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1. Bevezetés
Napjainkban a nagyvárosi közúti közlekedés általános jellemzője a torlódás, a kereslet meghaladja a kínálatot, az utazási igények felülmúlják az
úthálózat kapacitását. A városfejlesztés korábbi szakaszaiban a problémát
folyamatosan új utak építésével és a meglévő infrastruktúra bővítésével kívánták megoldani, azonban ez csak újabb helyváltoztatási igényeket generált. Ilyen módon közlekedésmérnöki szempontból a cél az, hogy a meglévő
úthálózati kapacitásokat minél hatékonyabban használjuk ki. A motorizációs fok és ezáltal a forgalomnagyság is folyamatosan növekszik, ezért kiemelt
fontosságú, hogy a járművek az úti céljukat az optimális útvonalon haladva
érjék el, csökkentve a hálózat terhelését.
A gráfelmélet már olyan szinten áll, hogy a forgalom aktuális állapotát
megfelelően leíró bemeneti adatokból az optimális útvonal kiszámítható.
Azonban tökéletes leíró adat egyelőre nem érhető el. Nem áll rendelkezésre
a hálózat minden részéről sem térben, sem időben, továbbá a megfelelő
adatminőség sem garantált. Emiatt a hálózat forgalmi állapotára becslések
útján kell következtetni annak érdekében, hogy mind az utazókat, mind
a közlekedési rendszer üzemeltetőit megfelelő módon lehessen támogatni a
döntéseikben.
A disszertáció tézisei ehhez a témakörhöz kapcsolódnak. Elsőként elemeztem, hogy a nem teljeskörű adatok problémája miként kezelhető a forgalmi állapot becslésével, majd ezt követően, a kinyert információkra építve,
útvonal-tervezési módszereket dolgoztam ki a városi egyéni és közösségi közlekedési járművek számára. A disszertáció felépítése az 1. ábrán látható.

1. ábra. A disszertáció felépítése
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2. Kutatási célok és módszerek
A kutatás célja, hogy az utazók és a közlekedési rendszer üzemeltetőinek szempontjait figyelembe véve elősegítse a városi közúthálózat hatékonyabb kihasználását. A disszertációban ismertetett módszertanok egyrészt
a forgalmi információk valós idejű rekonstruálásának, másrészt erre építve a forgalom irányításának eszközei. Ezzel összefüggésben a tézisek a következő témakörökre koncentrálnak: adathiány térben és időben a hálózat
egyes részein, a különböző forrásokból begyűjtött heterogén adatok együttes felhasználhatósága, valamint a forgalom szabad áramlását megzavaró
incidensek hatásának kezelése. A kutatómunkámat az alábbi célok mentén
végeztem:
1. Adatfúziós technika kidolgozása az eljutási idő becslésére, kiaknázva a
különböző szenzorokból származó inhomogén adatok kombinálásában
rejlő lehetőségeket.
2. Robusztus járműszámbecslő algoritmus kidolgozása, amely kevesebb
szenzor alkalmazásával is hasonló pontossággal működik, mint a jelenleg elterjedt technikák.
3. Útvonaltervező módszer kidolgozása, amely közlekedésmérnökileg megalapozott információt szolgáltat akkor is, ha éppen nem érhető el valós
idejű adat a hálózat valamely részéről.
4. Dinamikus útvonaltervező eljárás kidolgozása magasan automatizált
közösségi közlekedési járművek számára, amely alkalmazásával a hálózatban bekövetkező változásokra azonnal lehet reagálni.
A forgalmi állapotot elsősorban az irányítástechnika módszereivel becsültem a vizsgált rendszerek állapottér-reprezentációján keresztül. Ehhez
a hagyományos Kalman-szűrőn alapuló eszközöket használtam fel: a váltó
Kalman-szűrőt és a H-végtelen szűrőt [Kal60, Lib03, ZSX02]. A forgalomáramlás jellemzőit a járműmegmaradás törvényét és a járműforgalomra értelmezett lökéshullám-elméletet alkalmazva írtam le [WL11, VT19]. Azokban az esetekben, amikor a megfigyelt jellemző változásának természete
nem volt ismert, a véletlen bolyongás (random walk) modellt használtam.
Az utazói igényadatokat a hagyományos négylépcsős modellben [OW11]
képeztem le, ahol a hálózati forgalomterheléseket a „mindent vagy semmit” és a dinamikus egyensúlyi ráterhelések kombinálásával állítottam elő
[She85, BGP05]. Az útvonaltervezés a Dijkstra-algoritmus alapelvei szerint
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történt, továbbá ennek egy kibővített változatát, a „k-legrövidebb” útvonalat eredményező Yen-algoritmust alkalmaztam [Dij59, Yen70].
A disszertációban kidolgozott módszerek valós idejűek, céljuk a városi
közúti közlekedés egyes irányítási folyamatainak megvalósítása. Az algoritmusok hatékonyságát forgalomszimulációs környezetben mutattam be, PTV
Vissim és Visum szoftverekben modellezve tipikus budapesti útszakaszokat.

