .

iv) Maradvány lökéshullám a mozgó sort választja el az álló sortól a
lámpa pirosra váltásakor. Telített hálózat esetén, ha az összes jármű
nem tudott kihajtani a zöldidő alatt, a kihaladó járművek ismét meg-
állásra kényszerülnek. A lökéshullám sebessége megegyezik W2-vel:
W4 = − QC

ρJ−ρC
.

A lökéshullámok tér-idő diagramban is felrajzolhatók (4. ábra). A lökéshul-
lámok jelen esetben a sorok időbeli felépülését és csökkenését jelölik jelző-
lámpás útszakaszokon. Ennek segítségével a forgalmi állapotok előrejelez-
hetők. A sorhossz alakulása, mint sztochasztikus folyamat:

lq(t, ω) =



W1(t, ω)(t− tr,c−1(t, ω)) + lr,c−1(t, ω),
ha tr,c−1(t, ω) ≤ t < ts,c(t, ω) (sorfelépülés),

max(ll,W3(t, ω)(t− ts,c(t, ω)) + ls,c(t, ω)),
ha ts,c(t, ω) ≤ t < tr,c(t, ω) (disszipáció).

(8)
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Q

ρ

QC

QA(t, ω)

ρA(t, ω)

ρC ρJ

W1(t, ω)

W2

W3

W4

QJ = 0

3. ábra. Háromszög alakú fundamentális diagram a lökéshullám sebességek-
kel (W1...W4). QA(t, ω) egy sűrűségfüggvénnyel van jelölve. A bizonytalan-
ság hatással van a sorbanállási lökéshullám meredekségére W1(t, ω).

ll t

t1 t2 t1 + c · tcyc t2 + c · tcyc

[ts(t, ω), ls(t, ω)]

W1(t, ω)
W2

W3(t, ω)

[tr(t, ω), lr(t, ω)]

b

b

vA(t)

vC
vJ

v(t)
x

W4

W1(t, ω)

W2

RJ(t, ω) RC(t, ω)

RJ(t, ω)
RC(t, ω)

lq(t, ω)

4. ábra. Lökéshullámok egy jelzőlámpás útszakaszon
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3. tézis

Decentralizált, multikritériumos, modell alapú prediktív szabályozási straté-
giákat dolgoztam ki városi tömegközlekedési járművek sebességszabályozásá-
ra. A prediktív szabályozás csökkenő horizontú: a trajektória tervezése min-
dig a következő megállóig történik. Az optimalizálás négy, egymásnak gyak-
ran ellentmondó szabályozási célt vesz figyelembe: egymást követő járművek
torlódásának csökkentése, menetrend betartása, optimális energiafogyasztás
és minimális utas várakozási idők. Különböző szabályozási stratégiák írhatók
fel a különböző célok eltérő súlyozásával.
[VTK18c, VTK18b, Var18, VTK19b]

Az 1. tézisben ismertetett modellek felhasználhatók modell alapú pre-
diktív irányításhoz (MPC). Az irányítás célja egy optimális sebességprofil
megtervezése a jármű aktuális pozíciója és a következő megálló között. Az
MPC csökkenő horizontú: a kijelölt megállót a horizont végéig kell elérni,
így ha az közel van a predikciós horizont is rövidebb. Az aktuális t0 időpil-
lanat és a meghatározott érkezési idő (tarr) közötti időintervallum ∆t-vel N
ekvidisztáns diszkrét időlépésre van felbontva (5. ábra). Minden tervezési
lépésben a horizont hossza eggyel csökken.

xi(t0)

xj+1 = xdes(tarr)

tschtarr

td

∆t

N ·∆t

vdes,i

x

tt0

5. ábra. Csökkenő horizontú predikció

Minden az 1. tézisben szereplő modell a végső multikritériumos opti-
malizálás egy költségelemét adja. Ehhez ezen modellek mindegyikét ki kell
terjeszteni N predikciós horizontra. A Jtt(k) és Jhw(k) költségtagok me-
netrendre és a követési távolságra vonatkozó hibákat, ztt(k)-t és zhw(k)-t
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büntetik. A járművek energiafogyasztása a szakaszonként lineáris Je(k)-n
keresztül van figyelembe véve. Az utasok megállóban töltött ideje Jp költ-
ségtaggal arányos. A fentiek alapján a multikritériumos költségfüggvény:

min
vdes(k)...vdes(k+N)

