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Bevezetés

„A közlekedés előnyei és káros hatásai közötti ellentmondásnak a feloldása, kiegyensúlyozása
feladatunk, azaz hogyan lehetséges a növekvő mobilitási igényeket, a fenntartható fejlődést szem
előtt tartva kielégíteni.” áll a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján. Ebből az egy
mondatból is leszűrhető az, amit nap, mint nap az utakon tapasztalunk, a közlekedés problémáit
csak hosszú távra tervezve lehet jól megoldani. Ezt a gondolatot szem előtt tartva született a
Magyar Közlekedéspolitika [1], amely a kiemelt prioritások közé emelte a közösségi közlekedés
fejlesztésének kérdését:

- „A személyforgalomban a közforgalmú közlekedés preferálása az egyéni közlekedéssel
szemben és a kerékpárforgalom ösztönzése, a gyalogos közlekedés biztonságának és
kényelmének növelése.”

Ezen túlmenően a Magyar Közlekedéspolitika 2006-ig megvalósítandó kiemelt fejlesztései
között nevesítve is megjelenik a közösségi közlekedés:

- „A korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés biztosítása,
ennek keretében első lépésként a szolgáltató társaságok közötti átjárhatóságot biztosító
új bérletrendszer megvalósítása a fővárosban és vonzáskörzetében (Budapesti
Közlekedési Szövetség).”

Ezek a hazai célok természetesen összhangban állnak az Európai Unió közlekedéspolitikájával
[2] is, ahol egyfelől a jelenlegi tömegközlekedési rendszerek jobb kihasználása jelenik meg:
„A közepes és nagyvárosokban kialakult, egyre növekvő zsúfoltságtól szenvedő európai polgárok
életminőségének általános romlására adott válaszként – a szubszidiaritás elvével összhangban –
a Bizottság azt javasolja, hogy a jó gyakorlati megoldások elterjesztésére helyezzük a hangsúlyt,
a tömegközlekedésnek és a már meglévő infrastruktúrának a kihasználását tűzve ki célul.”
Másrészről, pedig a tömegközlekedés versenyképességének javítása tekinthető kitűzött célnak:
„A személygépkocsi alternatíváit tehát mind az infrastruktúra (metróvonalak – villamosok -
kerékpárutak - tömegközlekedési járműveknek fenntartott elsőbbségi forgalmi sávok), mind pedig
a szolgáltatás (a szolgáltatás minősége, a használók tájékoztatása) szempontjából vonzóbbá kell
tennünk. A tömegközlekedésnek olyan kényelmet, minőséget és sebességet kell kínálnia, amit az
emberek elvárnak tőle.”
Mindezekből az körvonalazódik, hogy ma már a nemzeti és az európai közlekedéspolitika is
komolyan veszi a közösségi közlekedést, és napjaink városi közlekedési problémáinak egyik
legfontosabb megoldásának a tömegközlekedési rendszerek térbeli-időbeli igényeknek megfelelő
használatát, és az ezzel összhangban álló modal-split kialakítását tartja. A tömegközlekedés az
egyéni közlekedéssel szemben többek között a következő előnyökkel rendelkezik:

- Fajlagosan alacsonyabb környezetszennyezés
o levegő
o zaj

- Fajlagosan kisebb helyszükséglet
o útpályán
o parkolóhelyen

- Nagyobb közlekedésbiztonság
- Alacsonyabb fajlagos energiafelhasználás

Mindezek miatt fontos, hogy városainkban jól működő, az igényeket az alkalmazott
közlekedéspolitikának megfelelő szinten kiszolgálni képes tömegközlekedési rendszerek
üzemeljenek. Ahogy az az előzőekből is kitűnik a jelenlegi magyar közlekedéspolitika igen
fontosnak tartja, ezért kiemelten kezeli a tömegközlekedés előnyben részesítését. A
tömegközlekedés előnyben részesítése esélyt ad arra, hogy jó minőségű, magas színvonalú
tömegközlekedési rendszerek jöjjenek létre. Ilyen, jó minőségű tömegközlekedési rendszer
megtervezése pontos, megbízható előrebecslési eszközöket igényel. A tömegközlekedési
tervezési eljárások, valamint általában a tömegközlekedési rendszerek tervezésének kulcsa, a
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várható utasterhelések pontos meghatározása, vagyis a közlekedéstervezés ráterhelés lépésének
jó végrehajtása.
A téma fontosságát jelzi, hogy már a múlt század közepe óta számos hazai kutatócsoport
foglalkozott a tömegközlekedés tervezés kérdéseivel. Ezek közül is kiemelkedik a Budapesti
Műszaki Egyetem két Tanszéke, a Közlekedésüzemi, ahol a közlekedési folyamatok térbeli-
időbeli lefolyásának vizsgálata került előtérbe, illetve a Közlekedésgazdasági ahol a
tömegközlekedés gazdasági vonatkozásaival foglalkoznak, további igen fontos műhely a
Széchenyi István Egyetem (korábban Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola) Közlekedési
Tanszéke, a Transman Kft, a Közlekedés Kft, a Főmterv, illetve az UVATERV. Ezeken a
kutatóbázisokon igen sok hasznos eredmény született többek között Kövesné dr. Gilicze Éva, dr.
Tánczos Lászlóné, dr. Monigl János, dr. Bakó András, dr. Vásárhelyi Boldizsár, dr. Prileszky
István tevékenységének köszönhetően.
Disszertációm középpontjában ezért a tömegközlekedési ráterhelési modellek állnak. Doktori
értekezésemben kidolgoztam egy alapjaiban új tömegközlekedési ráterhelési eljárást, valamint
egy az eljárás helyes működéséhez szükséges mátrixkonverziós módszert.
Doktori munkám során áttekintettem a témához kapcsolódó korábbi eredményeket, elvi
modelleket, valamint azok gyakorlati felhasználását. A gyakorlatban alkalmazott eljárások
áttekintése természetesen nem lehet teljes körű. Azok a modellek kerültek csak ismertetésre,
melyek megfelelő szintű publikációkkal rendelkeztek az adott eljárás kellő megismerése
érdekében. Egyes modellek talán elavultnak tűnhetnek, de a teljesebb kép érdekében azok is
bemutatásra kerültek.
A bemutatott eljárások kritikai értékelése után felépítettem a saját új megközelítésű modellemet.
Az eljárás részletes ismertetését egy gyakorlati felhasználás tapasztalatai teszik teljessé.

Az eddigi néhány sorban valamint a címben is a tömegközlekedés kifejezés került használatra.
Habár a szó negatív hangzású a disszertáció során ennek használata tűnt a legmegfelelőbbnek.
Az elmúlt néhány évben történtek ugyan próbálkozások új, kevésbé negatív hangzású
kifejezések meghonosítására. De a közösségi közlekedés kifejezés sem terjedt el kellőképpen, a
közforgalmú közlekedés kifejezés, pedig nem csak a tömegközlekedés fogalmát takarja.

A disszertáció során több helyen is közúti közlekedés, közút – tömegközlekedés kapcsolat
szerepel. Ez nem jelenti azt, hogy a leírtak csak és kizárólag közútra, illetve közúti
tömegközlekedésre érvényesek, de a tervezési metodikák alapja általában a közúti közlekedés,
még ha azok eredményeit a kötött pályás közlekedésre ki is lehet terjeszteni, ezért a dolgozatban
ez a szóhasználat szerepel.

A disszertáció korábbi eredményeket bemutató részében több szerző által feldolgozott formulák
szerepelnek, ezért a jelölések nem mindenhol egységesek. Ahol csak lehetett az eredeti szerző
által alkalmazott jelölések kerültek átvételre.
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1. A közlekedéstervezés fő lépéseinek áttekintése

A közlekedéstervezés célja a személy és áruszállítási szükségletek kielégítéséhez megfelelő
közlekedési hálózatok kialakítása, illetve azok megtervezése [3]. Leszűkítve a
közlekedéstervezés fogalmát a személyszállítás kérdéskörére, két jól elkülöníthető feladatot
határozhatunk meg, melyek csak néhány, jól meghatározható ponton kapcsolódnak egymással.
Ezek a feladatok:

- a közúthálózat, illetve a közúti forgalom tervezése
- tömegközlekedési rendszer tervezése

Míg a közúthálózat tervezése „csak” térben történik, addig a tömegközlekedési rendszerek tér-
idő rendszerek, így tervezésük is térben és időben történik. A térbeli részhez tartoznak a
megállóhelyek, a vonalhálózat szerkezete, az időbeli rész pedig az adott hálózaton közlekedő
járművek menetrendje, üzemideje. Ebből a kettős tervezési feladatból következően a
tömegközlekedési hálózatok tervezése jóval összetettebb, bonyolultabb feladat, mint a
közúthálózat tervezése. Természetesen a tömegközlekedési rendszerek tervezése feltételezi
valamilyen közúthálózati terv meglétét, hiszen az ad alapot a tömegközlekedési rendszer
megtervezéséhez.

1. ábra A közúti tervezés, és a tömegközlekedés tervezés kapcsolata

A közúti és a tömegközlekedési tervezések során egyaránt kompromisszumokat kell kötni, mivel
mindegyik tervezési feladat többszereplős. Mindkét esetben három igénycsoport elvárásainak
megfelelő terveket kell készíteni (társadalom, igénybevevők, üzemeltető). E három igénycsoport
általában ellentétes érdekeket képvisel, így mindenki számára elfogadható terveket készíteni
nehéz.
Bármely tervezési feladatról is legyen szó, közúti vagy tömegközlekedési, a tervezés alapja
mindig az, hogy ismerjük a közlekedési kapcsolatokat, vagyis az utazások kiinduló és célpontját.
Ezek a közlekedési kapcsolatok különböző útvonalváltozatokon realizálódnak, és ezeknek a
realizációknak a feltárása, illetve előrebecslése a tervezési munka fő feladata. Az
útvonalváltozatok közötti választás azonban nem egy egyszerű matematikai paraméterekkel jól
leírható függvény eredménye, hanem bonyolult egyéni döntések sorozata, melyet többféle
társadalmi, gazdasági, technikai paraméter határoz meg.
Ebből is látszik, hogy a közlekedési hálózaton megjelenő forgalom meglehetősen bonyolult
jelenség, ahhoz hogy ennek a bonyolult jelenségnek a változásait kellő biztonsággal leírjuk,
illetve előrebecsüljük pontosan ismerni kell a közlekedési rendszer, és a lebonyolódó forgalom
főbb ismérveit, és azokat a hatótényezőket, amelyek ezeket befolyásolják. Más szavakkal arra
kell válaszolni, hogy:

- ki, mi
- miért
- mennyit
- honnan-hova

Igények elvárások a közlekedési tervekkel szemben

Társadalom Igénybevevők Üzemeltető

Közlekedési hálózat tervezése

Tömegközlekedés tervezés
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- milyen eszközzel
- mikor
- milyen útvonalon közlekedik?

A kérdésfeltevésnek megfelelően a tervezési feladatot is részekre kell osztani, amelyek egymásra
épülve adják meg a választ erre az összetett kérdésre.
A kérdésre paralel az analitikus közlekedéstervezés lépései a következők:

Mennyit Forgalomkeltés
Honnan-hova Forgalom szétosztás
Milyen eszközzel Forgalom megosztás
Milyen útvonalon Ráterhelés

E négy lépést alapvetően két különböző sorrendben lehet végrehajtani:

Utazásvégződési modell Utazás közbeni modell
Forgalomkeltés Forgalomkeltés
Forgalommegosztás Forgalomszétosztás
Forgalomszétosztás Forgalommegosztás
Ráterhelés Ráterhelés

E négy lépésből az első három (keltés, megosztás, szétosztás) a keresleti oldalt jelenti, vagyis
annak meghatározását, hogy mekkora igény mutatkozik a közlekedési rendszer igénybevételére,
ennek számszerűsítésére szolgál a célforgalmi mátrix (honnan-hova mátrix, O-D mátrix). Ennek
elemei a forgalmi körzetek közötti forgalmakat tartalmazzák (fi,j). Az egyes sorok az adott
területegységből (forgalmi körzet) kiinduló forgalmakat, míg az oszlopok a beérkező
forgalmakat tartalmazzák.

Honnan/hova 1 2 3 Sorösszeg
1 fi,j Pi
2
3

Oszlopösszeg Aj Sarokszám

1. táblázat Példa a célforgalmi mátrix felépítésére

Tehát az első három lépés során a keresleti oldalt számszerűsítő célforgalmi mátrix kitöltését
végezzük el.
A negyedik szakasz, a ráterhelés, ezzel szemben a kiszámított keresletet a kínálathoz igazítja,
vagyis meghatározza, hogy a felmerülő keresletet hogyan tudja kiszolgálni a rendelkezésre álló
kínálat (úthálózat, tömegközlekedési szolgáltatás). Ennek a kínálatnak a megjelenítésére szolgál
a közúthálózatot, vagy a tömegközlekedési rendszert ábrázoló gráf.

2. ábra Példa a közlekedési hálózatot szemléltető gráf felépítésére
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A korábbiakban vázoltaknak megfelelően a ráterhelés feladata jól elkülöníthető a megelőző
három lépés feladatától, így ennek a problémának a külön tárgyalása nem okoz problémát a
feladat megfogalmazása, és megoldása szempontjából. Az első három lépést így a ráterhelési
feladat bemenetének tekinthetjük.
A ráterhelés problémája egyébként is egy nehéz feladat, de ha a tömegközlekedési rendszereket
vizsgájuk, akkor különösen komoly problémát kell megoldani, ahogy erre Marton [5] is
rámutatott: „A tömegközlekedési ráterheléssel külön kell foglalkozni…”.

A disszertáció ennek megfelelően a ráterhelés problémájára koncentrál, de ismertetésre kerül a
többi lépés is, a teljes rendszer átláthatóságának érdekében.

1.1. Forgalomkeltés

1.1.1. A forgalomkeltés fogalma

A forgalomkeltési szakasz célja, adott területről kiinduló (Qi, Oi, Pi) és az oda beérkező
(Zj, Dj, Aj) forgalmak meghatározása. Ez tulajdonképpen a: „Hány utazás indul ki és
érkezik be az egyes körzetekbe?” kérdésre adott választ is jelentheti. A kérdést úgy is fel
lehet tenni, hány, az adott körzetből kiinduló utazást tesz meg egy átlagos ember adott idő
alatt [4].
A forgalomkeltési szakasz eredménye az egyes körzetek kiinduló- és beérkező
forgalmainak (járműszám, utasszám) nagysága, ez a gyakorlatban a célforgalmi mátrix
peremeinek kitöltését jelenti, vagyis meghatározásra kerülnek a sor- és oszlopösszegek.

1.1.2. A forgalomkeltés lépésének főbb módszerei

A forgalomkeltés a közlekedéstervezéshez kapcsolódó számítási lépések közül az első,
ennek megfelelően az összes többi lépés ennek az eredményére épül. Többek között ezért
is fontos, hogy a keltési lépés eredménye kellően pontos legyen. Ezt a pontosságot nem
könnyű elérni, hiszen a keltési lépés során a közlekedési rendszertől független külső világ
adataiból számítjuk ki az utazások számát. Ennek értékét azonban sok „külső” tényező is
befolyásolja, ahogy arra Daly [6] is rámutatott, a közlekedési igény közvetett igény, más
egyéb tevékenységektől függ.
A forgalomkeltési modellek alapvetően három csoportosítási rendszerbe sorolják a
keltendő forgalmat:

- az utazás célja (motivációja) szerint
- az utazás időpontja szerint
- az utazó személye szerint

A, Az utazás célja (motivációja) szerint megkülönböztethetünk lakásbázisú, és nem
lakásbázisú utazásokat. Lakásbázisú az az utazás, amelynek kiinduló, vagy végpontja az
utazó lakóhelyén van, legjellemzőbb példája az ilyen utazásoknak a munkába, iskolába
járás. Az utazások kisebb részét teszik ki a nem lakásbázisú utazások, ezeknek sem a
kiinduló, sem a végpontja nincs az utazó lakóhelyén, ilyen utazás például a munkahelyről
egy üzletbe történő utazás. A lakásbázisú utazásokat tovább is lehet pontosítani, így
megkülönböztethetünk:

- munkával kapcsolatos
- iskolába járással kapcsolatos
- vásárlással kapcsolatos
- szórakozási, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos
- egyéb tevékenységgel kapcsolatos utazásokat.
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Az első két kategóriát (munka, iskola) kötelező utazásoknak hívjuk, míg a többit
személyes, vagy opcionális utazásoknak.
A nem lakásbázisú utakat nem szokás tovább bontani, ezek ugyanis az összes utazásnak
csak 15-20 %-át teszik ki.

B, Az utazás időpontja szerint megkülönböztetünk csúcsidei, illetve csúcsidőn kívüli
utazásokat. A csúcs időben zajló utazások több, mint 87 %-a kötelező utazás [7], de ez az
arány csúcsidőn kívül lecsökken 30 %-ra, vagyis, míg csúcsidőben 5 utazásból 4 kötelező
volt, addig csúcsidőn kívül minden harmadik utazás tekinthető kötelezőnek. Koren
szerint [8] azonban a kötelező utak az utazásoknak mindössze 48 %-át adják csúcsidőben.
Az eredmények pontossága érdekében fontos a csúcsidő megfelelő lehatárolása, mert az
utazási motívumok részaránya szoros összefüggést mutat az utazások időpontjával.

C, Az utazó személye nagymértékben befolyásolja az utazási szokásokat. Alapvetően
három ismérvet különítünk el:

- jövedelmi szint
- gépjármű tulajdon
- háztartás helyzete, mérete

Ennél a felosztásnál nagyon fontos a kategóriák számának helyes beállítása, mert túl sok
kategória alkalmazása esetén a szükséges adatok mennyisége hatványozottan növekedhet,
ahogy erre Daly és Ortuzar [9] is rámutat.