3. Tudományos eredmények összefoglalása
1. tézis
Váltó Kalman-szűrő alkalmazásával olyan adatfúziós eljárást dolgoztam ki,
amellyel a városi egyéni közúti közlekedésben az eljutási idő hatékonyan becsülhető. Az algoritmus lehetővé teszi, hogy a becsléshez a hagyományos és
az újszerű, alternatív forgalmi mérőeszközökből származó adatokat együttesen használjuk fel. A módszer hatékonyságát hurokdetektoros adatok és a
forgalommal együtt mozgó úszókocsis adatok (floating car data) fúziójával
demonstráltam.
[HTV18, HTV16, THV14a, THV14b, HTV13]
A kutatás újszerűségét az adja, hogy a városi közúti közlekedés forgalmi állapotát leíró paramétert, az eljutási időt vegyes mérőrendszerek felhasználásával, adatfúziós technikával becsültem. Ezzel szemben a jelenlegi kutatások
többsége városi környezetben egyszerre csak egyféle adatforrásra támaszkodik, homogén adatokat dolgoz fel. Ilyen adatforrás lehet a hurokdetektor,
a forgalommal együtt mozgó úszókocsi (floating car), vagy a közlekedők
mobiltelefon-helyadatai [Kü05, LTV12, PV08, TV14]. A szenzorfúzió alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy jobb eredményt kapjunk, mintha az
egyes forrásokból érkező információkat csak egymástól elszigetelten használnánk.
A különböző vegyes mérőrendszerekből származó közlekedési információk inhomogének, ráadásul nem is minden adatforrás szolgáltat mindig adatot. Ezenfelül az éppen használható méréssel rendelkező szenzorok száma
is folyamatosan változik. Ezen jellemzők kezelésére egy váltó Kalman-szűrő
[Lib03] alapú algoritmust dolgoztam ki, amely kombinálja a hagyományos,
kifejezetten forgalmi mérésekre szolgáló mérőeszközök adatait az újszerű,
eredetileg nem közlekedési céllal kifejlesztett, de mégis e célra is felhasz3

nálható alternatív mérőeszközök adataival. A modellben az eljutási időt
választottam a forgalom állapotát kifejező változóként. A vizsgált rendszer
állapottér-reprezentációját egy ρ(k) kapcsolási jel szerint váltó rendszerrel
írtam fel:
x(k + 1) = x(k) + v(k)
yρ(k) (k) = Cρ(k) x(k) + wρ(k) (k)
ρ(k) ∈ S = {1, 2, . . . , s}