J(k) = Jtt(k) + Jhw(k) + Je(k) + Jp(k)

lesz az alábbi korlátozások mellett:

χ̂ = Λ χ+ E λ+ Υ ξ, (9)
|ztt(k +N |k)| < ε, (10)
|v(k +N |k)| < ε, (11)

vmin ≤ vdes(k + κ|k) ≤ vmax, ∀κ = 1...N, (12)

amin ≤
1
τ

(vdes(k + κ|k)− v(k + κ|k)) ≤ amax, ∀κ = 1...N, (13)

p(k + κ|k) ≥ 0, ∀κ = 1...N. (14)

A korlátozások azt jelentik, hogy a horizont végére a busznak a következő
megállóban kell lennie, ott meg kell állnia, és fel kell vennie a várakozó
utasokat. A jármű sebessége és gyorsulása fizikai korlátok közé van szorítva,
és a várakozó utasok száma sem lehet negatív.

A négy költségtagot többféleképpen lehet súlyozni és ez alapján szabá-
lyozási stratégiákat kidolgozni. Ezen stratégiák a 6. ábrán vannak szemlél-
tetve.

a) Menetrend-követő, ahol csak Jtt kerül figyelembevételre. Csak a me-
netrend által kijelölt xtt referenciatrajektóriát kell követnie a busznak
a korlátozások betartása mellett.

b) Követési távolság tartó szabályozás, ahol Jhw az egyetlen költségtag.
A cél fix követési távolságot tartani az előző buszhoz képest (xhw).

c) Kiegyensúlyozott. Ennél a stratégiánál a menetrend és a követési tá-
volság azonos súllyal vannak figyelembe véve: J = 0.5Jtt + 0.5Jhw.

d) Utasvezérelt stratégia: nagy járatsűrűségnél az utasok számára ke-
vésbé fontos a menetrend [DHZS03]. A torlódást és az egyenetlen
kihasználtságot elkerülendő, a két szabályozási cél a követési távolság
hibájának és az utasok megállóban töltött idejének minimalizálása.
Ez alapján J = Jhw + Jp.
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e) Költséghatékony szabályozás. A szolgáltató szempontjából célszerű az
energiafogyasztás minimalizálása a költségek csökkentése érdekében.
Ezen kívül a buszokat ütemesen járatva, egy fix menetrend alapján egy
egyszerű megoldás, főleg kevésbé sűrű viszonylatokon. J = Jtt + Je.

f) A kiegyensúlyozott stratégia (c)) kiegészítve a két nemlineáris költ-
ségtaggal: J = Jtt + Jhw + 0.5Je + 0.5Jp.

g) Adaptív irányítás. A kiegyensúlyozott (c)) stratégiában a két költség-
tag közötti súlyozás a hibák függvényében történik: J = φ(k)Jtt+Jhw.
Ahol φ(k) egy állapotfüggő paraméter.

hw

tt

pe

hw

tt

pe

hw

tt

pe

hw

tt

pe

hw

tt

pe

hw

tt

pe

a) b) c)

e) f)d)

6. ábra. Szabályozási stratégiák (hw - követési távolság, tt - menetrend, p -
utas várakozás, e - energiafogyasztás)
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4. tézis

Zöldhullámot figyelembe vevő sebességtartó automatikát dolgoztam ki. A
trajektóriatervező algoritmus kiegészítésre került a sztochasztikus lökéshul-
lámmodell segítségével számított forgalmi állapotokkal. Az optimalizációban
a sztochaszticitás véletlen korlátozásokként jelenik meg. A véletlentől való
függés a „mintavételezés és eldobás” módszer segítségével kezelhető.
[VTK18b, VTK18c, VTK19a, VT19, VTKQ20]

A 3. tézisben bemutatott MPC alapú sebességszabályozás kiegészíthető
a forgalom és a jelzőlámpák okozta késések hatásával. E célból a 2. tézisben
bevezetett sztochasztikus lökéshullám modell beírható az optimalizáció kor-
látozásai közé két véletlen korlátozásként. Annak a valószínűsége, hogy egy
jármű a sorban áll vagy abból kihajt a modell alapján a követező módon
írható fel:

x(k) ∈ RJ(t, ω) ha



x(k) < ll,

x(k) > ll +W2(t− (t2 + ctcyc)),
x(k) < ls,c(ts,c, ω) +W3(t, ω)(t− ts,c(t, ω)),
x(k) > ll +W4(t− (t1 + (c+ 1)tcyc)).