A forgalomkeltési modellek három fő csoportra oszthatók:
- növekedési tényezős modellek
- regressziós modellek
- kategóriaelemzésen alapuló modellek

A, Növekedési tényezős modellek

A növekedési tényezős módszerek közös jellemzője, hogy a jövőben várható forgalmat a
jelenlegi forgalmi viszonyokból, bizonyos várható változások figyelembe vételével
vezetik le. Ennek megfelelően a növekedési tényezős modellek alapképlete a következő:

iii tFT ⋅=
ahol: Ti a jövőre előrebecsült forgalom nagysága

ti a forgalom jelenlegi, megfigyelhető nagysága
Fi növekedési tényező

A módszer egyetlen sarkalatos pontja az Fi növekedési tényező meghatározása. A
növekedési tényezőt általában a lakosszám, jövedelmi szint, motorizációs szint
valamilyen függvényeként állítjuk elő:

),,(
),,(

bázis
i

bázis
i

bázis
i

várható
i

várható
i

várható
i

i MJLf
MJLf

F =

ahol: L lakosszám
J jövedelmi szint
M motorizációs szint

A módszer egyszerű, gyorsan eredményt ad, de hátránya, hogy nem lehet kalibrálni,
illetve az eredményeket csak egy a tervezési időszakban elvégzett forgalomszámlálással
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lehet ellenőrizni. Ennek megfelelően a növekedési tényezős módszereket csak rövidtávon
lehet jól alkalmazni [10], [11].
További hátránya a módszernek, hogy a növekedési tényezők nem megfelelő
megválasztása esetén hibás eredményt ad.

B, Regressziós modellek

A forgalomkeltésben alkalmazott regressziós modellek a vizsgált terület struktúra adatai
és a területről kiinduló, illetve az oda érkező forgalmak között keresnek összefüggést.
Feltételezhető, hogy a jelenben felállított regressziós hipotézis a tervezési időszakban is
megállja a helyét, így a struktúra adatok előrebecsléséből számíthatóak a keltett és
vonzott forgalmak nagyságai is [3].
A regressziós modelleknek két nagy csoportja ismert, a körzet központú, illetve a
háztartás alapú modellek.
A körzetekre vonatkozó regressziós modellek a körzetek adatait, mint független változót
felhasználva határozzák meg a függő változóként szereplő kiinduló, illetve
célforgalmakat:

,...),(
,...),(

2,1,

2,1,

jjj

iii

XXgA
XXfP

=

=

ahol: Pi az i. körzetből kiinduló forgalom
Aj a j. körzetbe beérkező forgalom
X a körzetre jellemző struktúra adatok

Ezeknél a modelleknél a független változókat körzetek struktúra adatai alkotják, mint
lakosszám, munkahelyek száma, iskolai férőhelyek száma, üzletek száma…
Leggyakrabban lineáris regressziós modellek kerülnek alkalmazásra, melyek kellő
pontosságot biztosítanak, és könnyen kezelhetőek. Győrben 1997-ben a
tömegközlekedési utazások tekintetében a következő regressziós függvények voltak
érvényesek [12]:

jjjjj

iiiii

SIMLA
SIMLP
⋅+⋅+⋅+⋅=

⋅+⋅+⋅+⋅=
168,049,048,0

2,14,02,052,0

ahol: Li az i. körzet lakosszáma
Mi az i. körzet munkahelyeinek a száma
Ii az i. körzet iskolai férőhelyeinek a száma
Si az i. körzet szolgáltatói munkahelyeinek a száma (üzletek, ügyfélfogadó

hivatalok)

Ezek a regressziós függvények azonban nem statikusak, hanem a nap folyamán a
forgalom lefolyásával együtt változnak.

A regressziós keltési modellek másik csoportjában a vizsgálat alapja a háztartás. Ezeknél
a modelleknél meghatározásra kerülnek az egyes háztartás típusokhoz tartozó fajlagos
utazási igények, majd ezeket a fajlagos értékeket vetítjük a forgalmi körzetekre. A
háztartásokat csoportosíthatjuk gépjármű tulajdonlás, jövedelmi szint, vagy a
háztartásban élő dolgozók száma szerint is. Gyakran alkalmazott módszer a
személygépjármű tulajdonlás alapján történő csoportosítás. Ezeknél a modelleknél
meghatározásra kerülnek pl.: a gépjárművel nem rendelkező háztartások utazási igényei
egyéb a háztartásokra jellemző szocio-ökonomiai adatok alapján.
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Ilyen adatok lehetnek:
- háztartás jövedelmi szintje
- aktív keresők száma
- iskolába járók száma
- a háztartás tagjainak száma

A körzetenkénti forgalmakat a háztartásokra vonatkozó fajlagos értékek, és a körzetben
levő háztartások számának szorzataként számíthatjuk ki.

C, Kategóriaelemzésen alapuló modellek

A kategóriaelemzésen alapuló ún. disszaggregált modellek a teljes sokaságot kisebb,
homogénnek tekinthető csoportokra bontják, ahol meghatározásra kerülnek az adott
kategória fajlagos utazási szokásai, majd e fajlagos értékek alapján az adott körzet
kiinduló és célforgalma. Ezek a modellek a ’60-as évek végén kerültek előtére elsősorban
Wooton és Pick munkássága nyomán [13]. A hazai gyakorlatban a ’70-es években került
előtérbe a kategóriaelemzésen alapuló modellek alkalmazása. Ennek fontosságát Monigl
[15] is hangsúlyozta új tervezési módszerekre vonatkozó javaslataiban.
A modell szerint az egyes körzetek forgalmát a következőképpen lehet számítani:

∑
=

⋅=
n

j

m
j

i
j

m
i uLP

1

ahol: Pm
i az i. körzet m motiváció szerinti kiinduló utazásainak száma

Li
j az i. körzet j kategóriájába tartozó háztartásainak (személyeinek) száma

um
j a j kategória tagjainak m motivációjú fajlagos utazási igénye

A kategória modellek sokkal részletesebb eredményeket szolgáltatnak, mint a regressziós
eljárások, de sokkal nagyobb alapadat mennyiségre van szükség a működéséhez. A
hiteles eredmények produkálásának alapfeltétele az, hogy a kiinduló adatok
megbízhatóak legyenek, ehhez az szükséges, hogy minden kategóriában kellőszámú
megbízható információ forrás legyen. Tapasztalatok alapján Ortuzar szerint [4] az egyes
kategóriákban legalább 50 megfigyelésre van ahhoz szükség, hogy a minta kellően
pontos legyen. Ennek a problémának a kiküszöbölésére fejlődött ki az ún. Multiple
Classification Analysis (MCA) módszer, melyet előszőr Stopher és McDonald [14]
alkalmazott.
A módszer lényege, hogy az egyes kategóriák átlag értékeit meg lehet becsülni a
kategória mátrix sorainak és oszlopainak átlag értékeit felhasználva. A módszer
gyorsabb, és pontosabb eredményeket szolgáltat, mint a hagyományos
kategóriaelemzéses módszerek.

A forgalomkeltési modellek általában nem biztosítják, hogy a keltett és a vonzott
forgalmak nagysága egyenlő legyen. Ez azonban alapkövetelmény, ezért kiegyenlítő
számításokat kell elvégezni, hogy teljesüljön:

∑∑ =
j

j
i

i AP

Alapvetően igaz, hogy a forgalomkeltést pontosabban meg tudjuk határozni, mint a
vonzást, ezért a keltési értékekhez igazítjuk hozzá a vonzott értékeket oly módon, hogy a
körzetekre kiszámított vonzott forgalmakat egy f szorzóval módosítjuk annak érdekében,
hogy fenn álljon a vonzott és keltett forgalmak egyenlősége. Az f szorzót a
következőképpen határozhatjuk meg:
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∑
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ebből:
jj AfA ⋅='

ahol: A’
j a vonzott forgalmak helyes értéke

A fent említett számítási műveletek során meghatározásra kerültek a körzetek keltett és
vonzott forgalmai, vagyis a célforgalmi mátrix peremei.

1.2. Forgalomszétosztás

1.2.1. A forgalomszétosztás fogalma

A forgalomkeltés során meghatározásra került az egyes forgalmi körzetekből kiinduló, és
az oda beérkezők száma. A forgalomszétosztás során a feladat az utazások honnan-hova
szerkezetének a meghatározása, vagyis a kiinduló utazásokhoz célpontokat kell találni
[4]. Több módszer is kifejlődött a problémakör megoldására, ezek között vannak
egyszerűbb eljárások, melyek rövid távú tervezéshez használhatók, és bonyolultabb, több
tényezős módszerek, melyek hosszabb távú tervezések esetén használhatók sikerrel. A
forgalomszétosztás eredménye a célforgalmi mátrix elemeinek a meghatározása, vagyis a
mátrix „belsejének” a kitöltése. Az utazások honnan-hova szerkezetének a meghatározása
nagyon fontos feladat, hiszen több modell is kialakult a közúti forgalom ráterhelésére, de
ezeknek a modelleknek a helyes működéséhez pontos, megbízható honnan-hova adatok
szükségesek. Ilyen pontos, és megbízható forgalomszétosztási módszer kidolgozása sok
gazdasági, társadalmi kérdést is felvet, ezért tökéletes modell nem létezik, de a
kérdéskörrel napjainkban is több kutató csoport foglalkozik. Egy viszonylag megbízható
módszer felépítésén dolgozik egy holland kutatócsoport [16].

1.2.2. A forgalomszétosztás lépésének főbb módszerei

A forgalomszétosztási modellek célja a célforgalmi mátrix „belsejének” kitöltése ismert
sor- és oszlopösszegek, mint peremfeltételek mellett. További korlátozás, hogy a
forgalomkeltésnél ismertetett a kiinduló- és a beérkező forgalomra érvényes
egyenlőségnek itt is érvényesülnie kell:
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Az alkalmazott eljárások ezeket a peremfeltételeket az első lépésben nem, vagy csak
részben teljesítik. Ezért a forgalomszétosztási modelleknek mindig részei a sor- és
oszlopkiegyenlítést végző eljárások.
A forgalomszétosztási modelleket két nagy csoportra oszthatjuk:

- analóg vagy növekedési tényezős modellek
- szintetizált modellek
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Újabban két másik megközelítés is kialakult:
- többváltozós lineáris regressziós modellek
- lineáris programozási modellek

Összességében megállapítható, hogy mindegyik módszernek közös az alapelve [17]:
„ Két körzet között az utazások száma:

- nő, ha e körzetek attraktivitása az utazások adott csoportja számára nő.
- csökken, ha az utazással szembeni ellenállás nő.”

A, Növekedési tényezős modellek

A növekedési tényezős szétosztási modellek a keltésnél tárgyalt növekedési tényezős
modellhez hasonlóan a jelenlegi állapotra érvényes célforgalmi mátrixot valamilyen
növekedési tényezővel felszorozva kapjuk meg a jövőben várható forgalomáramlási
értékeket. Az eljárás azon a feltételezésen alapul, hogy a jelenlegi utazási szerkezetet ki
lehet vetíteni a jövőre:

Eff jelen
ji

jövő
ji ⋅= ,,

ahol: E növekedési tényező

Az eljárások közötti különbségeket a növekedési tényezők meghatározása, és
alkalmazása rejti. Gyakran alkalmazott növekedési tényezős módszerek:

- egységes tényezős modell
- átlagolt tényezős modell
- Fratar modell
- Detroit modell

a, Egységes tényezős modell

A legrégebbi, és legegyszerűbb szétosztási modell. Az eljárás lényege, hogy a teljes
tervezési területre egy, közös növekedési tényező kerül meghatározásra:

t
TE =

ahol: T összes utazás a tervezési területen a jövőben
t összes utazás a tervezési területen jelenleg

Az eljárás feltételezése a teljes terület azonos mértékű fejlődésére irreális, azért az eljárást
csak nagyon rövid idejű tervezéseknél lehet felhasználni.

b, Átlagolt tényezős modell

Az átlagolt növekedési tényezős eljárás alkalmazása esetén minden körzethez önálló
növekedési tényezőt határozunk meg, ezzel is kifejezve a körzetek eltérő fejlődési
szintjét:
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ahol: Ei
p az i. kiinduló körzetre vonatkozó növekedési tényező

Ej
a a j. célkörzetre vonatkozó növekedési tényező

Pi, Aj a keltett, és a vonzott forgalom nagysága a jövőben
pi, aj a keltett, és a vonzott forgalom nagysága jelenleg
Fi,j, fi,j az i és j körzetek közötti forgalom tervezett, és jelenlegi nagysága

A módszer alkalmazása esetén a forgalomszétosztásra vonatkozó peremfeltételek nem
teljesülnek, ezért iterációs lépések végrehajtásával kell pontosítani a számítás
eredményeit. Az iterációs eljárás során az előző lépés eredményei alapján új növekedési
tényezőket kell megállapítani, majd ezekkel kell újabb számításokat végezni. Az iterációs
eljárást addig kell folytatni, míg a kívánt pontosságot el nem értük. Az n. iterációs
lépésben a következőképpen számíthatjuk ki a mátrix értékeit:
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A szükséges iterációs lépések számát mindig az adott vizsgálandó terület mérete
határozza meg, de a gyakorlatban a módszer 3-4 iterációs lépés során rendszerint eléri a 3
%-os pontosságot.

c, Fratar modell

A Fratar modell kidolgozója T. J. Fratar után kapta nevét [18]. Az eljárás két
feltételezésből indul ki:

- egy körzetből kiinduló jövőbeni forgalom szétosztása arányos az abból a
körzetből kiinduló forgalom jelenlegi szétosztásával

- ezt a szétosztást módosítja azoknak a körzeteknek a forgalomnövekedési
rátája, amelyekbe ez a forgalom irányul

A módszer hasonlóan az előzőhöz első lépésben nem biztosítja a peremfeltételek
teljesülését, ezért több iterációs lépés szükséges a kívánt pontosságú eredmény
eléréséhez. A Fratar modell a tervezési időszakra várható kiinduló forgalmat osztja szét a
célkörzetek között a jelenlegi forgalommal, illetve a növekedési tényezőkkel arányosan:
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Ezen első lépést követően az átlagolt növekedési tényezős módszerhez hasonlóan új
növekedési tényezőket kell meghatározni, és azokkal egy újabb iterációs lépés
végrehajtani. A módszer hasonlóan az előző eljáráshoz a gyakorlatban rendszeresen
előforduló méretű feladatoknál néhány iterációs lépés után 3 %-os hibahatáron belüli
eredményt képes produkálni.
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d, Detroit modell

A Detroit modell első alkalmazási területéről kapta a nevét. A módszer kifejlesztésének
célja a Fratar modell pontosságának megtartása, de annak számításigényének csökkentése
volt. Az eljárás során a sorokra, és az oszlopokra vonatkozó növekedési tényezők mellett
a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényezőt is figyelembe vették:
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ahol: E a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényező

Az eljárás első lépésben nem teljesíti a peremfeltételeket, ezért ennél a módszernél is
iterációs lépéseket kell végezni. Minden egyes iterációs lépés során újra meghatározásra
kerülnek a növekedési tényező értékei:
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ahol: En a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényező az n. lépésben

Ezekkel az új növekedési tényezőkkel ismét kiszámításra kerülnek a célforgalmi mátrix
elemei. Ez az iterációs folyamat a megkívánt pontosság eléréséig tart.

B, Szintetizált modellek

A szintetikus módszerek lényege, hogy az utazások szerkezetét visszavezeti az utazásokat
kiváltó okokra. A szintetizált módszereknek két fő csoportja létezik:

- gravitációs modell
- valószínűségi modell

a, A gravitációs modellek a legszélesebb körben alkalmazott szétosztási modellek.
Alapját Newton tömegvonzási törvénye jelenti. A közlekedés területén eleinte a modell
közvetlen formáját alkalmazták, ahol az utazások honnan-hova szerkezetét közvetlenül a
struktúra adatokból vezették le külön keltési lépés nélkül. Ennek az eljárásnak az első
leírója Lill volt [19]. Az eljárást gravitációs modell néven először Casey [20] alkalmazta,
ahol is két körzet közötti forgalom a következőképpen határozható meg:

2
,

,
ji

ji
ji d

LL
f

⋅
⋅= α

ahol: α szorzó tényező
Li az i. körzet lakosszáma
di,j utazási távolság i és j körzetek között

A gravitációs módszer általános képlete ezen első forma kibővített változata:

ji

ji
ji r

AP
f

,
,

⋅
⋅= α

ahol: α kapcsolati tényező
Pi az i. körzet kiinduló forgalma
Aj az j. körzet vonzott forgalma
ri,j i és j körzetek közötti ellenállás nagysága (ellenállásfüggvény értéke)
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Ezt az általános alakot szokás még az ellenállás függvény reciprokával, az elérhetőségi
függvénnyel (w), is alkalmazni.

A gravitációs módszer alapelve három feltevésen nyugszik [3]:
- két körzet közötti forgalom annál nagyobb, minél nagyobb a kiinduló

körzet forgalomkibocsátása
- két körzet közötti forgalom annál nagyobb, minél nagyobb a célkörzet

forgalomvonzása
- két körzet közötti forgalom a körzetek közötti ellenállás növekedésével

csökken.