(1)
(2)
(3)

ahol x(k) és v(k) jellemzik a rendszer valós állapotát: a tényleges eljutási
időt és az azt érintő zajt. Az yρ(k) (k) és w(k) változók a különböző szenzorok mérései alapján előálló eljutási időt és a hozzá kapcsolódó zajt jelölik. A
Cρ(k) mátrix a rendszer állapota és a mérés között fennálló kapcsolatot fejezi
ki. A ρ(k) kapcsolási jel a rendszer működési üzemmódjára utal, amelyet
az határoz meg, hogy az aktuális k periódusban épp mely mérőeszközök
szolgáltatnak adatot. Az S halmaz az így előálló lehetséges mérési konfigurációkat tartalmazza. A szűrő alkalmazhatóságához az szükséges, hogy az
épp adatot szolgáltató mérőeszközökre vonatkozóan ismert legyen a mért
eljutási idő és annak szórása (amely a zajt reprezentálja), lásd a 2. ábrát.

2. ábra. Az eljutási idő becslését megvalósító szenzorfúziós logika n típusú
szenzorral (T : eljutási idő, σ: szórás)
A módszertan egy lehetséges gyakorlati alkalmazását hurokdetektoros és
úszókocsis (floating car) adatok kombinációjával mutattam be, ahol az adatforrásokra vonatkozóan különböző adatfeldolgozási módszertanokat dolgoztam ki (3. ábra).
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3. ábra. Példa a váltó Kalman-szűrő működésére
A hurokdetektoros adatok felhasználására kidolgozott módszertan alapja egy look-up-table felállítása nagy számú, változatos forgalmi körülményeket reprezentáló forgalomszimuláció eredményeit feldolgozva. A futtatások
során a hurokdetektoron mérhető forgalomnagyság- és foglaltságértékeket
állítottam párhuzamba az eljutási idővel a fundamentális diagramot felhasználva. Első lépésben a foglaltság értéke meghatározza, hogy a forgalom
állapota a stabil vagy az instabil tartományba esik-e. Második lépésben a
forgalomnagyság-értékek alapján résztartományokat képeztem a stabil és
az instabil tartományokon belül. Végül harmadik lépésben minden résztartományhoz rendeltem egy átlagos (várható) eljutási időt és egy hozzá
kapcsolódó szórásértéket, melyek egyben a váltó Kalman-szűrő bemenetét
is képezték a hurokdetektoros adatok esetében.
A floating car adatok felhasználására egy, a bejelentkezési időközökön
alapuló metódust dolgoztam ki, amely a jelzőlámpák környékéről beküldött
pozícióadatokat hasznosítja. Az eljutási időt az alapján becsültem, hogy a
szakasz bejáratát és kijáratát milyen időkülönbséggel hagyja el a jármű. A
bizonytalanságot az okozza, hogy a bejelentkezések helye általában nem esik
pontosan egybe a szakasz kezdő- vagy végpontjával. Azonban feltételezhető, hogy a bejelentkezési pontok mindkét szakaszvég közelében egyenletes
eloszlást követnek, így ezek konvolúcióját véve határoztam meg a bizonytalanságot kifejező szórást.
Általánosságban is kijelenthető, hogy a bemutatott váltó Kalman-szűrő
alapú adatfúziós algoritmus lehetővé teszi, hogy egymástól kifejezetten különböző szenzorok méréseit hatékonyan kombináljuk egymással. Ezenfelül
a módszertan további lehetősége, hogy a kinyert információk valós idejű
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makroszkopikus forgalmi modellek pontosítására is felhasználhatók.