(15)

Hasonlóan

x(k) ∈ RC(t, ω) ha



x(k) < ll,

x(k) > ll +W4(t− (t1 + ctcyc)),
x(k) > lr,c−1(tr,c, ω) +W1(t, ω)(t− tr,c−1(t, ω)),
x(k) < ll +W2(t− (t2 + ctcyc)).

(16)
Ha a jármű a sorban áll x(k) ∈ RJ(t, ω), a sebessége nulla (vJ = 0).
Ha a mozgó sorban van x(k) ∈ RC(t, ω), akkor a sebessége megegyezik a
a körülötte levő járművek átlagos sebességével (vC). Ez a két feltétel az
optimalizációban a (23)-(24) egyenletekben szereplő véletlen korlátozások
formájában jelenik meg:

min
vdes(k)...vdes(k+N)

Jtt(k), (17)

12



feltéve:

χ̂ = Λ χ+ E λ+ Υ ξ, (18)
|ztt(k +N |k)| < ε, (19)
|v(k +N |k)| < ε, (20)

vmin ≤ vdes(k + κ|k) ≤ vmax, ∀κ = 1...N, (21)

amin ≤
1
τ

(vdes(k + κ|k)− v(k + κ|k)) ≤ amax, ∀κ = 1...N, (22)

v(k + κ|k) = vJ = 0, ha x(k + κ|k) ∈ R̂J(t, ω), ∀κ = 1...N, (23)
v(k + κ|k) = vC , ha x(k + κ|k) ∈ R̂C(t, ω), ∀κ = 1...N. (24)

A következőekben a „mintavételezés és eldobás” módszer [CG11] kerül
alkalmazásra a sztochasztikus forgalmi régiók kezelésére. Első lépésben a
sorhosszak diszkretizálásra kerülnek a QA(t, ω) érkezési ráta egész értékűre
választásával. A folytonos RJ(t, ω) és RC(t, ω) régiókból diszkrét R̂J(t, ω),
R̂C(t, ω) régiók állnak elő az eloszlásfüggvény FQA

(t, ϕ) ismeretében. Ezek
a régiók a diszkretizáláson keresztül véges sok nemlineáris korlátozást írnak
elő az optimalizációra. A trajektóriatervezést egy fix valószínűségi szintre
választva ezen korlátozások egy része eldobható. Ezzel a megoldás fízibili-
tása valószínűségi értelemben garantálható [CG11] alapján.

Az explicit kapcsolat az érkezési ráta és a tervezett trajektóriák szto-
chasztikus tulajdonságai között analitikus módon nem határozható meg,
ehhez numerikus módszerekre van szükség. Monte-Carlo szimulációk ered-
ményeképp elmondható, hogy negatív korreláció van a sorhosszak és a ter-
vezett trajektóriák között [VTKQ20]. Következésképp a nagyobb sorhossz
azt jelenti, hogy a busz távolabb van a megállótól. Ennek oka, hogy a
busz megpróbálja elkerülni a megállást a sorban és lassabban közelíti meg
azt. Forgalomszimulátorral végzett szimulációk alapján elmondható, hogy
a járművek megpróbálják elkerülni a sorokat a jelzőlámpáknál. A forgalmi
modell korlátozásként történő figyelembe vétele az optimalizációban alacso-
nyabb energiafogyasztást eredményez.
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5. tézis

Közösségi közlekedési hálózat irányítására szolgáló centralizált szabályozót
dolgoztam ki. Az egyes járműveket és megállókat leíró egyenletek összeil-
leszthetők egyetlen, szakaszonként affin rendszerré. Ezen nagyméretű rend-
szerre modell alapú prediktív szabályozó tervezhető. Mivel ennek a szabá-
lyozónak nincs célhalmaza, ezért a stabilitás nem garantált. Mivel a prob-
léma NP-nehéz, ezért az analízis számítási korlátokba ütközik. A rendszert
Monte-Carlo szimulációval, illetve halmazelméleti megközelítéssel vizsgál-
tam.
[VTK18a, VPKT20]