A szétosztásra vonatkozó peremfeltételek egy oldalú betartását biztosítja a gravitációs
modell gyakorlati alapképletének is tekintett Voorhees – Hansen modell:

∑ ⋅⋅

⋅⋅
⋅=

j
jijij

jijij
iji cwA

cwA
Pf

,,

,,
,

ahol: wi,j i és j körzetek közötti elérhetőségi függvény
ci,j korrekciós tényező, a modellben nem szereplő tényezők figyelembe

vételéhez

Az eljárás csak a sorösszegek egyezőségét biztosítja. Az oszlopösszegek egyezőségéhez
egy iterációs eljárást kell elvégezni:

1
1

,

−
−∑

= n
j

i

n
ji

jn
j A

f
A

A

ahol: n az iterációs lépések száma

Az eljárást a kívánt pontosság eléréséig kell folytatni.
Újabban egyre több a peremfeltételeket kétoldalúan betartani képes szétosztási eljárás
került kifejlesztésre, főleg Mäcke [21], Kirchhoff valamint Braun – Wermouth nyomán.

jijjiiji wtAtPf ,, ⋅⋅⋅⋅=
ahol: ti,tj korrekciós tényezők, értékük iterációs eljárással határozható meg

Minden eddig bemutatott modell alapja a helyesen megválasztott ellenállás illetve
elérhetőségi függvény. Kezdetben az elérhetőségi függvények csak a kiinduló és
végpontok távolságával, illetve annak valamilyen hatványával dolgoztak:

a
jiji dw −= ,,

Napjainkra azonban számtalan, jól kalibrálható elérhetőségi függvény típus alakult ki.
Ezeket két fő csoportba sorolhatjuk [17]:

- utazási idő tényezős (travel time factor)
- generalizált utazási költség (generalized cost)

Az utazási idő tényező azt fejezi ki, hogy az utazási idő változásával milyen mértékben
változik az utazások száma. A tényező értékét a jelenlegi utazások idő szerinti
eloszlásából lehet meghatározni, illetve ha ez nem ismert, akkor kiinduló értékként 1-et
kell felvenni, és egy iterációs eljárás során, a gravitációs módszer segítségével, lehet
meghatározni a pontos értékeket.
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A generalizált költséget alkalmazó eljárásnál az utazást befolyásoló egyéb tényezőket is
figyelembe lehet venni, ilyenek lehetnek: utazási idő, várakozási idő, parkolási költségek,
idő pénz értéke…
A generalizált költség a következő formában számítható ki [4]:

δ+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= jji
átsz

ji
vár

ji
gyal

ji
jár
jiji PaKatatatatac 6,5,4,3,2,1,

ahol: tjár
i,j járművön töltött idő i és j körzet között

tgyal
i,j gyaloglási idő a kiinduló, illetve a célpontnál

tvár
i,j várakozási idő a kiinduló pontnál

tátsz
i,j átszállási idő, ha van

Ki,j az utazás költsége, a viteldíj értéke
Pj a parkolás költsége a célkörzetben
δ egyéb figyelembe veendő tényezők: komfort, biztonság
a1..6 súlytényezők, az egyes elemek összehasonlíthatóságához, mértékegységük

általában alkalmas az egyes elemek idő-, vagy pénzértékre hozásához

Az így meghatározott generalizált költség segítségével a szétosztás a következő formában
végezhető el:

jic
jiji eAPf ,

,
⋅−⋅⋅= λ

ahol: λ kalibrálási állandó

A módszer nem teljesíti a sor- és oszlopösszegek egyezőségének feltételét, ezért további
iterációs lépéseket kell alkalmazni, illetve kiegyenlítő tényezőket kell beiktatni az
alkalmazott formulába.

b, A valószínűségi modellek alapja, hogy két körzet közötti forgalom nagysága a
gravitációs módszernél megismert tényezőktől (ellenállás, kiinduló-, célkörzet súlya…),
mint valószínűségi változóktól függ. A valószínűségi modellek két alapvető típusa ismert:

- közbeeső lehetőségek modellje
- versengő lehetőségek modellje

Mindkét típus alapegyenlete a következő formában írható le:
)(, jpPf iji ⋅=

ahol: p(j) annak a valószínűsége, hogy egy utazás j körzetben végződik

A modellek közötti eltérést elsősorban a valószínűségi értékek meghatározása okozza.

A valószínűségi modellek egy gyakran alkalmazott fajtája az entrópia modell. Az
entrópia modell Wilson [22] nevéhez fűződik, aki a közlekedési folyamatokat mikro
állapotokra bontotta, így minden egyes lehetséges kimenetnek külön állapot felelt meg.
Az ő megközelítése szerint eltérőnek minősül az az eset is, mikor az azonos helyen lakó
P. és Z. közül P. megy a belvárosba, és Z. otthon marad, illetve Z. megy a belvárosba, és
P. marad otthon, holott a közlekedési rendszer szempontjából a két eset teljesen
azonosnak tekinthető, ezért a későbbiek során Wilson alapgondolatát módosítva mezo
állapotokra terjesztették csak ki az entrópia modellt.

Az utóbbi időben kifejlesztésre került többváltozós lineáris regressziós modellek a
területfelhasználási illetve a társadalmi-gazdasági jellemzők és az utazások honnan-hova
szerkezete között keresik a kapcsolatot, kihagyva a forgalomkeltés lépését.
A másik újabb modell típus a lineáris programozási módszerekre épülő eljárás, ahol az
utazási idők minimuma alapján kerülnek meghatározásra a kiinduló, és a célkörzetek.
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1.3. Forgalommegosztás

1.3.1. A forgalommegosztás fogalma

A forgalommegosztás folyamata során meghatározásra kerül, hogy az utazók
utazásukhoz milyen közlekedési eszközt vesznek igénybe. A leggyakoribb felhasználási
forma esetén csak egyéni és tömegközlekedés között történik megosztás, de elképzelhető
több alternatíva alkalmazása is (multimodal). A forgalommegosztás egy elfeledett, de
napjainkban ismét előtérbe kerül módja az ún. közvetlen igény meghatározás (direct
demand model), mikor is a keltés – szétosztás – megosztás lépését egy modellel
helyettesítjük, és egy lépésben határozzuk meg az eredményeket. Ehhez a közvetlen
meghatározási módhoz hasonló a közlekedéstervezés minden lépésén végighúzódó
többlépcsős megosztási modellt Monigl [23] is kidolgozott.
A gyakorlatban a megosztás lépése a célforgalmi mátrix megtöbbszöröződését jelenti.

1.3.2. A forgalommegosztás lépésének főbb módszerei

A forgalommegosztás lépése érdekes kérdéseket vet fel, hiszen a módválasztás sok
esetben nem csak meghatározottság, logika hanem divat, egyéniség kérdése is. Ennek
megfelelően a közlekedési eszközválasztást három fő tényező alakítja [4], [17]:

- az utazó tulajdonságai
o gépjármű tulajdonlás
o járművezetői képesség (jogosítvány, tudás)
o háztartás szerkezete, mérete
o jövedelem
o lakóhely
o egyéb befolyásoló tényezők (gyereket iskolába vinni…)

- az utazás jellemzői
o utazás célja (munka, iskola…)
o utazás időpontja
o utazás hossza

- a közlekedési rendszer jellemzői
o mennyiségi tényezők (objektív tényezők)

 eljutási idő: járműben töltött idő, várakozási idő, gyaloglási
idő módonként

 költségek: viteldíj, üzemanyag, közvetlen költségek
 parkolási lehetőségek, parkolási díjak

o minőségi tényezők (szubjektív tényezők)
 kényelem
 megbízhatóság
 pontosság
 biztonság (közlekedési, köz-)

Egy jó megosztási modell ezek közül többet is figyelembe tud venni. A megosztási
modelleket többféleképpen is csoportosíthatjuk, egy lehetséges felosztás a következő
lehet:

- aggregált modellek
- diszaggregált modellek

Az aggregált modellek jellemzője, hogy az eljárás alapját mindig a forgalmi körzetek
jelentik, míg a diszaggregált modellek alapja az egyén vagy a háztartás.
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A, Aggregált modellek

Minden aggregált modell hasonló alapelvekkel dolgozik, számítási formulájuk általában a
következőképpen írható le:

yff jitji ⋅= ,,,

ahol: y a tömegközlekedés részaránya
fi,j,t tömegközlekedési

utazások száma i és j körzet között

A modellek közötti fő különbség az y
paraméter kiszámításában található. Az
aggregált modellekben hasonlóan a
keltési szakaszhoz alkalmazhatóak:

- növekedési tényezős
modellek

- regressziós modellek
- kategória modellek

3. ábra Tömegközlekedési utazások részaránya

a, A növekedési tényezős modellek alkalmazása igen ritka, mivel eredményük rendkívül
pontatlan. Ebben az esetben a közlekedési eszközhasználat várható aránya csak a
jelenlegi helyzettől, és valamely tényező fejlődésétől függ. Azonban az eszközválasztást
több, egymással is összefüggő tényező módosítja.

b, Regressziós modellek alkalmazása esetén az eszközválasztást befolyásoló több tényező
is vizsgálatra kerül, és ezek eszközválasztásra gyakorolt hatását vesszük figyelembe. Az
eljárás alkalmazása során legtöbb esetben a matematikai formulákat grafikonok
alkalmazásával egészítjük ki. Egy lehetséges megosztási formula:

a

eji

tji

t
t

cy
−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

,,

,,

ahol: c, a külső tényezőktől függő paraméterek (utazási motiváció, egyéni
jellemzők…)

ti,j,t eljutási idő i és j körzet között tömegközlekedés igénybevételével
ti,j,e eljutási idő i és j körzet között egyéni közlekedéssel

Az előbbi formulához kapcsolódóan a 3. ábráról is leolvasható y értéke, feltéve, hogy:

eji

tji

t
t

T
,,

,,=

ahol: T az egyéni és a tömegközlekedési eljutási idők aránya

A pontosabb eredmények érdekében több tényezőt is figyelembe kell venni, ezért sokszor
diagram csoportokat alkalmaznak a pontos eredmények meghatározására.

c, A kategória modellek alkalmazása átmenetet jelent az aggregált, és a diszaggregált
modellek között. A modellek felépítése, és alkalmazása megfelel az aggregált
modelleknek, de az utazókat több csoportra bontják, megfelelően az utazók szokásainak,
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illetve egyéb tulajdonságainak. Egyik legfontosabb csoportképző jellemző a gépjármű
tulajdonlás.

B, Diszaggregált modellek

Ezeket a modelleket diszaggregált választási modelleknek is nevezik, mivel az eljárás
lényege, hogy az egyéni választást modellezik, vagyis, hogy a vizsgált személy az
utazásához A vagy B közlekedési módot választja-e. A diszaggregált választási
modelleknek több típusa létezik attól függően, hogy a választási lehetőségeket milyen
sorrendben kínáljuk az utazók elé. Ezek szerint megkülönböztethetünk:

- N utas
- Hozzáadott lehetőségek
- Hierarchikus szerkezetű (nested logit) modelleket

A diszaggregált modellek közül talán az N utas modell a legelterjedtebb, habár használata
problémákat vet fel, ha két választási lehetőség sok hasonlóságot mutat, ahogy azt
Mayberry [24] is bemutatta a színes buszok példáján. A problémát jól orvosolja a
hierarchikus módszer alkalmazása, illetve az arra épülő nested logit eljárás [25]. A
módszer lényege, hogy az utazó mindig csak két lehetőség között választhat, de
esetenként több lépcsőben. Először csak az egyéni és a tömegközlekedés között kell
dönteni, majd például a tömegközlekedést választva kerül meghatározásra, hogy busszal
vagy vonattal utazik a vizsgált személy.
Azonban bármely modellt is alkalmazzuk, az eljárás alapja az egyes módok választási
valószínűségének meghatározása (Logit modell) [27]:

∑
=

i

v

v

mt mit

mt

e
eP

ahol: Pmt annak a valószínűsége, hogy t egyén m módot választja
vmt az m utazási mód hasznossága t egyén számára, amit a következő
kifejezéssel határozhatunk meg:

mtmt xv ⋅= β
ahol: β kalibrációs paraméter

xmt változó vektor az m utazási módhoz (költség, eljutási idő), illetve az
utazóhoz kapcsolódóan (jövedelem, gépjármű tulajdonlás)

Az x változó meghatározása nagy körültekintést igényel, és felveti a generalizált költség
használatát, habár korábban azt remélték [26], hogy meghatározhatóak lesznek olyan
mérhető paraméterek, amelyek egzakt módon leírják egyik, vagy másik mód
hasznosságát az egyes használók részére.

Másik csoportosítási lehetőség a megosztás és a szétosztás lépésének a sorrendjét veszi
alapul:

- megosztás megelőzi a szétosztást (utazásvégződés, utazás végpont modell)
- a szétosztás megelőzi a megosztást (utazás közbenső modell)

A, Utazás-végpont modellek

Mivel ezek a modellek megelőzik a szétosztást, nem operálhatnak a közlekedési rendszer
paramétereivel, mert ezek a paraméterek csak adott relációkra (honnan-hova)
értelmezhetők. A megosztás alapjául az utazók szocio-ökonómiai jellemzői
szolgálhatnak. Más szóval ezek a modellek feltételezik, hogy a közlekedési módválasztás
az utazó személyek jellemzőinek függvénye. Ilyen eset akkor fordul elő, ha a
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tömegközlekedési utasok lényegében "kényszerű" utasok, azaz nincs választási
lehetőségük, mert pl. nem rendelkeznek gépkocsival. Az ilyen modellekben a
tömegközlekedést igénybevevők aránya például csak a laksűrűség és a gépkocsitulajdon
függvénye. Egy lehetséges megosztási függvény ebben az esetben a következő lehet:

221100 HaHaHay ⋅+⋅+⋅=

ahol: y a tömegközlekedés részaránya
H0 gépkocsival nem rendelkező háztartások aránya
H1 egy gépkocsival rendelkező háztartások aránya
H2 két vagy több gépkocsival rendelkező háztartások aránya
a0..2 a tömegközlekedés használati aránya az egyes háztartás típusoknál

Például egy adott körzetben a háztartások 20 %-a nem rendelkezik autóval, 50 %-a egy,
30 %-a két gépkocsival rendelkezik, és a háztartások tömegközlekedési utazási
hajlandósága rendre 85, 43, 34, vagyis 100 utazásból a gépjárművel nem rendelkező
háztartások 84-et tömegközlekedéssel tesznek meg, akkor a tömegközlekedés várható
részaránya:

487,03,0345,0432,085 =⋅+⋅+⋅=y

A tömegközlekedés várható részaránya közel 49 % lesz a vizsgált területen.

B, Utazás - közbenső modellek

Mivel ezek a modellek a szétosztást követően kerülnek használatra (azaz ebben a
fázisban a honnan-hova áramlatok már ismertek), közlekedési módonként számíthatók a
szolgáltatási jellemzők. Ez a fajta modell alkalmas arra, hogy meghatározzuk, hogy
milyen lesz az egyes közlekedési módok részesedése abban az esetben, amikor a módok
közötti választás valóban lehetséges és az a választás elsősorban éppen a szolgáltatási
jellemzőktől függ. Változóként

- az utazási idő (járműben eltöltött idő)
- várakozási, átszállási idő (járművön kívül eltöltött idő)
- utazási költség (ez lehet a tényleges kifizetett költség vagy az "érzékelt"

(perceived) költség, ami a kényelmetlenséget is kifejezheti).

Ezeket a változókat használva az utazásközbeni modellek az egyes közlekedési módokra
jellemző értékek különbségével, vagy arányával dolgoznak és figyelembe veszik az
utazók társadalmi-gazdasági jellemzőit is (mint pl. jövedelem, vagy autótulajdon).
Jellemző, hogy ez a felfogás függvénygörbék sorozatában ölt testet. Az 1967-es "Torontó
megosztási modell" alapja

- a teljes utazási idő aránya
- a tényleges költségek aránya
- a járműven kívüli idők aránya és
- a utazók jövedelmi szintje

változók figyelembevételével történt.

Mivel az utazás - közbenső modellek abból indulnak ki, hogy az utazók szabadon
választanak utazási módot, nem alkalmasak a "kényszerű" utasok problémájának
kezelésére, vagyis azoknak az utazóknak a vizsgálatára, akik valamilyen ok miatt a
tömegközlekedéshez vannak kötve. Ezek az utazók rendszerint túl fiatalok, túl öregek,
vagy más anyagi, egészségi okból nem képesek egyéni közlekedéssel utazni. Azokban az
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esetekben, amikor "kényszerű" és "szabad választó" utazók egyaránt vannak, mind az
utazás-végpont, mind az utazás-közbenső modellt alkalmazni kell. Ebben az eljárásban
először egy utazás-végpont modellt alkalmaznak a kényszerű utazások meghatározására.
A "választók" ezután valamilyen utazás-közbenső modell segítségével oszthatók szét
közlekedési módokra.

1.3.3. A kétlépcsős forgalommegosztás elve

A fentiek szerint a megosztás, és a szétosztás folyamata szorosan összefügg, ennek
feloldására alakult ki a kétlépcsős
forgalom megosztási modell.
A korábbiaknak megfelelően az utazás
végpont modellek nem képesek kezelni a
közlekedési rendszer, illetve az utazás
sajátosságait, csak az utazó jellemzőire
építhet, míg az utazás közbenső
modellek esetén, mikor a szétosztás
megelőzi a megosztást, a szétosztás
lépésében nem tudjuk figyelembe venni
a közlekedési módok tulajdonságait.
A két lépcsős forgalom megosztás
lényege, hogy egy utazás végpont és egy
utazás közbenső modellt hajtunk végre
egymás után, ahogy az a 4. ábrán látszik
[17], [28].

4. ábra A kétlépcsős forgalommegosztás folyamata

A megosztás I. lépésében leválasztásra kerülnek az ismert jellemzők alapján a kényszerű
tömegközlekedők (captive riders), majd mind a választási lehetőséggel rendelkezők, mind
a kényszerű utazók csoportján végrehajtjuk a szétosztást. Ezt követően a megosztás II.
lépcsőjében a választó utazók dönthetnek, hogy a lehetőségek közül melyiket választják.
A folyamat végén pedig egy hagyományos ráterhelés következik, mind a közút hálózat,
mind a tömegközlekedési hálózat tekintetében.

1.4. Ráterhelés

1.4.1. A ráterhelés fogalma

A ráterhelés a közlekedéstervezési folyamat negyedik, utolsó lépése. A ráterhelés során
az előző lépések alatt meghatározott forgalmi igényeket terheljük rá a közlekedési hálózat
egyes elemeire. A folyamat eredményeként a közlekedési hálózat csomópontjainak,
szakaszainak terhelését, forgalmi viszonyait kapjuk meg. Ezeknek az adatoknak a további
felhasználásával egyéb, fontos paramétereket lehet kiszámítani.
A ráterhelés tulajdonképpen a kereslet és a kínálat összekapcsolását jelenti [4]. Míg a
közlekedéstervezés első három lépése során az igényeket határoztuk meg, addig a
negyedik lépésben ezeket az igényeket viszonyítjuk a kínálathoz, ami lehet egy
tömegközlekedési rendszer, de akár a közút hálózat is. A ráterhelési modellek kialakítása
talán a leginkább körüljárt probléma a közlekedéstervezésen belül, használata, pontossága
mégis sok kérdést vet még fel.

Forgalomkeltés

Megosztás I.

Szétosztás Szétosztás

Megosztás II.