2. tézis
Robusztus, H-végtelen szűrőt alkalmazó eljárást dolgoztam ki a járműszám
valós idejű becslésére városi jelzőlámpás útszakaszokra vonatkozóan, sávonként egyetlen szenzor felhasználásával. A járműszám változásának dinamikáját leíró forgalmi modellt a lökéshullám-elmélet felhasználásával, járműtrajektóriák és kinematikai egyenletek alapján állítottam fel.
[HT21b, HT21a, THV17]
A kutatás újszerűségét az adja, hogy a városi jelzőlámpás útszakaszokon a
járműszám becslésére olyan robusztus modellt dolgoztam ki, amely sávonként csak egy mérőeszközt alkalmaz. Ezzel szemben a hagyományos módszerek rendszerint több szenzort igényelnek. Ilyen módon a felállított algoritmus alkalmas lehet az eszközköltségek csökkentésére, miközben hasonló
pontossággal képes a járműszámot megbecsülni, mint a korábbi modellek
[CWZ+ 14, LWL15, LWMH19].
A sorhosszváltozás dinamikáját diszkrét idejű állapottérmodellel írtam
fel, a lökéshullám-elmélet felhasználásával. A beáramló járművek számát a
ciklusidő, a torlódások idején fellépő forgalomsűrűség és a sorfelépüléskor érvényes lökéshullám sebességének szorzataként fejeztem ki. A járműkiáramlás
modelljét az effektív idő fogalmának bevezetésével állítottam fel. Ez azt az
időpontot azonosítja, amikor a sorban az utolsó olyan jármű elindul, amely
az útszakaszról még a zöldidő alatt ki tud haladni; az ezt követő járművek
már megállásra kényszerülnek. Ezek alapján a kiáramló járművek számát
az effektív idő, a torlódások idején fellépő forgalomsűrűség, a sorleépüléskor
érvényes lökéshullám sebessége és a gyalogosforgalom hatását megjelenítő
tényező szorzataként fejeztem ki.
Az alkalmazott H-végtelen szűrő állapotdinamikai és mérési egyenletét
a következő módon írtam fel:








0 + v(k), ha tef f · ρjam · W2 · f (k) ≥ x(k) + tcyc · ρjam ·

q

(k)

f ree

x(k + 1) =  x(k) + tcyc · ρjam ·






qA (k)
ρjam − vA

qA (k)
q

ρjam − vA

(k)

− tef f · ρjam · W2 · f (k) + v(k), e-

(4)

f ree

gyébként

(5)

y(k) = x(k) + Ll · ρjam · z(k)
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ahol x(k) és y(k) a k-adik lépésközben a tényleges és a mért járműszám, v(k)
és z(k) a rendszer állapotát és a mérést terhelő zajok, Ll az útszakasz hossza,
ρjam a maximális, torlódások idején fellépő forgalomsűrűség, tef f az effektív
idő, W2 a lökéshullám sebessége, f (k) a gyalogosforgalom hatását kifejező
tényező, tcyc a jelzőlámpa periódusideje, vf ree a szabadáramlási sebesség,
míg qA (k) a szenzoron mért járműszám a k-adik lépésközben.
Külön módszert dolgoztam ki a szenzor megfelelő pozíciójának meghatározására, kihasználva az időbeli és a térbeli foglaltság között fennálló
kapcsolatot [PV08]. A szenzort az útszakasz közepéhez, kis mértékben a
belépő véghez közelebb kell elhelyezni.
A járműszámbecslő algoritmus teljesítményét szimulációs környezetben,
egy tesztszakaszra vonatkozóan értékeltem ki (4. ábra), a futtatások során
egyre növekvő mértékű forgalmi zavarást bocsátva a hálózatra. A teljesítményt a hagyományos Kalman-szűrőhöz hasonlítottam, melyhez képest a
H-végtelen szűrőben alkalmazott modell egyre előnyösebbé vált, ahogy a
zavarásból fakadó bizonytalanság nőtt.