A közösségi közlekedési hálózat modell (1. tézis) felhasználható egy cent-
ralizált MPC tervezéséhez. A centralizált szabályozó minden járműnek egy-
szerre számít ki egy optimális sebességprofilt. Ez a módszer több ponton
is eltér a korábban bemutatott decentralizált eljárásoktól. A hálózatot egy
egységként kezelni azt jelenti, hogy az állapottér dimenziója jelentősen meg-
nő. Ezen felül az optimalizáció NP-nehéz az egészértékű korlátozások mi-
att. A csökkenő horizontú stratégia sem működik, mivel nem jelölhető ki
egy „következő megálló”, hiszen az optimalizálás egyszerre történik minden
buszra. Így a célhalmaz (terminal set) sem adódik ki egyértelműen. Ezért
a predikciós horizont (N) akkorára választandó, ami még numerikusan ke-
zelhető. Továbbá a szabályozott rendszer fízibilitás- és stabilitásvizsgálatát
külön módszerekkel kell elvégezni.

A centralizált és a decentralizált szabályozó összehasonlításából az derül
ki, hogy numerikus nehézségek miatt (a hálózati modell egy nagyméretű,
NP-nehéz probléma) a predikció csak jóval kevesebb lépésre előre végezhető
el. Ezzel elvesznek a prediktív szabályozás előnyei. Performancia szempont-
jából a két megközelítés hasonlóan teljesít a kiegyensúlyozott stratégiához.
A centralizáltan szabályozott buszok hamarabb érnek a megállóba az utas
várakozási időre vonatkozó költség miatt. Jelentős forgalmi zavar esetén a
centralizált szabályozó 17%-al gyorsabban képes a buszok periodikusságát
az elvárt szintre visszaállítani a kiegyensúlyozott stratégiához képest.

A numerikus nehézségek miatt a szabályozott rendszer fízibilitása csak
numerikus módszerekkel vizsgálható [CGP09]. Numerikusan egy probabi-
lisztikus mérték adható a teljes hálózatban várakozó utasok számának felső
korlátjára. Halmazelméleti megközelítéssel [Bor03] infízibilis régiók keres-
hetők a szabályozott rendszer állapotterében. Numerikus nehézségek miatt
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ez csak indirekt módon tehető meg. Először egy explicit MPC (EMPC)
kerül megtervezésre [AB09]. Ha ez az EMPC nem értelmezett az állapottér
valamely partíciójában akkor az feltételezhető, hogy ott az eredeti MPC-nek
sincs megoldása. Ehhez szükséges az állapotteret lehatárolni egy hiperkocka
X segítségével amely a fizikailag értelmes alsó és felső korlátot ad az állapo-
toknak. A hiperkocka és az EMPC metszetével a fízibilis régiók előállnak.
Ha a metszet megegezik az eredeti X politóppal, akkor az MPC-nek min-
denhol van fízibilis megoldása. Az algoritmus az alábbi lépésekkel foglalható
össze:

1. algoritmus: Az EMPC fízibilitási analízise

Legyen: X a releváns állapotok politópja.
Számítsuk ki az EMPC-t.
Legyen: E politóp az EMPC fízibilis tartománya
I = X ∩ E .
Ha E \ I = ∅, akkor

nincsenek infízibilis állapotok,
egyébként

Létezik infízibilis kezdeti állapot.

3. Jövőbeli kutatási irányok
Két irány emelhető ki, amely vonalon a kutatás folytatható. A 2. tézisben
kidolgozott sztochasztikus lökéshullám-modell kiterjeszthető egy teljes vá-
rosi hálózatra. Együttes eloszlások figyelembevételével lehetőség nyílik pon-
tosabb, illetve térben távolabbi jelzőlámpáknál a forgalmi állapotok előre-
jelzésére. A modellnek vannak limitációi, melyeket relaxálni kell: túltelített
hálózatban a sorok túlcsordulását kezelni kell. A modell összehasonlítása
más az irodalommal fellelhető módszerekkel (pl. store-and-forward) is egy
logikus továbblépés.

A centralizált modell analízise numerikusan nehéz a modell méretéből és
osztályából adódóan. Az ilyen típusú rendszerek analízisére (főként stabili-
tásvizsgálatára) nincsenek jól bevált módszerek. Célszerű tehát a modellt
úgy átalakítani, hogy az analízis szempontjából kedvezőbb alakban álljon
elő. Ennek célja, hogy a közösségi közlekedési hálózatok stabilitásvizsgálata
a klasszikus megközelítésekkel legyen elvégezhető.
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