Ráterhelés
közút

Ráterhelés
tömegközlekedés
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1.4.2. A ráterhelés lépésének főbb módszerei

A ráterhelési eljárások a kereslet és a kínálat összhangját teremtik meg, így mindkét oldal
adatai szükségesek az eredmények kiszámításához:

- forgalmi adatok, célforgalmi mátrix
- útvonalválasztási preferenciák
- közlekedési rendszer, hálózati gráf

A ráterhelési folyamat első lépése a közlekedési hálózat matematikai leképezése,
melynek eredményeként egy gráf jön létre. A gráf csomópontokból és szakaszokból álló
alakzat. A leképezés lehet csomópont, vagy szakaszközpontú [33]. A két eljárás abban
különbözik egymástól, hogy a valóságos csomópontokat, kereszteződéseket
csomópontokként, avagy szakaszonként képezzük-e le. A ráterhelési folyamat következő
lépésében ezen a matematikai szempontból is kezelhető hálózaton keressük a legrövidebb
utakat, vagyis azokat az útvonalakat, amelyeken a vizsgált utazások zajlanak. A
ráterhelési eljárások sarkalatos pontja ezen utazási útvonalak meghatározása. A
legrövidebb út tulajdonképpen az optimális út, amely valamilyen szempontból kedvező:
legrövidebb, leggyorsabb, legolcsóbb…
Az útvonalkereső eljárások fejlődése szorosan összekapcsolódik a ráterhelési eljárások
fejlődésével. Az egyik leggyakrabban használt útvonal keresési eljárás Moore nevéhez
fűződik [31]. Az ő eljárásában egy kiszemelt pontból minden más ponthoz megkeressük a
legrövidebb utat, és ezeket az utakat egy legrövidebb utak gráfjában ábrázoljuk, amely
rendszerint fa szerkezetű (speciális esetekben, mikor egy célponthoz több azonos
hosszúságú útvonal is vezet, átkötések lehetségesek az egyes ágak között). A másik
sokszor alkalmazásra kerülő eljárás a Dijkstra féle legrövidebb út kereső módszer [32]. E
két eljárás nagyon hasonlít egymásra, a Dijkstra féle eljárás gyorsabban működik, de
nehezebb hozzá megfelelő számítógépes programot készíteni.
A hálózat leképezése, illetve a legrövidebb utak megkeresése után következik a
ráterhelési szakasz központi része, a forgalom útvonalakhoz rendelése.
Minden ráterhelési eljárás a ráterhelés eredeti alap modelljeiből indul ki, „csak” több-
kevesebb módosításon, finomításon átesik, mire használatra kerül. A ráterhelési modellek
alap változatait mutatja a 2. táblázat [29].

Egy lépcsős Több lépcsős
Egy utas X X

Több utas X X

2. táblázat A ráterhelési eljárások alapesetei

A ráterhelési eljárásokat így négy fő csoportra oszthatjuk.
Egy utas – egy lépcsős eljárások: Ezeknek a modelleknek az alapgondolata, hogy

minden utazó az előre meghatározott legrövidebb utat választja, és ebben semmilyen
tényező nem fogja befolyásolni. Ezeket az eljárásokat éppen ezért „mindent vagy
semmit” modelleknek nevezik, ugyanis egy útvonal vagy megkapja két pont közötti teljes
forgalmat (ha az a legrövidebb), vagy nem kap semmit.

Több utas – egy lépcsős eljárások: Ezeknél a modelleknél hasonlóan az előző
eljáráshoz egyszerre, egy lépcsőben terheljük rá a hálózatra a forgalmat, tehát itt sincs
mód az útvonalak ellenállásainak változtatására a folyamat közben, de ellentétben az
előző modellel itt egy útvonal nemcsak mindent vagy semmit kaphat, hanem akár
részterhelést is. Ezeket az eljárásokat k. legrövidebb utas eljárásoknak, vagy szimultán
eljárásoknak nevezzük, ugyanis itt a két pont közötti forgalmat a két pont közötti szóba
jöhető útvonalak között arányosan osztjuk fel. Természetesen a legrövidebb út fogja a
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legnagyobb terhelést kapni, és minél hosszabb egy útvonal, annál kevesebb forgalmat fog
kapni, sőt egy határ felett nem kap terhelést. A forgalmak elosztásának arányát az útvonal
hosszával szokás kapcsolatba hozni. A legismertebb eljárás Kirchoff nevéhez fűződik. A
Kirchoff törvénnyel az elektromosságban találkozhatunk, ennek értelmében ha
párhuzamos vezetők közül
egyikben nagyobb az ellenállás,
ott kisebb lesz az áramerősség. A
ráterhelésnél is ezt a logikát
alkalmazzák, vagyis ahol nő az
útvonal ellenállása (pl.: hossza,
haladási sebessége), ott kisebb
lesz a forgalom. Az eljárás
hátránya, hogy a legrövidebbhez
képest kétszer olyan hosszú út is
kaphat esetleg terhelést, ami a
valóságban nem fordulhat elő.
Ennek a problémának a
kiküszöbölésére nem az
útvonalak hosszával hozzuk kapcsolatba a forgalmak arányát, hanem az útvonalak
hosszaiból képzett arányszámokkal. Ezek a kapcsolatok lehetnek degresszívek,
progresszívek, vagy a legegyszerűbb esetben lineárisak. Lineáris kapcsolat esetén a
hosszabb útvonal forgalma a következőképpen alakul (feltételezve, hogy csak a két
legrövidebb útvonallal foglalkozunk):
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ahol: FAB a teljes forgalom A és B pontok között
FAB,hosszabb a hosszabb útvonalra eső forgalom nagysága
q a hosszabb és rövidebb útvonalak hosszainak hányadosa
qmax a q hányados határértéke, ennél kedvezőtlenebb esetben a hosszabb útra

nem terhelünk forgalmat

Grafikusan ábrázolva az előbbi eljárást az 5. ábrához jutunk.
A két útvonal hossza közötti különbség az ábrázolt esetben 40% lehet, ellenkező esetben
a hosszabb útvonal terhelése 0 lesz.
Egy utas – több lépcsős eljárások:
Ezeket az eljárásokat, és általában a
több lépcsős eljárásokat
kapacitáskorlátos eljárásoknak
nevezzük. A módszer lényege, hogy
a forgalmat az eddigiektől eltérően
nem egyszerre, hanem
szakaszokban, lépcsőnként terheljük
rá a hálózatra, ezzel az egyes
útvonalakon fellépő
kapacitáskorlátok hatásait lehet
figyelembe venni. A ráterhelési
szakaszok nagyságát eltérő
módszerekkel határozhatjuk meg.
Ismert az előre meghatározott forgalmi hányadok alkalmazása, illetve az előre meg nem
határozott forgalmi hányadok alkalmazása is. Gyakrabban használatos az előre

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45

q (hosszabb útvonal/rövidebb útvonal)

A
 h

os
sz

ab
b 

út
vo

na
l r

és
za

rá
ny

a
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6. ábra Tipikus ellenállásfüggvény
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meghatározott hányadok használata, ilyenkor 3-5 vagy esetleg több lépcsőben terheljük a
forgalmat a hálózatra. Például 5 lépcső esetén az összforgalom 20 %-át terheljük először
a hálózatra, majd a kialakuló forgalmi helyzetnek megfelelően ismételten kiszámításra
kerülnek a legrövidebb utak, majd újabb 20 % ráterhelése után megint kiszámítjuk a
legrövidebb utakat, és ezt addig ismételjük, míg a teljes forgalmat a hálózatra nem
terheltük. Az útvonalak ellenállása az útvonal terheltségétől függően változhat, így
minden egyes ráterhelési lépcső után átalakul a legrövidebb utak rendszere. Az útvonalak
ellenállását analitikusan [39], vagy grafikusan adhatjuk meg [30]:
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ahol: tQ utazási idő Q forgalomnagyság mellett
t0 „szabad” utazási idő
Q forgalomnagyság (jármű/óra)
Qmax gyakorlati kapacitás (telítettség ¾-e)
α, β paraméterek

Egy ilyen tipikus grafikusan megadott terheléstől függő ellenállást mutat a 6. ábra.
Az alkalmazott ellenállásfüggvények kalibrálása nehezen kivitelezhető [38], hiszen egy
adott élen folyó forgalmi áramlatot sok külső tényező is befolyásol, illetve nehéz a
szükséges vizsgálati időtartamot pontosan behatárolni. Ennek megfelelően szinte minden
kutató, kutatóhely saját ellenállásfüggvényt dolgozott ki. Ezek mind hasonló tőről
származnak, mind visszavezethető az alábbi függvényekre:
Smock szerint [40]:

sQ
Q

ett ⋅= 0

ahol: t utazási idő
t0 szabad utazási idő
Q forgalomnagyság
Qs az útszakasz kapacitása állandósult körülmények között

Overgaard szerint [41]:

pQ
Q

tt
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ahol: α, β paraméterek
Q forgalomnagyság
Qp az útszakasz gyakorlati kapacitása

A gyakorlatban sok helyen alkalmazzák a korábban említett, a BPR (Bureau of Public
Roads - USA) által kifejlesztett formulát [39]. Az ellenállásfüggvények alkalmazásának a
másik módja, mikor minden útszakaszt kategorizálunk, és minden kategóriához saját
ellenállásfüggvényt használunk [40]. Ez az eljárás bonyolultabb az előzőeknél, és jóval
pontosabb felmérést igényel, de pontosabb eredményt ad.

Több utas – több lépcsős eljárások: A ráterhelési eljárások alapmodelljei közül a
legösszetettebb eljárás, mely egyben a valóság legjobb megközelítését adja. A ma
használatos ráterhelési eljárások rendszerint ebbe a modellcsoportba tartoznak. Az eljárás
lényege, hogy egyszerre több lehetséges útvonalat is figyelembe vesz, miközben ezek a
lehetséges útvonalak akár lépcsőről-lépcsőre változhatnak.
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Minden ma használatos ráterhelési eljárás közös alapgondolata, hogy az utazók
összköltsége (volume-delay function), függetlenül a választott útiránytól minimális
legyen.
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ahol: F(v) az utazók összköltsége (volume-delay function)
vi az i. útvonal forgalma
si(vi) az i. útvonal ellenállása vi forgalom mellett
n útvonalak száma

Az eljárás célfüggvénye tehát:
inimálismvF =)( , vagyis
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Az útvonalak ellenállását leíró függvények rendszerint harmad-, negyed-, ötödfokú
egyenletek, így a minimum rendszerint csak közelítő módszerekkel határozható meg. Ez
azonban nem okoz gondot, mert a minimum közelében a vi értékek már alig változnak.
Az összes útvonalon közlekedő összes utazó összköltségének minimuma csak több
lépésben határozható meg, így ezek a ráterhelési eljárások általában iteratív jellegű
módszerek.
A valóságban azonban nem minden utazó ismeri az optimális utat, sőt akik ismerik sem
biztos, hogy azon haladnak. Outram és Thompson [44] felmérése szerint szinte minden
utazónak határozott céljai vannak utazási útvonalával kapcsolatban. Ilyen célok lehetnek
a legolcsóbb, legrövidebb, leggyorsabb útvonalon haladni. A tanulmány azonban rámutat,
hogy az utazók igen kevés százaléka valósítja meg céljait. Útvonalválasztásukat sok
emocionális tényező is befolyásolja, így A és B pont között két különböző utazó két
különböző útvonalat is választhat, még ha adott is egy optimálisnak nevezhető útvonal.

Ez az útvonalválasztásbeli különbözőség több tényezőre vezethető vissza:
- optimális útvonal ismeretének hiánya
- megszokásból közlekedés
- egyéb egyéni ok

Outram és Thompson [44] szerint a mérhető paraméterek közül leginkább az idő és a
távolság ami befolyásolja az útvonalválasztást, egyéb tényezők kevésbé látszanak
fontosnak.
De éppen az előbb említett személyiség függő tényezők figyelembevétele érdekében
fejlődtek ki az ún. sztochasztikus ráterhelési eljárások. Így a mai gyakorlatnak
megfelelően eltérően a korábbi alapesetek vizsgálatától a ráterhelési eljárások a
következőképpen csoportosíthatóak [4]:

Nem sztochasztikus Sztochasztikus
Nem kapacitáskorlátos Mindent vagy semmit Egyszerű sztochasztikus

Kapacitáskorlátos Wardrop egyensúly Sztochasztikus egyensúlyi

3. táblázat Ráterhelési eljárások osztályozása

A Mindent vagy semmit eljárás neve az angol „All or nothing” módszerből származik, ez
a korábban említett egy utas, egy lépcsős eljárásnak felel meg.
Sztochasztikus eljárások az előző felosztás szerinti a több lépcsős több utas ráterhelések
csoportjába tartoznak. Két fő alapváltozata ismert a szimulációs alapú és a valószínűségi
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modell. A szimulációs alapú eljárások kiinduló pontja a Monte-Carlo szimuláció. Az
eljárás első leírója és alkalmazója Burrell [45] volt, a módszert Sheffi [47] később Bell és
Iida [48] fejlesztette tovább, és alkalmazta sikeresen. Az eljárás lényege, hogy a gráf
egyes éleinek nincs konkrét ellenállásuk, hanem az ellenállásokat valószínűségi
függvényekkel helyettesítjük, és ezeket az ellenállásfüggvényeket a ráterhelés minden
lépcsőjében újra kiszámítjuk. A valószínűségi eljárás lényege, hogy a mindent vagy
semmit eljárással ellentétben egy pont forgalmát szétosztjuk a pontból kiinduló összes
útvonal között. A különböző útvonalak közötti forgalmak arányát a korábban ismertetett
Logit modellhez hasonlóan számíthatjuk ki [4]:
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ahol: Tijr i és j körzetek közötti forgalom r útvonalon lebonyolódó része
Tij utazások száma i és j körzetek között
Cijr i és j körzetek közötti r útvonalon lebonyolódó utazás költsége
Ω paraméter

A Wardrop egyensúlyra épülő eljárások alapja, hogy [46]: „Egyensúlyi körülmények
között senki sem tudja csökkenteni utazásának költségeit útvonalának
megváltoztatásával.”, másfelől „Egyensúlyi feltételek mellett egy adott kiinduló és
célpont közötti, használatban levő útvonalak költsége minimális és egyenlő egymással,
míg a nem használt útvonalak költsége ennél nagyobb, de legalább egyenlő ezekkel.”. Ez
Wardrop első törvénye, míg a második törvény kimondja: „Egyensúlyi körülmények
között egy közlekedési hálózaton az utazók összköltsége minimális.”. E két alapelvre
épülve fejlődtek a Wardrop egyensúlyon alapuló ráterhelési eljárások. Ezek a módszerek
iteratív eljárások, melyek valamilyen megkívánt pontossággal képesek megközelíteni az
egyensúlyi helyzetet.
A sztochasztikus egyensúlyi modellek a Wardrop egyensúlyra épülő eljárások
sztochasztikus elemekkel történő kibővítései. Egyik legismertebb ilyen ráterhelés a
lineáris approximációs eljárás.
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2. A tömegközlekedési ráterhelési szakasz során alkalmazott
fontosabb eljárások

2.1. Tömegközlekedési ráterhelésekről általában

A korábbiakban említetteknek megfelelően a tömegközlekedési ráterhelés nem oldható meg
megfelelő pontossággal a közúti ráterhelési modellek kiterjesztéseként, illetve ezek a
modellek csak akkor adhatnak elfogadható szintű megoldást, ha bizonyos a
tömegközlekedési rendszerre, és az utazásokra jellemző feltételek teljesülnek:

- a tömegközlekedés valóban tömegszerű (sok járat, sok utas)
- kicsi követési idők (az eljutási időhöz képest)
- sok közvetlen kapcsolat, kevés átszállási igény
- az utasok érkezése egyenletesnek tekinthető

Az említett feltételek teljesülése esetén a „hagyományos” ráterhelési eljárások is
alkalmazhatók, de eredményeik csak közelítő megoldásként fogadhatóak el.
Ezek a megszorító feltételek, valamint a tömegközlekedési ráterhelésekhez szükséges
számítási kapacitás korábbi hiánya, illetve ez elmúlt évtizedek politikai akaratának elégtelen
volta [4], vagyis a tömegközlekedés szükségtelen háttérbe szorítása, együtt azt okozták, hogy
a tömegközlekedési ráterhelés még közel sem olyan jól kidolgozott, mint a közúti ráterhelés
folyamata. A módszerek (még a többé-kevésbé jól működők is) részben a közúti forgalom
vizsgálatára született modellekből származnak. Ezek azonban az eltérő célrendszer miatt nem
lehetnek teljes mértékig hitelesek. A közúti ráterhelési modellek elsődleges célja [4], [27]:

- a hálózaton lebonyolódó teljes forgalom ismerete
- körzetek közötti utazási költségek (idők) megállapítása
- szűk keresztmetszetek feltárása

Ezzel szemben egy tömegközlekedési ráterhelésnél ugyan fontos a hálózat teljes forgalma,
vagyis az ezzel szorosan összefüggő üzemeltetői bevétel, de ugyancsak nagyon hangsúlyos
szempont, az egyes vonalak, és ezen belül az egyes járatok kihasználtsága, valamint a
szolgáltatási színvonal jellemzése.
Az említett eljárások alkalmasak arra, hogy a ráterhelési problémát egy leegyszerűsített
szinten megoldják, de hiányos, esetenként hibás eredményeket produkálnak, ha a
tömegközlekedési rendszer részletes vizsgálatára van szükség. Ilyen hiányosság:

- ráterhelési időszakon belül nehéz, vagy lehetetlen az eltérések kezelése (utasszám
ingadozás, menetrendi változások)

- nehezen, vagy egyáltalán nem állapítható meg az egyes járatok kihasználtsága
- időpontos és időközös menetrendek vegyes alkalmazása nem vagy csak nehezen

oldható meg, pedig a valóságban ezek együtt jelentkeznek
- nagy követési idővel közlekedő céljáratok terhelése reálisan nem számítható
- egy viszonylaton belül nehezen, vagy egyáltalán nem lehet több különböző

járműtípust felvenni
- költségek, kapacitások a ráterheléstől függetlenül számíthatóak csak

Az említett nehézségek ellenére nagy léptékű tervezési eljárásoknál jól alkalmazhatók az ún.
„hagyományos” eljárások.
A vázolt problémák kiküszöbölésére az utóbbi években egyre több kísérlet született, de
valóban jó, hiteles eredményt csak egy a hagyományos ráterhelési eljárásoktól elszakadó,
alapjaiban új módszer adhat. Az ilyen eljárások nehézsége, hogy az útvonalválasztás ennél a
megközelítésnél jóval nehezebb kérdés, mint egy „hagyományos” módszernél. Az utazók
vagy ismerik a menetrendet, vagy nem, vagy részben, éppen ezért nehéz kérdés
megválaszolni, hogy egy konkrét esetben az utazó fel fog-e szállni egy járműre, vagy nem,
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hasonlóan nehéz megválaszolni a leszállás kérdését is. Az ilyen jellegű kérdések
eldöntéséhez pontosan ismerni kellene az utasok preferenciáit. Pontosan ismerni kellene,
hogy az adott utas, akit vizsgálunk, a gyorsaságot, a kényelmet, vagy milyen más egyéb
szempontot fog előtérbe helyezni.
Az említett nehézségek miatt a kifejlesztett ráterhelési módszerek nagyobb része csak az
egyéni közlekedés vizsgálatára alkalmas [34], [35]. Újabban egyre több szimulációs
technikára épülő ráterhelési eljárás is alkalmazásra került. Ezek nagyobb része azonban
szintén csak az egyéni közlekedés vizsgálatára alkalmas [49], [50], esetleg a
tömegközlekedési járművek, mint a közúti, vasúti forgalom résztvevői megjelennek, de a
tömegközlekedési rendszer utasforgalma felderítetlen marad. Ilyen rendszerek: SUMO [36],
Dracula, Aimsun2, VISSIM, Artemis, Vis_sim. Egyes rendszerek képesek a
tömegközlekedés kezelésére, de csak az egyéni közlekedés „melléktermékeként” [37].
Összességében megállapíthatjuk, hogy a közúti közlekedés vizsgálatára kialakított modellek
nem alkalmasak a tömegközlekedési rendszerek vizsgálatára. A tömegközlekedési
rendszereket még egy kellően jól kalibrált időközös, vagy időpontos ráterhelési eljárással is
csak az említett korlátozó feltételek teljesülése mellett képes modellezni.