4. ábra. Szimulációs hálózat az algoritmus teljesítményének értékeléséhez ν
zavarással és p gyalogos forgalommal (utóbbi csak 2 sávos esetekben)
Amikor a tesztszakaszon nem volt zavarás, a becslési hiba a Kalmanszűrő estében a mérések 11%-ában volt nagyobb, mint 5 jármű, a H-végtelen
szűrőnél 10%-ban (viszonyításként: a tesztszakasz hossza 313 m). A legrosszabb eset szimulációja során, amikor a zavarás az alapforgalom 30%át tette ki, a becslések hibái 26 és 20%-ban haladták meg az 5 járművet.
Ezenfelül a H-végtelen szűrőben alkalmazott modell teljesítményét egy kétsávos útszakaszon is megvizsgáltam, 30%-os forgalmi zavarás és a jobbra
kanyarodókat keresztező gyalogosforgalom mellett. Ekkor a becslési hiba a
szimulációs mérések 20%-ában volt nagyobb, mint 10 jármű.
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3. tézis
A városi egyéni közúti közlekedésben használható útvonaltervező módszert
dolgoztam ki, amely a hagyományos négylépcsős forgalmi modellt kombinálja valós idejű utazásiigény-adatokkal és a hálózaton aktuálisan fellépő zavarokkal. A klasszikus útvonaltervezőkkel összehasonlítva az algoritmus közlekedésmérnöki szempontból megalapozottabb eredményt ad a hálózat azon
részeire vonatkozóan, ahonnan aktuálisan nem érhető el forgalmi adat vagy
csak minimális mennyiségben áll rendelkezésre.
[HMT17b, HMT17a, MTH16]
A kutatás újszerűségét az adja, hogy a négylépcsős forgalmi modellt aktuális utazási igényadatokkal kombináltam, melyet a hagyományos útvonaltervezők nem tesznek meg. A témában a forgalmi modellt alkalmazó kutatások többsége a hálózati szintű makroszkopikus fundamentális diagramot
használja fel. Viszonylag kevés algoritmus használja a négylépcsős modellt,
amit általában csak az aktuális forgalmi adatokkal kombinálnak, de valós
idejű igényadatokkal nem [SG18, YSG18]. Megjegyzendő továbbá, hogy az
ilyen elvű útvonaltervező algoritmusokat döntő többségükben csak mesterséges hálózaton tesztelik, kevesen végzik el a valós környezet szimulációját
[GM11, MSG11, DGZZ17]. Jelen tézis a valós idejű adatok hiányának problémájára mutat be egy megoldást azáltal, hogy a hálózat ismeretlen forgalmi
állapotú területeire vonatkozóan a négylépcsős modellel végzi el a becslést.
Az eljárás két lépést tartalmaz: egy egyszeri előkészítést, valamint egy
ciklikus végrehajtást. Az előkészítő fázis a hálózat alap forgalmi állapotát
állítja elő a nap minden időszakára vonatkozóan, statikus igénymátrixokat
(SDM ) és egy dinamikus egyensúlyi ráterhelést alkalmazva.
A ciklikus végrehajtás során mind a hálózat, mind az igénymátrixok periodikusan aktualizálásra kerülnek a hálózaton megjelenő zavarok és utazói
igények alapján. Az aktuális igények mátrixát (ADM ) a statikus igénymátrixokkal (SDM ) kombinálva minden periódusra vonatkozóan előáll egy
dinamikus igénymátrix (DDM ), a következő módon:
[ADM (k − 1)]
DDM (k) = SDM (k) · 1 −
+ ADM (k − 1)
[SDM (k)]
!

(6)

ahol [SDM (k)] és [ADM (k − 1)] a statikus és az aktuális igénymátrixok
sarokösszegeit jelöli a k-adik, illetve a (k − 1)-edik periódusra vonatkozóan.
A dinamikus igénymátrixot a „mindent vagy semmit” eljárással a hálózatra
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bocsátva megkapjuk az útszakaszok előzetesen kalkulált aktuális forgalmi
terhelését.
Az útvonaltervezés alapját az útszakaszok ellenállása adja, amely az
előkészítési fázis során számított, valamint az előzetesen kalkulált aktuális
terhelés kombinációján alapul, a következők szerint:
[ADM (k − 1)]
[ADM (k − 1)]
+ QAON (i, k) ·
Q(i, k) = QDU E (i, k) · 1 −
[SDM (k)]
[SDM (k)]
!