2.2. A tömegközlekedési ráterhelési eljárások során alkalmazott
fontosabb módszerek, azok fejlődése

A tömegközlekedési ráterhelés problémájával az elmúlt 30-35 évben kezdtek csak
foglalkozni, de a kutatások eleinte kizárólag a közúti ráterhelések egyszerű módosításairól
szóltak. Egy modell sem indult el az alapoktól, feltárva az utazási szokások matematikai
összefüggéseit. Ilyen modellek kifejlesztésére csak az elmúlt 15-20 évben került sor. A
hetvenes években több heurisztikus megoldás is született a tömegközlekedési ráterhelési
feladatok megoldására, ezek fontos mérföldköveknek tekinthetők Dial [51], Le Clerq [52],
Chriqui [53], Chapleau [54], Andreasson [55], Rapp et al. [56]. Mások a ráterhelési
problémát a hálózattervezési modell részeként fogták fel, és ennek megfelelően kezelték
Lampkin és Saalmans [57], Schéele [58], Mandl [59], Hasselström [60]. E korai modellek
közül csak Florian [61], majd Florian és Spiess [62] foglalkozott a multimodális hálózatok
kérdésével. Az összes heurisztikus modellnek volt azonban egy közös hibája. Egyik modell
sem volt képes figyelembe venni a tömegközlekedési járművekben jelentkező
kapacitáskorlátokat, vagyis e modellek feltételezése szerint a tömegközlekedési rendszerek
végtelen kapacitással bírnak [64]. Ez a megközelítés irreális eredményekhez vezet,
különösen zsúfolt környezetben, illetve akkor, ha új, kapacitás bővítő vonalak indítását kell
megvizsgálni.
Az első, a kapacitásokat is figyelembe vevő eljárás Last és Leak [63] nevéhez fűződik, az
általuk javasolt modell azonban egy hosszadalmas iterációs eljárással dolgozott, és csak
speciális hálózatokon működött jól, ezért gyakorlati jelentősége csekély.
Az első matematikai formula, melyet a tömegközlekedési ráterhelés megoldására
fejlesztettek ki, Spiesstől származik [65], majd Spiess és Florian [66] fejlesztett tovább.
Spiess bevezette a „generalizált utazási idő” (generalized travel times) fogalmát, valamint
legrövidebb utak helyett utazási stratégiák alkalmazásával kereste a tömegközlekedési
ráterhelési probléma megoldását. A generalizált utazási idő, és a forgalomtól független
utazási és várakozási idők alkalmazásával a feladatot egy lineáris programozási számításra
vezette vissza. Később De Cea [67] majd De Cea és Fernandez [68] Spiess megközelítése
nyomán egy új lineáris programozási eljárást dolgozott ki, mely a Le Clerq [52] és Chriqui
[53] által bevezetett „szokásos viszonylat” (common lines), illetve a „tömegközlekedési
útvonal” (transit route) fogalmakra épült. Az eljárás egy speciálisan felépített hálózati
modellen működő mindent vagy semmit eljárás, amely ugyanazt a problémát oldotta meg,
amit Chriqui [53] heurisztikus eljárása is megoldott, csak sokkal hatékonyabban. Ez a két
modell is (Spiess, De Cea), mint ahogy az összes heurisztikus eljárás is, kivéve Last és Leak
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modelljét, kapacitás korlátok nélkül dolgozott, ez pedig komoly problémákat vet fel, ahogy
arról már korábban volt szó.
A tömegközlekedési ráterhelési modellek fejlesztésének következő állomása a kapacitás
korlátos ráterhelések kifejlesztése volt, amit tömegközlekedési egyensúlyi ráterhelési
problémának is neveznek. Spiess [65] valamint Spiess és Florian [66] beépítettek a
modelljükbe egy a kapacitás problémát figyelembevevő új elemet, vagyis náluk a járműben
töltött menetidő (vagy a generalizált utazási költség) arányos az utasáramlat nagyságával,
amit diszkomfort (discomfort function) függvénynek neveztek el. A modell nagy előrelépést
jelentett, habár valódi kapacitáskorlát nincs benne, és további problémája, hogy a várakozási
idők függetlenek az utasáramlat nagyságától. Hasonló modellt dolgozott ki Nguyen és
Pallottino [69] is, de az ő modelljük az általuk bevezetett hiperútvonalak (hyperpath)
fogalomra épült, Spiess és Florian modelljéhez hasonlóan azonban a várakozási idők náluk is
konstans értékek voltak.
Gendreau [70] az előzőektől eltérően mind az utazási, mind a várakozási időt a forgalomtól
tette függővé, modelljét azonban csak arra a speciális esetre dolgozta ki, mikor egy megállót
egy viszonylat szolgál ki. Az általános esetre egy sorbanállási modellre épülő egyensúlyi
modellt javasolt, de ezt nem dolgozta ki. Az eljárás igazi haszna az utasáramlat nagyságától
függő várakozási idő bevezetése volt.
Az utóbbi években két tömegközlekedési eljárás foglalkozott csak komolyabban a kapacitás
korlátok problémájával, mindkét modell Wardrop [46] első tételén alapszik, vagyis
feltételezik, hogy az utasáramlatoktól függő generalizált költségek Wardrop tétele szerint
alakulnak.
De Cea és Fernandez [71] modelljében a tömegközlekedési hálózat speciálisan kerül
rögzítésre, és a felszállásokat reprezentáló élek ellenállása az utasáramlatoktól függ. Ezek az
ellenállásfüggvények két részből állnak, egy állandó részből, valamint az utasáramlattól
függő változó részből. Az eljárást egy egyenlőtlenségi problémára vezették vissza, melyet
Abdulaal és LeBlanc [72] módszerével lehet megoldani.
Spiess és Florian [73] a saját modelljüket [66] fejlesztették tovább, ahol a várakozási idő
egyaránt függ a tömegközlekedési viszonylat követési idejétől (illetve ennek reciprokától, a
frekvenciától), valamint az utasáramlattól. Az eljárás hasonlóan az előzőhöz egy
egyenlőtlenségi problémára került visszavezetésre, de míg De Cea és Fernandez [71]
modelljében a megoldás alapja a hálózati él volt, addig itt a hiperútvonalak kerültek előtérbe.
A feladat megoldását linearizált Jacobi módszerrel valósították meg.
Az utóbbi tíz évben a tömegközlekedési ráterhelési eljárások fejlődése új irányt vett, és
köszönhetően az egyre nagyobb számítástechnikai kapacitásoknak a gyakorlatban is bevált
módszerré vált. Az új módszer első sorban Nuzzolo [75], Russo [76], Crisalli [77] valamint
Hickman [82] nevéhez fűződik. Az új módszer lényege, hogy az útvonalkereséshez a valódi
menetrendet használják, vagyis nem csak a követési időt veszi alapul az eljárás.
Elkülönítendő a két módszert a korábbi hagyományosnak tekinthető eljárásokat időközös
tömegközlekedési ráterhelések néven említjük, míg az új típusú eljárásokat időpontos
tömegközlekedési módszereknek nevezzük [78].

Az előbbieknek megfelelően a hagyományos tömegközlekedési ráterheléseknek két fő
csoportját különíthetjük el:

- kapacitáskorlát nélküli
- kapacitáskorlátos

Másfelől viszont csoportosíthatjuk a tömegközlekedési ráterhelési módszereket az útvonal
keresés metódusa szerint is. E szerint az eljárás lehet:

- Időközös ráterhelés (frequency based)
- Időpontos menetrendi ráterhelés (schedule based)
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A két eljárás közötti fő különbségek a következőkben is összefoglalhatók [81]:
- Időközös ráterhelés

o Viszonylat szintű reprezentáció
o Átlagos követési idő adatok
o Eredmény: a járatok átlagos terheltsége

- Időpontos ráterhelés
o Járat szintű reprezentáció
o Időtől függő követési idő adatok
o Eredmény: az egyes járatok terheltségi adatai

Számítási eljárást tekintve az eltérések a következők: Az időközös ráterhelési módszereknél a
ráterhelés két jól elkülöníthető szakaszra osztható. Az első részben meghatározásra kerülnek
az optimális stratégia szabályai szerint igénybe vehető viszonylatok, az úgynevezett attraktív
viszonylatok, majd a második lépés során az utazókat az attraktív viszonylatokra terheljük rá.
A ráterhelés mindig az „elsőnek” érkező viszonylatra történik. A viszonylatok közötti
„elsőséget” valószínűségi alapon lehet meghatározni, a járatsűrűség függvényében. Ezek
szerint egy viszonylat „elsősége”, vagy választási valószínűsége a következőképpen írható
fel:

∑
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ahol: Pi az i. viszonylat választási valószínűsége
fi az i. viszonylat frekvenciája, az óránkénti járatszám (f=1/követési idő)
Σfj közös frekvencia, a megállót érintő összes járat száma óránként

Az egyes viszonylatok igénybevételi valószínűsége tehát azok járatgyakoriságától függ. Ez a
megközelítés megfelelő eredményre vezet, a korábban említett feltételek teljesülése mellett
(kicsi követési idő), de félrevezető is lehet, ha a közös szakaszon közlekedő viszonylatok
követési ideje nagy különbségeket mutat. Előfordulhat, hogy egy ritkán, de célirányosan
közlekedő viszonylat a ráterhelés szerint kevés utast kap, mert alacsony a frekvenciája, de a
valóságban, éppen célirányossága miatt, nagy terheléssel közlekedik. A gyakorlatban az ilyen
időközös eljárások alkalmazása terjedt el jobban. Az elmúlt néhány évben kísérletek
történtek az időközös ráterhelési eljárások dinamizálására, amely a Mahmassani [90] féle
Dynasmart rendszer alapját is képezi. Más kutatók is tettek kísérleteket szimulációs alapokon
nyugvó időközös ráterhelés megvalósítására [91], de ezek a megoldások csak átmenetnek
tekinthetők a hagyományos időközös, és az újabb eljárások között.
A tömegközlekedési ráterhelés másik, újabb megoldási módja az időpontos menetrendi
ráterhelés. Ennél a ráterhelési módszernél minden utazási igényhez konkrét időpontot
rendelünk hozzá. Ez az időpont lehet az utazás kívánt indulási ideje (pl.: munkából
hazautazás), vagy a kívánt érkezési idő (pl.: munkába utazás). A módszer előnye, hogy
minden egyes utazáshoz az optimális útvonal rendelhető hozzá, de nagy hátránya, hogy
feltételezi a menetrend pontos ismeretét minden utazó részéről. Ez a feltételezés csak
bizonyos speciális esetekben fogadható el. Az eljárás legnagyobb hátránya, hogy jóval
nagyobb erőforrás igénye van, mint az időközös módszernek, ezért csak az utóbbi években
indultak fejlődésnek ezek az eljárások.

2.2.1. A tömegközlekedési útvonalválasztás alapesetei

A tömegközlekedési ráterhelési modellek közötti különbségeket az útvonalválasztásban
kell keresnünk. A legegyszerűbb megközelítés szerint az utas A és B pontok között azt az
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útvonalat fogja választani, amely minimalizálja az ő generalizált költségeit. Ennél a
megközelítésnél alternatív utazási lehetőség nincs, ami nem felel meg a valóságnak,
hiszen az utazó általában több lehetőség között dönthet. A valósághoz közelebb álló
megoldás szerint a kiinduló pontban rendelkezésre álló valamennyi lehetőséget meg kell
vizsgálni, de itt is figyelembe kell venni, a generalizált költség változását.
A generalizált költség, melyet minimalizálni kell, több összetevőből áll [4]:
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ijij VaatatatataC ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 654321 δ

ahol: tij
jár menetidő (járművön töltött idő) i és j körzetek között

tij
gyal rá- és elgyaloglási idők összege

tij
vár megállóhelyi várakozási idők

tij
átsz átszállási időszükséglet

δ átszállási „büntetés” (általában néhány perc (2-5 perc))
Vij viteldíj i és j körzetek között
a1..6 szorzó- és súlytényezők

A szorzó- és súlytényezők értéke attól függ, hogy a generalizált költséget időben,
pénzben, vagy más mértékkel mérjük-e, illetve, hogy mennyire súlyozzuk hátrányosan a
gyaloglást, várakozást.
Az útvonalválasztási módszerek közötti különbséget egy egyszerű példán lehet a
legegyszerűbben szemléltetni.

7. ábra Tömegközlekedési példahálózat 1.

Adott egy tömegközlekedési hálózat két megállója (A, B) közötti szakasz (7. ábra), amit
viszonylat részletnek is nevezhetünk (a két megálló nem feltétlenül szomszédos
megállók, hanem egy viszonylat útvonalán fekvő megállóhelyek). A két megálló között
négy viszonylat közlekedik (1, 2, 3, 4) hasonló, de nem azonos útvonalon. Mindegyik
viszonylat 12 perces követési idővel közlekedik, a menetidőket az élek fölé írt számok
szemléltetik. Az egyszerűség kedvéért tekintsük a várakozási időt a követési idő felének,
vagyis 6 percnek.
Az első, legegyszerűbb megközelítés szerint A és B pontok között a legrövidebb út az 1-
es viszonylat igénybevétele, ahol az utazási idő:

perct 302461 =+=

Le Clerq [52] által bevezetett „szokásos viszonylatok” elv szerint a két pont között
közlekedő valamennyi viszonylat alkalmas lehet az utazás lebonyolítására, és egy
viszonylat választási valószínűsége (Pi) arányos annak járatgyakoriságával (lásd fent),
akkor a példában rendelkezésre álló viszonylatok közös követési ideje 3 perc, és így a
várható utazási idő:

perct 25,2975,275,12 =+=
ami kevesebb, mint az egyszerű megközelítés szerinti érték, ha a menetidők hasonló
értéket mutatnak. Előfordulhat azonban olyan eset is, mikor a menetidő értékek között
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nagy eltérés mutatkozik, ilyenkor a Le Clerq féle szokásos viszonylat elv akár rosszabb
eredményt is produkálhat, mint az egyszerű megközelítés. Ennek kiküszöbölésére
módosította Chriqui [53], valamint Chriqui és Robilland [74] Le Clerq elvét. Az ő
módosításuk szerint az utazó nem veszi igénybe az összes lehetséges viszonylatot, hanem
csak azokat, amelyek minimalizálják az utazó várható utazási idejét (vagy generalizált
költségét). A példa szerint egy ilyen válogatás lehet, ha az utazó csak az 1, 2, 3
viszonylatok valamelyikét választja, mert ekkor a várható utazási idő:

perct 33,2733,2523 =+=
Chriqui és Robilland nyomán a szokásos viszonylatok kifejezést ma már csak a
lehetséges viszonylatok közül választott optimális viszonylatok listájára értjük. Ezzel a
kiválasztással létrejövő új utazási lehetőség a virtuális tömegközlekedési él (virtual transit
link), melyet egy új, közös követési idővel, illetve egy várható menetidővel lehet
jellemezni, ami így együtt egy új útvonalrészletet (route section) hoz létre.
Chriqui és Robilland elvét továbbfejlesztve De Cea[67], majd De Cea és Fernandez [68]
a tömegközlekedési hálózat reprezentálására két hálózatot definiált. G1=(N, L) és G2=(N,
S), ahol G1-ben L a viszonylat részleteket ábrázolja, míg G2-ben S az útvonalrészleteket.
N mindkét esetben a megállóhelyeket jelenti. G1 tehát az utakat, míg G2 az útvonalakat
szimbolizálja.
A minimális útvonal, és a minimális stratégia [65] fogalmak közötti különbség
megértéséhez bővíteni kell a példahálózatot (8. ábra). Ebben a példában bevezetésre
került egy C pont is, ami egy átszállóhely, és átszállási lehetőséget biztosít az 5-ös és 6-os
viszonylatok között, amelyek szintén 12 percenként közlekednek.

8. ábra Tömegközlekedési példahálózat 2.

Az utazónak két lehetősége van, átszállás nélkül utazva az előzőeknek megfelelően az 1,
2, 3 viszonylatok valamelyikét választja, így a várható utazási idő 27,33 perc, a másik
lehetőség szerint átszállással utazik, mikor a várható utazási idő:

perct 32136764 =+++=
A minimális stratégia elvet alkalmazva az utazó megvárja az első járművet. Ha ez a jármű
az 1, 2, 3 viszonylatokhoz tartozik, akkor ezzel a viszonylattal rögtön a B pontba utazik,
ha az első jármű az 5-ös viszonylathoz tartozik, akkor átszáll C pontban, és onnan utazik
tovább B pontba, így a várható utazási idő:

perct 275,255,15 =+=
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Látható, hogy a minimális stratégia alkalmazásával kedvezőbb utazási idők érhetők el,
mint a minimális utak alkalmazásával.
Az említett eljárások bizonyos esetekben csak korlátozottan alkalmazhatóak, ilyenkor az
említett időpontos ráterhelési eljárások alkalmazása vezethet csak pontos eredményre. A
módszer pontos leírását a következő (2.2.3.) rész tartalmazza.

2.2.2. Időközös (frequency based) tömegközlekedési ráterhelési
eljárás

A fenti történelmi áttekintésnek megfelelően az időközös ráterhelési módszerek korai
szakaszában kapacitás korlát nélküli eljárások használata vált mindennapossá, csak a
későbbiekben kerültek előtérbe a kapacitáskorlátos eljárások. Ezek kifejlesztésében két
csoport ért el jó eredményeket, Spiess és Florian [66], valamint De Cea és Fernandez
[71]. Az ő modelljeik is a saját korábbi kutatásokon alapultak, így először mindkét
csoport kapacitás korlát nélküli modellje kerül bemutatásra.

A, Tömegközlekedési ráterhelés kapacitáskorlátok nélkül

Spiess és Florian [66] modellje sajátos módon ábrázolja a tömegközlekedési hálózatot.
Az ábrázolás lényege, hogy a hagyományos hálózati modellt fel- és leszálló élekkel
egészítik ki [79]. Minden él két fő, a ráterhelés szempontjából lényeges paraméterrel
rendelkezik:

- menetidő
- járatsűrűség

Ennek megfelelően az eljárás során alkalmazott G=(N,A) gráf, N pontokból (megállók),
és az említett paraméterekkel rendelkező A élekből áll. Attól függően, hogy egy él milyen
szerepet lát el, változik a járatgyakoriság, és a menetidő értéke (4. táblázat).

Menetidő Járatsűrűség
Viszonylati él (a valódi
tömegközlekedési
hálózat része)

A hálózati adatoknak
megfelelő menetidő érték

∞, a járművön utazóknak már
nincs várakozási idejük

Felszálló él 0, a várakozás során nincs
értelme

A várakozási időt jelzi, értéke
a közlekedő viszonylatok
követési idejétől függ

Leszálló él 0, nincs jelentősége 0, nincs jelentősége

4. táblázat Az egyes él típusok fontosabb adatai Spiess és Florian [66] szerint

Az útvonalválasztás minimális stratégiát követő módszere ezen a kiegészített hálózaton
egy lineáris programozási faladattá válik. Nguyen és Pallottino [80] által kidolgozott
hiper útvonalak elve nagyon hasonló a vázolt eljáráshoz. A két modell gyakorlati
szempontból azonosnak tekinthető.
De Cea és Fernandez [71] eljárása nem lineáris matematikai alapokon nyugszik. Az
általuk alkalmazott számítási módszer kétszer olyan gyors, mint a Spiess féle algoritmus.
A módszer lényege, hogy míg Spiess és Florian egy lépésben, szimultán határozza meg
az optimális útvonalat, és adja rá a terhelést, addig De Cea és Fernandez e két lépést
szétválasztja. Először meghatározásra kerülnek az útvonalrészletek (lásd feljebb a
minimális út és a minimális stratégia magyarázatánál), majd a második lépésben minden
egyes kiinduló pontból az összes lehetséges végponthoz tartozó legrövidebb útra
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ráterhelésre kerülnek az utasterhelések, végül az útvonalrészletekhez tartozó terhelések
visszakonvertálásra kerülnek viszonylatrészletekre.

B, Tömegközlekedési ráterhelés kapacitáskorlátokkal

A kapacitáskorlátok kezelésében teljesen eltérő megközelítést alkalmazott a két csoport.
Spiess és Florian [66] megközelítése szerint a várakozási idő nem, csak a menetidő függ a
zsúfoltságtól („kényelmetlenségi” függvény). Ez a módszer nem tekinthető teljesen
jónak, ezért Wu és társai [73] továbbfejlesztették a módszert míg De Cea és Fernandez
[71] eljárásához nagyon hasonló metódust alakítottak ki.
De Cea és Fernandez szerint két fontos átalakításra van szükség ahhoz, hogy a korábbi
modell megfelelően tudja kezelni a kapacitáskorlátok problémáját. Ez egyik átalakítás
szerint az élekhez tartozó járatsűrűségeket egy ún. gyakorlati járatsűrűségre kell cserélni,
amely megfelelően tudja reprezentálni a kialakuló helyzetet [64]. A másik fontos
átalakítás szerint két pont között nem csak egy, hanem több él is futna, melyek közül az
elsőnek az adatait azok a viszonylatok határoznák meg, amelyek beletartoznak a szokásos
viszonylatok csoportjába. Ezt az első élet gyors élnek nevezzük, míg a második él adatait
a megmaradt viszonylatokból lehet meghatározni. A kapacitáskorlát eléréséig csak a
gyors élre kerül forgalom, zsúfoltság esetén pedig a második él is belép a számításba.
Wu és társai [73] linearizált formulával oldották meg a feladatot, míg De Cea és
Fernandez nem lineáris megoldást javasolt.

2.2.3. Időpontos (schedule based) tömegközlekedési ráterhelési
eljárás

Az időpontos ráterhelési eljárások kifejlődésének az oka, hogy az időközös ráterhelési
eljárások nem alkalmazhatóak, ha [81]:

- akár a kereslet, akár a kínálat időtől függését kell vizsgálni
- a járatok (járművek) terheltségét kell vizsgálni
- alacsony a vizsgált viszonylat járatsűrűsége
- a menetrendet kell felülvizsgálni
- utastájékoztató rendszerek hatásait kell vizsgálni

Az időpontos eljárások segítségével ezek a problémák kiküszöbölhetők, de az eljárás még
közel sem tekint vissza akkora múltra, mint az időközös módszer, ezért a metodika még
nem tekinthető teljesen kiforrottnak.
Az időpontos ráterhelési eljárások szempontjából a tömegközlekedési szolgáltatást
csoportosíthatjuk:

- gyakoriság szerint
o sűrű (magas gyakoriság), követési idő 12-15 perc alatt
o közepes – ritka (közepes – alacsony gyakoriság), követési idő 15 perc

felett
- rendszeresség szerint

o rendszeres
o nem rendszeres

- utastájékoztatás szerint (dinamikus utastájékoztatás a várakozási időkről)
o utastájékoztatással
o utastájékoztatás nélkül
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Más részről a módszer szempontjából fontos még a keresleti oldal, vagyis az utasok
ismerete is:

- gyakori utazók (gyakorlott utazók, menetrendi, hálózati ismeretekkel)
- alkalmi utazók (tapasztalatlan utazók, kevés ismerettel)

Minden szempont pontos figyelembe vétele szinte lehetetlen, ezért a kutatók csak egyes
szegmensekre koncentrálnak. Érdemes külön vizsgálni a sűrű, illetve a közepes – ritka
rendszereket. A különbség felfogható úgy is, mint helyi illetve távolsági közlekedés. A
sűrű rendszerek vizsgálata során a rendszeresség kérdésével szinte valamennyi szerző
foglalkozik, ez alól talán csak Wong és Tong [83] kivétel, akik a rendszeres közlekedést
vizsgálták csak. Más szerzők egyes témakörökre figyeltek oda hangsúlyozottan, Hickman
[82], [84] például az utastájékoztató rendszerek szerepét vizsgálta kiemelt figyelemmel.
A téma legszélesebb körű vizsgálatát Nuzzolo, Russo, Crisalli [85] végezték, bár az
alkalmi utazók témájával ők sem foglalkoztak. Ezzel a kérdéssel, vagyis mindkét utazó
csoport figyelembe vételével először Nuzzolo, Crisalli, Gangemi [86] foglalkozott. A
közepes – ritka rendszerek vizsgálata más típusú kérdéseket vet fel, mint például az
utazási osztályok problémája (business class – turista osztály). A ritka rendszerekkel
foglalkozó szerzők nagy része azonban szintén nem foglalkozik minden lehetőséggel,
hanem csak bizonyos tényezőkre koncentrál, mint Sangiorgio és társai valamint Carraresi
és társai [87]. Szélesebb körű vizsgálatokat végzett Nielsen és Jovicic [88]. Az időközös
ráterhelés legjobb kutatói is tettek kísérleteket ritka rendszerek időpontos vizsgálatára,
ezeket több-kevesebb siker kísérte, mint például Florian [89] időpontos modellje, amely a
gyakorlatban is bevált jól működő eljárás.
Az időpontos ráterhelési eljárások három fő részből állnak:

- kereslet időbeli leírása
- járat szintű kínálat leírás
- dinamikus útvonalválasztás

Jól látható, hogy mindhárom rész időtől függő, dinamikus részfolyamata a ráterhelési
eljárásnak.

A, A kereslet időbeli leírása
Az időpontos tömegközlekedési ráterhelési eljárások lényege, hogy a ráterhelés
eredménye időtől függő [81], ezért a keresleti oldal dinamizálását, időtől függő felvételét
is biztosítani kell.Ezt a problémát két részre kell osztani, felmerülnek mennyiségi, és
minőségi kérdések is. Mennyiségi szempontból fontos ismerni az egyes honnan – hova
relációk közötti utasigények időbeli lefolyását. A hagyományos órás, esetleg 15 perces
időtartamokra vonatkozó célforgalmi mátrixok nem nyújtanak kellő pontosságot, hiszen a
menetrend percnyi pontossággal adja meg a kínálati oldal adatait, ennek megfelelően a
keresleti oldal adatait is ilyen minőségben kell előállítani. Egy ilyen tipikus időbeli
lefolyást mutat a 9. ábra [92].
Fontos tehát, hogy a teljes vizsgált időtartamot egyenlő hosszú időszeletekre osszuk,
melyeket τDi –vel jelölünk [93]. Ennek megfelelően a kereslet dinamikus jellemzésére a
következő jelölést alkalmazzuk:

tod Did ,,τ

ahol: d a kereslet, vagyis az utasszám
od o kiinduló, és d célpont között
τDi indulási időponttal
t napon

A keresleti oldal másik fontos kérdése az utazások időpontokhoz való kötöttsége. Az
utazókat Russo [92] két jól elkülöníthető csoportra osztotta:
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- indulási időpontos utazók (desired departure times - DDT), azok az utazók,
akiknek az utazás kezdőpontja adott, vagyis azt tudják előre, hogy mikor fognak
indulni.

- érkezési időpontos utazók(desired arrival times - DAT), azok az utazók, akiknek
az utazásuk végpontja adott, vagyis azt tudják, hogy mikor szeretnének célba érni.

9. ábra Induló utasok száma az idő függvényében

Érdemes megjegyezni, hogy elképzelhető az utazóknak további két csoportja is:
- indulási időablakos utazók, azok az utazók, akiknek az utazásuk kezdőpontja két

jól meghatározott időpont közé esik,
- érkezési időablakos utazók, azok az utazók, akiknek az utazásuk tervezett

végpontja két jól meghatározott időpont közé esik.
E két utóbbi csoport mérete elhanyagolható az előző kettőhöz képest, ezért a
továbbiakban csak a DDT és a DAT utazók kerülnek elemzésre.

10. ábra Érkező – induló időpontos utazások időbeli lefolyása [92]
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A reggeli csúcsforgalom idején jellemzően érkezési időpontos utasok közlekednek,
hiszen a munkamotivációjú utazások (munkába, iskolába járás) célpontja, valamint a
célpont elérésének az ideje kötött (10. ábra). Egy adott utazó, aki 38 percnyi utazásra
lakik munkahelyétől, nem azért induló 6:43-kor, mert éppen akkor ébredt fel, hanem mert
így ér csak időben oda a 8:00-ás munkakezdésre. Ez az utazó akkor is utazna, ha az adott
közlekedési viszonylatban lenne utazási lehetőség 7:20-kor. Ezzel a „rugalmassággal” az
utazók jelentősen befolyásolhatják a rendelkezésre álló célforgalmi mátrixok adatait.
A délutáni csúcsforgalom idején jellemzően indulási időpontos utazások jelentkeznek,
hiszen a kötött munkaidőt követően indulnak útnak a közlekedési rendszert igénybevevő
utazók. Így ők mindenképpen fix időpontban fognak megjelenni a rendszerben, az ő
utazási igényeiket csupán az indulási idők módosításával változtatni nem lehet. Ezért
nagyon fontos az érkezési időpontos, illetve az indulási időpontos utazások
szétválasztása, hiszen az érkezési időpontos utazások időbeli lefolyását a közlekedési
rendszer jellemzőiből lehet meghatározni. Így egy utasszámláláson alapuló célforgalmi
mátrix (még ha az időben változó is) nem adhat pontos képet arról, hogy milyen hatásai
lehetnek egy estleges menetrendi módosításnak.
Szigorúan városi jellegű forgalomban, vagyis alacsony követési idő esetén, ennek a
második, minőségi paraméternek kicsi a jelentősége, mert ilyen esetekben a közlekedés
kellően sűrű ahhoz, hogy az utazók rugalmasan elérhessék célpontjukat [93].

11. ábra Járat szintű, tér – idő szemléletű rendszerábrázolás

B, Járat szintű kínálat leírás

A kínálati oldal, vagyis a tömegközlekedési rendszer leírása egy összetett gráffal történik,
amely egy tér – idő rendszert alkot. Ez a tér – idő rendszer három részgráfból áll:

- szolgáltatási részgráf – ez a rész a járatok adatait tartalmazza
- keresleti részgráf – az utazások tér – idő rendszerben történő elhelyezését segítő

rész

Indulási idő a körzetben (lakóhely) Jármű menet (megállóköz,
Érkezési idő a megállóba   megállóhelyi tartózkodás)
Fel- leszállás Fel- leszállás
Célba érkezési idő
Járat érkezési/indulási idő Rá- elgyaloglás

Átszállás

tér

tér

idő

körzet körzet
megálló s megálló s’
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Kiinduló
körzet

Célkörzet

A

B

C

Viszonylat a

Viszonylat b Viszonylat c

Viszonylat d
Viszonylat e

Viszonylat f

Viszonylat g
Viszonylat h

Viszonylat i

Járat 6

Járat 5
Járat 9

Járat 4
Járat 8

Járat 3
Járat 2

Járat 7

Járat 1

- megközelítési – elhagyási részgráf – a rá- és elgyaloglást jellemző része a
rendszernek

A tömegközlekedési rendszert jellemző első részgráf tartalmazza az összes járat adatát,
vagyis az összes megállóközt, az összes megállóhelyi tartózkodást is. A teljes tér – idő
rendszer e három részgráf uniójából jön létre (11. ábra).
Ez az ábrázolás mód lehetővé teszi, hogy egyszerű algoritmusok segítségével keressük a
ráterhelési probléma megoldását. Mivel minden élhez egzakt költségadatokat lehet
rendelni, ezért ezen a tér – idő rendszeren könnyen megtalálható bármely két tetszőleges
pont közötti legrövidebb út. Ezeket a legrövidebb utakat az élek sorozataként, illetve az
azokhoz tartozó költségekkel lehet jellemezni.

C, Dinamikus útvonalválasztás

Az utazó útvonala az előzőeknek megfelelően élek sorozatából áll. Egy o és d pontok
közötti útvonal tehát o pontból indul τDi időpontban, majd s megállóhelyen folytatódik,
ahova τDis –kor érkezik az
utazó, majd τr –kor induló r
járattal (vagy járatok
sorozatával) utazik tovább, míg
eléri s’ megállót, majd d
célpontba ér τd időpontban. Egy
utazás tehát két fő részből áll,
kiinduló megállóhely majd
tömegközlekedési járatok
választásából. Ezt a döntési
rendszert mutatja a 12. és a 13.
ábra [81].

12. ábra Tömegközlekedési példahálózat

A 12. ábrán vázolt hálózaton a kiinduló és a célpont között adott τDi időpillanatban a 11.
ábra szerinti utazási lehetőségek állnak az utazó rendelkezésére. Ezek közül kell
kiválasztania azt, amely a legkedvezőbb számára. Ez a döntési mechanizmus két fő
részből áll:

- utazás előtti döntések (döntések az utazás megkezdése előtti információk, illetve
korábbi utazások alapján)

- utazás közbeni, vagy adaptív döntések (előzetes információk, és a pillanatnyi
helyzet alapján meghozott döntések

A megállóhely kiválasztása tipikusan utazás
előtti döntést igényel, míg a viszonylatok és
járatok kiválasztása jellemzően adaptív
döntés eredménye. Az időpontos, vagy
dinamikus ráterheléseknél mindig
járatokban kell gondolkodni, eltérően az
időközös eljárások viszonylat központú
módszereitől. Ebből következik, hogy az
útvonalválasztás az időtől függő döntések
sorozata.