(7)

ahol Q(i, k) az i-edik útszakaszon a forgalomnagyság a k-adik periódus végén, QDU E (i, k) az i-edik útszakaszon a k-adik periódusra számolt forgalomnagyság az előkészítés során elvégzett dinamikus ráterhelés után, míg
QAON (i, k) az aktuális periódus utazási igényei alapján a „mindent vagy
semmit” ráterheléssel számolt forgalomnagyság az i-edik útszakaszon a kadik periódusban. [SDM (k)] és [ADM (k − 1)] a statikus és az aktuális
igénymátrixok sarokösszegeit jelöli a k-adik és a (k − 1)-edik periódusban.
Az egyes útszakaszok ellenállását a forgalomnagyság-késési idő függvénykapcsolat (volume-delay function) eredményezi, melynek bemenő paraméterei a Q(i, k) forgalomnagyságok. Az útvonal-tervezési eljárás ezt alapul
véve az összességében legkisebb ellenállású útvonalat szolgáltatja eredményül. Megjegyzendő, hogy az ellenállás alapja nem szükségszerűen csak a
forgalomnagyság, hanem egyéb tényezők is figyelembe vehetők, mint például
a környezetterhelés vagy az útdíjak.
A módszertan működőképességét szimulációs környezetben, Csepel közlekedési hálózati és igényadatait modellezve demonstráltam. A szimulációk
alapját Budapest multimodális négylépcsős forgalmi modellje adta, míg a
valós idejű igényadatokat, valamint hálózati incidenseket mesterségesen generáltam (5. ábra).
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5. ábra. Útvonalajánlat különböző forgalmi helyzetekben, az incidens helyszínét piros „x” jelöli

4. tézis
Többkritériumú dinamikus útvonaltervező metódust dolgoztam ki magasan
automatizált közösségi közlekedési járművek számára, a megállók között dinamikusan változó útvonalajánlat előállításával. Az útvonalválasztás során
egy generalizált költségfüggvény minimalizálása történik meg, hozzájárulva
ezzel a járművek hatékony működtetéséhez. A megállók közötti lehetséges
útvonalakat egy folyamatosan frissülő, súlyozott, irányított gráfként modelleztem, a felhasználói preferenciák szerint módosítható súlyozó tényezőkkel
(pl. hossz, aktuális sebesség).
[Hor20, HLT+ 19, HTVS19, HTV19, SH16]
A kutatás újszerűségét az a keretrendszer adja, amely lehetővé teszi, hogy
a magasan automatizált közösségi közlekedési járművek a megállók között
folyamatosan változó útvonalon haladhassanak, valós időben reagálva a forgalmi változásokra. Az automatizált közösségi közlekedési járműveket jelen10

leg a hagyományos közösségi közlekedés elvei szerint tesztelik, a megállók
között előre kijelölt fix útvonalon haladva, függetlenül az úthálózat forgalmi állapotától. Egyedül az autonóm igényvezérelt közlekedésben találunk
a kutatásban bemutatott megközelítésre példákat [ZRP16, AMWR17]. A
tézisben kidolgozott módszer az útvonal generalizált költségét (ellenállását)
minimalizálva ad javaslatot a következő megálló megközelítési útvonalára,
figyelembe véve a menetrendi kötöttségeket is.
A metódus a lehető legtöbb számítást offline, még a valós idejű futás
megkezdése előtt elvégzi, amivel valós idejű számítási kapacitás és adatforgalom spórolható meg. Az egymást követő megállók között egy-egy alhálózat
kerül kijelölésre, amelyen a forgalmi állapotot monitorozza az algoritmus,
és szükség esetén alternatív útvonalat választ. Egy p útvonal költsége (ellenállása) a következő módon áll elő:
p

C =

w(x0 , xp1 )

n
X

+

m=2

w(xpm−1 , xpm )