13. ábra Utazási lehetőségek egy adott τDi időpillanatban

A B C

d4+e8 b5+c9 a6 g2+h7 f3 i1
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Tegyük fel, hogy az utazó előre kiválasztotta utazása megkezdéséhez szükséges s
megállóhelyet. Az s megállóhelyet a kínálati oldalról bt vektorral jellemezhetjük, vagyis s
megállót kiszolgáló összes járatot bt vektor tartalmazza. Ekkor definiálhatunk egy Ks(τDis,
bt) halmazt, mely az s megállóban τDis időpontban megjelenő utazó számára kedvező
járatokat tartalmazza. Ez a halmaz olyan járatok csoportja, amelyek közvetlenül, vagy
közvetve kapcsolatot teremtenek o kiinduló, és d célpont között, szem előtt tartva a
következőket:

- minden viszonylatból csak az első járat, mely az utas érkezését követi
- az utas érkezése előtt induló, és a csoport járatai után érkező járatok kizárásra

kerülnek
- megfelelnek bizonyos feltételeknek: maximális átszállásszám, maximális

átszállási várakozási idő, maximális utazási idő…

Ez a Ks(τDis, bt) halmaz szoros összefüggésben áll az utazó megállóban történő
megjelenésének τDis idejével, és a várakozás alatt is módosulhat. Tegyük fel, hogy egy
adott viszonylat, mely része a Ks(τDis, bt) halmaznak, zsúfoltan érkezik τr időpontban s
megállóba, az utas dönthet úgy, hogy tovább várakozik, és megvárja ugyanennek a
viszonylatnak a következő járatát, vagyis a Ks(τDis, bt) halmaz helyett a Ks(τr, bt) halmaz
fogja a kedvező járatokat tartalmazni.
A Ks(τDis, bt) halmaz által tartalmazott járatok közül melyiket fogja az utazó választani,
azt az adott járat hasznossága dönti el. Egy r járat megállóba érkezésekor ennek az r
járatnak a hasznossága:

rrTPrCFWrNTrCFBrTCrTBr TPCFWNTCFBTCTBV εββββββ +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

ahol: β kalibrációs paraméterek
TB menetidő
TC átszállási idő
CFB kényelmi mutató az utazás során (zsúfoltságtól függő változó)
NT átszállások száma
CFW kényelmi mutató a megállónál (látható zsúfoltságtól függő változó)
TP a megállóban eltöltött idő (r járat indulása, és τDis időpontok különbsége)
ε véletlen változó

Ezt a Vr hasznosságot kell összehasonlítani a Ks(τDis, bt) halmaz összes többi r’ járatának
hasznosságával, amit a következőképpen lehet kifejezni:

'''''''' rrCFWrCFBrNTrTCrTBrTWr CFWCFBNTTCTBTWV εββββββ +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

ahol: TW várakozási idő (r és r’ járatok indulási idejének a különbsége)

Az utazó r járatot választja, ha:
'' rrVV rr ≠∀≥ ha τr’> τr és r, r’Є Ks(τr, bt)

Ha a feltétel nem teljesül, az utazó nem száll fel r járatra, majd az egész egyenlőtlenség
ismét kiértékelésre kerül, a következő járat érkezésekor. Ezt az eljárást szekvenciális
járatválasztási metódusnak is nevezzük.
Hasonlóan a járat választáshoz az utazás előtti megállóválasztás is hasznossági
függvények segítségével számítható ki. E szerint s megálló hasznossága a τDi
időpillanatban:
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sssssDis HXtV εββτ +⋅+⋅=),(

ahol: β kalibrációs paraméterek
Xs megállóra jellemző tulajdonságok vektora (rágyaloglási idő, üzletek…)
Hs a megállót érintő járatok közelítő hasznossági függvényei

A lehetséges megállók közül az utazó a legkedvezőbb hasznossági függvényértékűt fogja
választani.
Az előbbiekben vázolt járatválasztási eljárást két fő csoportra lehet osztani, attól függően,
hogy a megállóhelyen döntéskényszerben levő utas rendelkezik-e információkkal a
követő járatok érkezéséről, vagy nem. Ha a megállóhelyen valamilyen információs
berendezés üzemel, akkor Vr’ hasznossági függvény kiszámításához TWr’ várakozási időt
fel lehet használni az információs berendezés adatai alapján, ha ilyen berendezés nem
üzemel, akkor az utazó csak a menetrend alapján tájékozódhat a követő járat érkezéséről.
Ez a feltételezett érkezési idő nem tekinthető megbízható értéknek, ezért egy
valószínűségi függvény segítségével határozhatjuk meg a várható várakozási időt. Egy
ilyen várható várakozási időt szemléltető sűrűségfüggvénynek (flr(τ)) a képét mutatja a
14. ábra.

14. ábra l viszonylat r’ és r’’ járatainak érkezési valószínűsége

Ezek alapján a TWr’ várakozási idő várható értéke helyett a viszonylatra vonatkozó TWl
függvényt kell használni, hiszen adott τr’ időpontban információk hiányában nem lehet
tudni, hogy a késve érkező r’ járatra, vagy r’’ járatra vár e az utas. Így felhasználva Flr
eloszlás függvényt, TWl értéke a következőképpen számítható ki:

[ ] )()(1)( ''' rlrrrlrrrl FTWFTWTW τττ ⋅+−⋅=

ahol: TWr’ r’ járat átlagos várakozási ideje
TWr’’ r’’ járat átlagos várakozási ideje

Felhasználva flr sűrűségfüggvényt:
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Fontos észrevenni, ha f sűrűségfüggvény közel áll a Poisson eloszláshoz, akkor a várható
várakozási idő a követési idővel lesz azonos.

Az ismertetett időpontos ráterhelési eljárást újabb kutatásokban több napos időszakokon
keresztül is alkalmazzák (day to day), ilyenkor egyes változók értékei egy „tanulási”
folyamat eredményeként alakulnak ki, amely a valóságban bekövetkező
tapasztalatszerzési folyamatra utal.

2.3. Néhány gyakorlatban is megvalósított tömegközlekedési
ráterhelési eljárás

2.3.1. DHV PTOPT programcsomagban alkalmazott eljárás [94]

A DHV PTOPT programcsomag egy csak a tömegközlekedési hálózat vizsgálatára
alkalmas tervezőeszköz. A program a hagyományos négy lépcsős közlekedéstervezési
metódus három szakaszát foglalja magába:

- keltés
- szétosztás
- ráterhelés

Ezen a három lépésen kívül, további modulok egészítik ki a tervezési folyamatot. A
programban található ráterhelési modell egy klasszikus időközös eljárás. A ráterhelés
folyamán a célforgalmi mátrix minden nem nulla eleme ráterhelésre kerül a
tömegközlekedési hálózatra egy előre definiált legrövidebb út alapján. Ha a hálózaton
párhuzamos szakaszok vannak, akkor a járatsűrűség arányában megosztásra kerülnek az
utasok. Az eljárás központi része a legrövidebb út keresése.
A programban felhasznált legrövidebb útkereső eljárás a Moore féle algoritmust követi.
A számítás során az utazási idő a következő, a felhasználó által külön-külön súlyozható
elemekből áll:

- körzet elérési ideje (rágyaloglási idő)
- várakozási idő
- gyaloglási és várakozási idő átszállás esetén
- menetidő (súlyozva a viteldíjjal)
- körzet elérési ideje (elgyaloglási idő)

A modell szerint a
várakozási idő a követési
idő fele, de legfeljebb 7,5
perc. Párhuzamosan
közlekedő viszonylatok
esetén a közös követési idő
kerül felhasználásra.
Átszállás esetén további
átszállási büntetést is
alkalmaz a módszer, ennek
mértékét szintén a
felhasználó adhatja meg.

15. ábra A DHV PTOPT programcsomag egy eredménylistája
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A ráterhelés eredményeként az egyes viszonylatok terheltségét, az egyes körzetekben fel-
illetve leszállók számát, valamint a viszonylatra összesen felszálltak számát, illetve az
összes utaskm értéket adja meg a rendszer (15. ábra). Emellett még az eljárás olyan
további adatokat szolgáltat, mint legnagyobb terheltség az egyes viszonylatokon, utazási
idő, utazási távolság viszonylatonként.
Végül a hálózatra vonatkozó összesítések olyan fontos információkat tartalmaznak, mint:

- összes utasszám
- átszállás nélkül
- egy átszállással
- két átszállással
- több átszállással utazók száma
- átlagos utazási távolság
- összes utaskm
- összes utazási idő
- átlagos várakozási idő
- átlagos jármű kihasználtság
- csak gyalogosan közlekedők száma

A program időpontos ráterhelési eljárása a korábbiaknak megfelelően akkor ad pontos
eredményt, ha a vizsgált rendszeren alacsonyak a követési idők és tömegszerű a
közlekedés.

2.3.2. EMME/2 programcsomagban alkalmazott eljárás

Az EMME/2 programcsomag egy komplex, multimodalis hálózatokat kezelni képes
programrendszer. A szoftvert nagy sikerrel alkalmazzák a gyakorlatban [100]. A
tömegközlekedési hálózatok vizsgálatára két eljárás közül lehet választani, egy időközös,
illetve egy időpontos módszer áll a felhasználó rendelkezésére. E két módszert a rendszer
Standard Transit Assignment-nek, illetve Deterministic Transit Assignment-nek nevezi.
A Standard Transit Assignment az optimális stratégia alapelvre épül [96], [66], mely a
következők szerinti elv alapján számítja ki az egyes viszonylatok terhelését.

A, A Standard Transit Assignment modell alapelve [95]

Adott egy T tömegközlekedési hálózat, mely csomópontokból, az ezek között közlekedő
viszonylatokból, valamint gyaloglási lehetőségekből áll. A tömegközlekedési
viszonylatokat csomópontok sorozataként írhatjuk le, ahol a csomópontok közötti utazási
idő (költség) állandó és ismert, ugyanígy ismert a gyaloglási lehetőségek gyaloglási ideje
(költsége) is. Az utasok a viszonylatokra bármely csomópontban felszállhatnak, vagy
arról leszállhatnak, ezekben a csomópontokban a járművek követési ideje, vagy azok
eloszlása ismert, valamint ismert még az utasok megállóba érkezési üteme is. E két
adatból (követési idő, érkezési ráta) meghatározható az egyes viszonylatok esetében
érvényes várakozási idők eloszlása. Ez a várakozási idő minden viszonylat esetében
kiszámítható, így ha egy megállót több viszonylat érint, akkor ott a közös követési időn
túl meghatározható annak valószínűsége is, hogy egy adott viszonylat elsőként fog-e a
megállóba érkezni.
A modell alkalmazása során egyszerűsítésekkel élhetünk, ezek során a gyaloglási
lehetőségeket egy 0 várakozási idejű tömegközlekedési viszonylatra cserélhetjük, így
nincs szükség külön gyaloglási kapcsolatok kezelésére. A modell további egyszerűsítése
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Viszonylat 1
követési idő=12 perc

Viszonylat 2
követési idő=12 perc

Viszonylat 3
követési idő=30 perc

Viszonylat 4
követési idő=6 perc

Csomópont A X Y B

25 perc

6 perc

4 perc

7 perc

4 perc

10 perc

megköveteli, hogy a tömegközlekedési hálózatot leíró gráf zárt legyen, vagyis az összes
pontból bármely másik tetszőleges pontba el lehessen jutni.
A modell útvonalválasztási logikájának alapelve, hogy minden utazó a saját utazási
idejének (generalizált költség) minimalizálására törekszik. Ez az utazási idő a gyaloglás,
várakozási idő, utazási idők súlyozott összege. Ha azonban az egyes tényezőknél 1-től
eltérő súlyszámot alkalmazunk, akkor már ez nem utazási idő, hanem az utas generalizált
költsége.
Ez az említett alapelv nagyon egyszerűnek hangzik, minden utazó a minimális költségű
(idejű) utat választja. Könnyű meghatározni ezt a legrövidebb utat egy közút hálózaton,
de a tömegközlekedési hálózaton jóval nehezebb meghatározni mi is a minimális út,
tovább bonyolítja a problémát, hogy több lehetséges útvonal közül az utazó melyiket
fogja választani. Ennek a problémának a leküzdésére nem az egyetlen legrövidebb utat
keressük, hanem a lehetséges útvonalak egy csoportját, majd ezek közül pl.: az elsőnek
érkező járművel megkezdhetőt választjuk. A lehetséges útvonalak ilyen csoportját, és az
ezek közötti választás logikáját nevezzük stratégiának, és azokat a viszonylatokat,
amelyek részei ennek a stratégiának, attraktív viszonylatoknak hívjuk.

A modell felépítése

16. ábra Tömegközlekedési hálózatot leíró gráf

A tömegközlekedési ráterhelés során vizsgált utazások általában a következő részekből
állnak:

- rágyaloglás (a megálló megközelítése)
- várakozás
- utazás
- gyaloglás két megálló között (átszállás esetén)
- elgyaloglás (a megálló elhagyása)

Ezek mindegyikéhez egy nem negatív időt (költséget) rendelünk hozzá, kivéve a
várakozási időt, amelyet statisztikai eloszlásokkal tudunk leírni.
Az utazás egyes összetevőit a közlekedési hálózat élei reprezentálják. Minden élnek két
jellemzője van, egy nem negatív utazási idő (ca), illetve egy eloszlás függvény, mely a
várakozást jellemzi (Ga). Annak érdekében, hogy a tömegközlekedési hálózatot (16. ábra)
ilyen formában fel lehessen írni (az utazás minden részét egy-egy él modellezze) virtuális
élekkel kell kibővíteni a hálózatot reprezentáló gráfot. Erre mutat példát a 17. ábra. Az
ábrán látszik, hogy egy ilyen gráf három különböző típusú élből áll:

- várakozás (nincs utazási idő)
- utazás (nincs várakozási idő)
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A X Y B

(25,0)

(6,0)

(4,0)
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(0,0)

(0,0) (0,0)

(0,0)

(0,G3)
(0,G3)

(0,G4)

- leszállás (nincs várakozási idő, nincs utazási idő)

17. ábra Tömegközlekedési hálózat gráfja a virtuális élekkel kiegészítve

Látható, hogy a hálózat jóval összetettebb lett, sokkal több élt tartalmaz, mint az eredeti
gráf (16. ábra). A modell egyszerűsítése érdekében azokat a csomópontokat, ahova egy él
fut be (jelölje a1 (ca1,Ga1)), és egy él indul (jelölje a2 (ca2,Ga2)) egy éllel helyettesítjük (a),
mely az előző két rész összegeként jön létre (ca=ca1+ca2; Ga=Ga1+Ga2), egy ilyen
egyszerűsített gráfot ábrázol a 18. ábra.

18. ábra A tömegközlekedési hálózat egyszerűsített gráfja

Az egyszerűsítések után a gráfról eltűnt a klasszikus tömegközlekedési viszonylat, így
helyesebb, ha azt mondjuk, hogy az utas egy él tömegközlekedési kiszolgálására vár,
semmint azt, hogy az utas vár egy adott viszonylat, adott járművére.
A tömegközlekedési hálózat ilyen formán történő átalakítása után a feladat, hogy ezen az
új gráfon megtaláljuk az A kiinduló pontból B célpontba történő utazás attraktív
viszonylatait, helyesebben az attraktív éleket, hiszen az előbb említettek miatt
viszonylatokról beszélni itt már csak részlegesen lehet.
A ráterhelési feladat első lépése, hogy meghatározzuk a teljes gráf azon részhalmazát
(részgráf), mely csak az attraktív viszonylatok, illetve attraktív éleket tartalmazza, majd
erre a részgráfra terheljük a forgalmat. Az alkalmazott eljárás egy olyan ráterhelés, amely
más módszerektől eltérően, egy célponthoz az összes lehetséges kiinduló pont forgalmát
meghatározza (ez általában fordítva történik, vagyis egy kiinduló ponttól keressük az
útvonalakat az összes célponthoz).
Az attraktív élek részhalmazába azok az élek fognak beletartozni, amely éleken haladva a
célponthoz „közelebb” jutunk, ez azt jelenti, hogy az attraktív élek részgráfja nemcsak a
legrövidebb utat fogja tartalmazni, hanem néhány más, esetleg kisebb jelentőségű, de
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létező, igénybe vehető eljutási lehetőséget is. Az attraktív viszonylatok részgráfján belül
az egyes lehetőségek közül az „előbb” érkező viszonylatra, illetve az azt reprezentáló élre
kerülnek az utasok, illetve arra a viszonylatra, ahol rövidebb a várható várakozási idő. A
várakozási időt, és ezzel együtt egy viszonylat érkezésének valószínűségét a
frekvenciával tudjuk kapcsolatba hozni. Egy adott viszonylat frekvenciája (óránkénti
járatszám), a követési idő reciprokaként határozható meg.

Az alkalmazott algoritmus

A modell algoritmusa két jól elkülöníthető részre oszlik. Az első rész során
meghatározásra kerül az optimális stratégia, vagyis az attraktív élek részgráfja, és ezzel
párhuzamosan minden kiinduló helyről a célponthoz az utazási idő is. A második részben
az előbbiekben meghatározott részgráfra ráterhelésre kerül a kiinduló pontoktól a
célpontba tartó forgalom.

1. rész: Optimális stratégia meghatározása

Az optimális stratégia (attraktív élek) meghatározásának folyamata három lépésből áll,
melyeket szükség szerint többször is végre kell hajtani. E három rész a következő:

- Kezdőértékek beállítása, alaphelyzet felállítása (inicializálás)
- A tömegközlekedési hálózat egy következő élének a keresése (Ha van még

nemvizsgált él, ha nincs: vége.), következő lesz az az él, mely a célponthoz a
legközelebb található (a korábbiakban láttuk, hogy az ismertetett modellnél a cél
felől haladunk a kiinduló ponthoz)

- A kiválasztott él vizsgálata, annak meghatározása, hogy az adott él része-e az
attraktív viszonylatoknak, vagy nem. Ennek eldöntésére a következő képlet áll a
modell rendelkezésére:

aji cuu +≥

Ahol: ui a célpont és a vizsgált él kezdőpontja közötti „távolságot” jelenti, míg
uj+ca a vizsgált él végpontja (j) és a célpont közötti távolság, valamint az él „hossza”-nak
összege. Ha ez új érték kisebb, mint a korábbi ui, akkor az él bekerül az optimális
stratégiát jelentő attraktív élek közé, és az él paraméterei frissítésre kerülnek.

A teljes hálózat átvizsgálása, és a nem kívánatos élek törlése után rendelkezésre áll az
attraktív élek halmaza, és erre a halmazra történik meg a forgalom ráterhelése.