(8)

ahol w(xpm−1 , xpm ) jelöli az útszakasz ellenállását az xm−1 és xm csomópontok között, melyek a p útvonalat alkotják az aktuális alhálózaton belül. Az
út kezdőpontját (vagyis a jármű aktuális helyzetét) 0 jelöli, a végpontját
(vagyis a következő megállót) n.
Az útvonaltervezés a „k db legrövidebb út” keresési eljárás szerint történik, a Yen-algoritmust felhasználva [Yen70], figyelembe véve a jármű menetrendjét is. Az útvonaltervezés első lépéseként meghatározzuk a k db
legkisebb ellenállású útvonalat (p = 1, 2 . . . k ∈ K) a 0 és n közötti lehetséges útvonalak P halmazából a generalizált költségek (Cg1 , Cg2 . . . Cgk )
alapján. Ezt követően meghatározzuk, hogy ezeken az útvonalakon mennyi
idő alatt érhető el a következő megálló. Kizárjuk azokat az útvonalakat,
amelyeken az nem érhető el a menetrendben megadott limitidőre (tlimit ). A
megmaradó útvonalak közül a legkisebb generalizált költségűt választjuk:
min(Cgp ), p ∈ (P ∩ K); Ctp ≤ tlimit . Ha a k db legkisebb ellenállású útvonal mindegyikén Ctp > tlimit , vagyis egyiken sem lehet elérni a következő
megállót a megadott időre, akkor egy újabb útvonalkeresést hajtunk végre,
ezúttal kizárólag az eljutási idő alapján. Ebben az esetben a legkisebb ellenállású útvonalat választjuk ki: min(Ctp ), p ∈ P . A működésre egy példát
mutat a 6. ábra.
A generalizált költségfüggvényt a felhasználó választhatja meg, függően
a saját preferenciáitól, hogy ő maga milyen tényezőket tart fontosnak. A
példában az alábbi függvényt alkalmaztam:
Ci = αli + βti
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(9)

6. ábra. A monitorozott alhálózat a 3 db legkisebb ellenállású útvonallal.
Az előrejelzett érkezési időt tpred jelöli. Az elvárt érkezési idő 9:00:00.
ahol Ci az i-edik útszakasz generalizált költsége, li , és ti az i-edik útszakasz
hossza és a rajta aktuális eljutási idő, míg α[1/m] és β[1/s] a távolság és az
eljutási idő súlyozó faktorai.
A kidolgozott útvonaltervező algoritmus teljesítményét szimulációs környezetben értékeltem ki, ahol az esetek 30%-ában jobb teljesítményt nyújtott ahhoz képest, mintha a jármű mindig előre meghatározott útvonalon
haladna, miközben csak 10%-ban bizonyult annál rosszabbnak.
A módszertan a közösségi közlekedési járművek és a közúthálózat forgalmi állapotának példáján került bemutatásra, de általánosan is alkalmazható, például egy gyárban vagy raktárban a különböző pontok bejárására.

4. Jövőbeli kutatási irányok
A disszertációban bemutatott kutatás két fő irányban fejleszthető tovább. Az 1. és a 2. tézisben az útszakaszok szintjén bemutatott algoritmusok
a forgalom állapotának hálózati szintű becsléséhez szolgálnak építőelemekként. A hálózati szintű kiterjesztésnél figyelembe kell venni, hogy egy-egy
útszakasz állapotát a szomszédos útszakaszok is befolyásolhatják. A modellezés pontossága várhatóan javítható, ha az a szomszédos útszakaszra
átterjedő sorhosszak jelenségével közvetlenül is számol.
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A 3. és 4. tézisben bemutatott útvonaltervező algoritmusok további lehetősége, ha azokat nemcsak a jelenbeli, hanem a jövőbeli forgalom irányításához is felhasználjuk. A közlekedési hatásmodellek a várható jövőbeli
forgalmi igényekről is információt szolgáltatnak, amely az útvonaltervező algoritmusokban felhasználható. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a hálózat
forgalomterhelését befolyásoljuk a kiadott útvonalajánlatokkal. Az azonos
irányban jelentkező forgalmi igények így könnyebben oszthatók szét alternatív útvonalak között, elősegítve ezzel a torlódások mérséklődését. Ezzel
összefüggésben szükséges figyelembe venni, hogy a tervezett utaknak csak
bizonyos hányada valósul meg, így további lehetőség egy olyan valószínűségi
algoritmus alkalmazása, amely ezt az arányt meghatározza.
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