2. rész: A közlekedési igény ráterhelése a hálózatra

Az algoritmusnak ebben a részében is több lépésből áll a megoldáshoz vezető út. Itt az
első inicializáló részt csak egy az élek számának megfelelő számban ismétlődő rész
követ. Az éleket a kiindulóponttól kezdve veszi sorra, és minden élre az adott él kiinduló
forgalmának frekvencia arányos részét terheli a következők szerint:

i
i

a
a v

f
f

v ⋅=

ajj vvv +=

ahol va A vizsgált „a” él forgalma
vi A vizsgált él kiinduló pontjának forgalma
vj A vizsgált él végpontjának forgalma



49

fa A vizsgált él frekvenciája
fi A vizsgált él kiinduló pontjának frekvenciája

Az eljárás sorra veszi az attraktív élek halmazát, és minden él esetében végrehajtja az
adatok frissítését, ennek befejeztével rendelkezésünkre áll a terhelt hálózat.
A terhelt hálózat adataiból további számítások útján lehet meghatározni a korábbiakban
említett megkívánt mutatószámokat, vagy azok egy részét.
A modell a megkívánt paramétereknek csak egy csoportját képes megadni. A modell, és
általában az időközös modellek nem kezelik külön az egyes viszonylatok egyes járatait,
ennek megfelelően a járatokra vonatkozó információs igényt kiszolgálni nem tudják,
vagyis nem képesek megadni a kihasználatlan, vagy éppen a túlzsúfolt járatok listáját
sem. További hiba, hogy az átszállásokról sem kapunk képet e modellt használva.
Megállapíthatjuk, hogy a modell az egyes élek, valamint csomópontok terhelésén
túlmenően más adatot szolgáltatni nem képes.

B, Deterministic Transit Assignment [95]

A programcsomagban alkalmazott másik tömegközlekedési eljárás az időpontos eljárások
csoportjába tartozik, ahol is minden utazáshoz egy időpontot kell hozzárendelni, és ez
alapján történik az útvonalválasztás.

Az eljárás alapelve

Az eljárás alapkérdése, hogy találjunk egy optimális útvonalat minden egyes utashoz,
akiknek adott a kiindulópontjuk, célpontjuk és az utazásuk időpontja. Az eljárás éppen
ezért nem is törekszik a rendszer optimum elérésére, helyette súlytényezőkkel, és nem idő
alapú költségtényezőkkel próbálja meg behatárolni az optimális útvonalat.
Ennél az eljárásnál nagy szerepe van a menetrend pontos ismeretének, így minden
viszonylatnál meg kell adni:

- követési időt,
- első járat indulási idejét,
- járatok számát,
- megállóhelyek közötti utazási időt,
- megállóhelyi tartózkodás adatait.

Ezekkel az adatokkal minden egyes járat időbeni tartózkodását azonosítani lehet, hiszen
az N. járat pontosan „indulási idő+(N-1)*követési idő”-kor fog indulni.

Az eljárás során alkalmazott algoritmus elve

Az eljárás a minimum költségű útvonal algoritmus alapján dolgozik. Ez azt jelenti, hogy
minden egyes utazóhoz megkeressük a tér-idő síkon egy adott menetrend mellett elérhető
„legrövidebb” utat. Az ilyen algoritmusok alkalmazása azonban két fő problémát rejt
magában:

- a menetrend az ismétlődésekre épül (sok járat ugyanazon a viszonylaton), így a
tér-idő sík rendkívül nagy méretű, sőt akár végtelen nagy is lehet

- ha a gyaloglást végtelen frekvenciájú (várakozás nélküli) élként vesszük
figyelembe, akkor egynél több gyaloglási kapcsolat alkalmazása a lehetséges
utazásokat exponenciális mértékben növeli
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E két problémát kiküszöbölendő az alkalmazott eljárás nem statikusan leképezett
hálózattal dolgozik, hanem dinamikusan a hálózatnak mindig csak a szükséges részét
képezi le, tárolja el, így sok gépidőt, és tárhelyet lehet megtakarítani.
Az eljárás képes külön kezelni az utazások két csoportját (megadott indulási idő,
megadott érkezési idő). A két típus útvonalának kiszámítása között csak annyi a
különbség, hogy a megadott indulási idő esetén az útvonalat a kiinduló ponttól kezdve,
míg a másik esetben a célponttól kezdve számítja ki az lejárás.

Az eljárás során alkalmazott algoritmus

Az algoritmus működésének ismertetése előtt definiálni kell néhány fogalmat. A egész
ráterhelési eljárás alapja a tér-idő sík, melynek az elemei az események. Egy esemény
felfogható egy hely (csomópont vagy él) és egy időpont kombinációjaként. Az útvonal
növekvő időpontú események láncolata. Két esemény közötti átmenetet aktivitásnak
nevezünk.
Az eljárás elején a kiinduló ponton kezdő eseményeket generálunk, majd a többi a
minimális útvonalhoz szükséges esemény az útvonal keresés során, dinamikusan jön
létre. Minden egyes újonnan generált esemény egy tárolóba kerül, ahol az eddig még nem
vizsgált eseményeket gyűjti az eljárás. Ebben a tárolóban az események nem idő szerint,
hanem a kiindulóponttól való távolságuk alapján kerülnek tárolásra.
Az eljárás során a tárolóból minden egyes esemény kiemelésre, és vizsgálatra kerül, majd
az eljárás meghatározza az adott eseményt követő lehetséges eseményeket. Ilyen esemény
lehet:

Esemény Lehetséges követő esemény
Csomópont Minden a csomópontot érintő járatra való várakozás és felszállás,

gyaloglás egy szomszédos csomóponthoz
Él További utazás a következő élre

leszállás a következő J csomópontnál

Az eljárás minden lehetséges követő eseményt megvizsgál, és összehasonlítja őket a már
korábban vizsgált eseményekkel, és ha talál olyat, ahol:

pr tt < és

prpr cwttc ≤⋅−+ )(

ahol tr egy korábban vizsgált esemény ideje, míg tp az új esemény időpontja
cr r esemény költsége
cp p esemény költsége
w súlytényező

akkor a korábban már vizsgált r esemény fogja dominálni az új p eseményt, amely így
tulajdonképpen létre sem jön, ha nincs ilyen r esemény, akkor az új p esemény létrejön,
és tárolásra kerül a tárolóban.
Ha egy ilyen új esemény tárolásra kerül, akkor a teljes tároló vizsgálatra kerül, van-e még
olyan esemény, amelyet az új esemény dominál. Ha van, akkor azok törlésre kerülnek.
Az eljárás addig tart, míg egy olyan eseményt nem talál, amely a célponthoz ér, vagyis
meg nem találtuk az optimális útvonalat.
Látható, hogy az eljárás jóval nehézkesebb, mint a korábban tárgyalt időközös módszer,
habár ettől az eljárástól pontosabb eredményeket lehetne elvárni, éppen nehézkessége
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miatt nem alkalmazható kellően rugalmasan, emellett a korábban említett megszorítások
mind igazak az eljárásra, vagyis:

- egy viszonylaton egy időszakon belül csak egyféle követési idő alkalmazható,
amely a valóságban nem így van

- egy viszonylathoz csak egyféle járműtípus rendelhető hozzá

További hiányossága mind a Standard Transit Assignment, mind a Deterministic Transit
Assignment eljárásnak, hogy nem egyéni, hanem csak rendszer optimumra törekszenek,
ezért eltűnik az individuum, vagyis az egyének preferenciáinak megjelenése. Éppen ezért
ezek az eljárások csak nehezen alkalmazhatók preferencia vizsgálatok elvégzésére.
Természetesen nem lehetetlen megvalósítani a preferenciák megjelenését, ehhez
súlyszámokat, súlytényezőket kell beiktatni az optimális útvonal keresésénél. Ily módon
„büntetni” lehet a várakozást, az átszállást, de nem lehet értékelni például a zsúfoltság
okozta kellemetlenséget, hiszen zsúfoltsági adatok csak viszonylatok szintjén vannak,
nem járat szinten. Ez pedig súlyosan elfedi azt, hogy például egy általában közepesen
kihasznált viszonylaton a reggeli csúcs idején van egy-két túlzsúfolt járat, amely az
utazást az adott utazási relációban kellemetlenné teszi.

2.3.3. UVATERV tömegközlekedési célforgalmi adatok hálózatra
terhelése

A hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években több hazai kutatómunka is foglalkozott a
tömegközlekedési ráterhelés problémájával [97]. Ezek a modellek mind időközös
ráterhelési modellek voltak. Az UVATERV-nél megvalósított eljárás egyike a hazai
úttörő próbálkozásoknak [98].
A modell egy klasszikus időközös ráterhelési eljárás, mely a kor számítástechnikai
korlátai miatt csak igen kicsi hálózatok, vagy hálózat részek vizsgálatára volt alkalmas.
Az eljárás során felhasznált célforgalmi mátrix legfeljebb 20*30 elemből állhatott,
valamint a rendszer maximálisan csak 99 megállót tudott eltárolni. Mindemellett az
eljárás a szerzők szándékai szerint távlati tervjavaslatok megalapozására szolgált, amit a
modell el is tudott látni.
A program a körzetekre vonatkozó, előre megadott célforgalmi mátrixból, valamint a
körzetek és a megállók kapcsolatát rögzítő részarányból határozza meg a megállók
közötti célforgalmi mátrixot. A viszonylatok adatai, valamint a menetrend alapján jön
létre a hálózati modell. A különböző viszonylatoknál felbukkanó azonos kódszámú
megállóhelyek automatikusan átszállási kapcsolatként kerülnek eltárolásra. Az ettől eltérő
átszállási lehetőségeket (pl.: rövid gyaloglás) a felhasználónak manuálisan kell rögzítenie.
A ráterhelés lényege az eljutási idők alapján meghatározott legrövidebb utak gráfja. Ezt a
legrövidebb utat minden megállópár között meghatározza a program, feltételezve, hogy a
várakozási és átszállási idők egy az adott viszonylatra érvényes átlagos időveszteséggel
jellemezhetők.
A következő lépésben a célforgalmi mátrix adatai kerülnek ráterhelésre a legrövidebb
utaknál meghatározott szakaszokra, végül ezeket a terheléseket a program szakaszonként
összegzi.
A program nagy hiányossága, hogy párhuzamosan közlekedő viszonylatoknál a terhelést
mindig az alacsonyabb kódszámú viszonylat kapja, vagyis a forgalom megosztására két
párhuzamosan közlekedő viszonylat esetén nincs lehetőség. További hiányosság, hogy a
rendszer a tömegközlekedési járművek kapacitását nem veszi figyelembe, vagyis az
alkalmazott eljárás egy időközös, kapacitás korlát nélküli modell.
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A programcsomag eredményként a viszonylatok adatait, valamint a hálózatra vonatkozó
összesítő adatokat szolgáltat. A viszonylatok adatait a rendszer táblázatos formában adja
meg, ahol megtalálható:

- fel- és leszállószám megállónként
- megállónkénti utaszám
- összes utaskm
- összes utasidő
- átlagos utazási idő
- átlagos utazási távolság

A hálózatra vonatkozó összesítő adatok között olyanok szerepelnek, mint a hálózatra
vonatkozó átlagos eljutási illetve menetidő, valamint átlagos utazási távolság.

Az előzőekben említetteknek megfelelően az eljárás nem tudott pontos adatokat
szolgáltatni rövid távú tervezésekhez, de távlati tervezéseknél kellően megbízható
adatokat biztosított a várható utasforgalomról.

2.3.4. VISUM programcsomagban alkalmazott eljárás [99]

A VISUM közlekedéstervező programcsomag, egy komplex tervezőrendszer része, mely
a távlati tervezéstől az operatív irányításig segítséget ad a közlekedéssel kapcsolatos
problémák megoldására. Ebben a rendszerben a VISUM egy klasszikus makroszkopikus
tervezőrendszer, mely a négy lépcsős közlekedéstervezésre épül.
A VISUM egy multimodális közlekedési rendszereket kezelni képes program, melyet
egyre több helyen alkalmaznak. A rendszer három fő részből áll:

- keresleti modell
- hálózati modell
- hatás modell

Az első két rész biztosítja a hatás modell részére a bemenő adatokat. A hatás modell
tartalmazza a ráterhelő eljárásokat, mind a közúti, mind a tömegközlekedési hálózathoz.
A tömegközlekedési ráterhelő rész három fő eljárást tartalmaz:

- közlekedési rendszer szintű ráterhelés
- viszonylat alapú ráterhelés (időközös ráterhelés)
- menetrend alapú ráterhelés (időpontos ráterhelés)

o alváltozat 1
o alváltozat 2
o alváltozat 3

Az alváltozatokkal együtt így összesen öt ráterhelési eljárás áll a felhasználó
rendelkezésére.
Mindhárom ráterhelési eljárásnál a modell felépítése a következő:

- útvonal keresés
- útvonal választás
- forgalom szétosztás a megfelelő szintű útvonalak között

Az eljárások közötti fő különbség az első két részben van, míg a harmadik lépés hasonló
mindhárom módszernél. A szétosztás lényege, hogy disszaggregált választási modellek
kerülnek alkalmazásra, ahol egy útvonal választási valószínűsége:



53

∑
=

= n

j

a
j

a
ia

i

U

U
P

1

ahol: Ui
a az i. útvonal hasznossága „a” időintervallumon belül

n a lehetséges kapcsolatok, útvonalak száma

Egy adott útvonal hasznossága annak ellenállásától függ:
)( a

i
a
i IMPfU =

ahol: IMPi
a az i. útvonal impedanciája (ellenállása) a időintervallumon belül

A program több eljárást is biztosít a felhasználó részére a hasznossági függvény (f())
meghatározására:

- Kirchhoff
- Logit
- Box-Cox
- Lohse

Egyes eljárások az ellenállások különbségét, míg mások azok arányát veszik figyelembe,
így különböző célra különböző eljárásokat célszerű választani.

A, Közlekedési rendszer szintű ráterhelés (Transport system-based assignment)

A közlekedési rendszer szintű ráterhelésnél nincsenek tömegközlekedési viszonylatok,
csak a hálózat létezik, illetve a hálózat egyes elemeinek időszükséglete.
Az eljárás során az útvonalkeresés alapja a legkisebb ellenállású útvonal keresése. Az
ellenállás három részből áll:

- utazási idő a hálózat érintett élein
- átszállási büntetés közlekedési mód váltásakor (busz – vonat)
- megállóhely specifikus átszállási büntetés

Ennél az eljárásnál nincs forgalommegosztás, vagyis ez egy mindent vagy semmit eljárás,
minden forgalom a legkisebb ellenállású útvonalra kerül ráterhelésre.
Az eljárás lényege, hogy a menetrend, illetve a viszonylatok vonalvezetésének pontos
ismerete nélkül lehet meghatározni a kívánatos hálózat szerkezetét. Ez az eljárás a
tervezési munka elején használható sikerrel. Fontos azonban látni, hogy a tervezési
munka későbbi szakaszában az eljárás teljesen irreális eredményeket szolgáltat, ezért a
későbbi lépések során ezt az eljárást alkalmazni nem szabad.

B, Viszonylat alapú ráterhelés (időközös ráterhelés) (Line-based assignment)

A viszonylat alapú eljárásnál a tömegközlekedési hálózat viszonylatait azok útvonalával,
valamint átlagos követési idejével veszik figyelembe. A nem ütemes menetrend alapján
közlekedő viszonylatoknál egy átlagos követési idő kerül meghatározásra:

i
átlköv j

TT =,

ahol: T vizsgált idő intervallum hossza
ji indított járatok száma
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Ennél a ráterhelési eljárásnál a viszonylatok összehangoltsága nem számít, mivel csak az
átlagos követési idő kerül bele a számításba, a pontos menetrend nem.

Az eljárás első lépéseként minden körzet között meghatározásra kerül az összes
lehetséges utazási kapcsolat. Ezek az utazási kapcsolatok útszakaszokból állnak, amelyek
a valódi utazásokat szimbolizálják (5. táblázat).

Útszakasz Kiinduló pont Végpont Típus
1 i. körzet Kiinduló megálló Rágyaloglás (connector)
2 Kiinduló megálló Átszállási pont A viszonylat (link)
… Átszállási pont Átszállási pont B viszonylat (link)
n-1 Átszállási pont Leszállási megálló C viszonylat (link)
n Leszállási megálló j. körzet Elgyaloglás (connector)

5. táblázat Egy lehetséges tömegközlekedési utazás elemei a VISUM rendszerében

Látható, hogy minden utazás egy connector típusú szakasszal kezdődik illetve fejeződik
be, vagyis ha rögzítésre kerül a kiinduló-, és célmegálló, akkor csak az ezek közötti
szakaszokban lesz eltérés a különböző útvonalak között.
Ennek megfelelően a keresett útvonalak ellenállása a következőképpen számítható ki:

21 FacNTFacTWTIVTIMP ⋅+⋅+=

ahol: IVT a járművön töltött idő
TWT átszállási várakozási idő, a következő viszonylat követési idejének az 50

%-a
NT átszállások száma
Fac súlytényezők, az átszállások „büntetésére”

A lehetséges útvonalak meghatározása után a kevésbé jó útvonalak a következő két
feltétel alapján törlésre kerülnek:

- útvonal ellenállása > legrövidebb út ellenállása • súlytényező + állandó
- átszállások száma > minimális átszállásszám + állandó

A következő lépésben a kedvező útvonalak között szétosztásra kerül a forgalom, ennek
szintén az útvonalak ellenállása lesz az alapja:

KTvárel FacKFacTIMP
várel

⋅+⋅=
,,

ahol: Tel, vár várható utazási idő
K az utazás valódi költsége, viteldíj
Fac súlytényezők

A várható eljutási idő több tényező összegeként határozható meg a következőképpen:

TCsNátszátszátsz

vvgygygygygygymmvárel

FacTCsFacNFacT

FacTFacTFacTFacTFacTT

⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 332211,

ahol: Tm menetidő
Tgy1 rágyaloglási idő
Tgy2 elgyaloglási idő
Tgy3 átszállási gyaloglási idő
Tv várakozási idő a kiinduló megállónál
Tátsz átszállási várakozási idő
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Nátsz átszállások száma
TCs csomópontra jellemző büntetés (aluljáró, felüljáró…)
Fac súlytényezők

A várakozási idők a követési idők alapján kerülnek meghatározásra:
E

kövátlv TAT )(, ⋅=

ahol: Tköv átlagos követési idő
A, E kalibrációs paraméterek, A=0,5 és E=1 a várakozás a követési idő fele, ha

A=1,5 és E=0,5, a gyökös kifejezés szerint az utazók jól ismerik a
járművek várható érkezését, ezért kisebb az átlagos várakozási idő.

A várható eljutási idő alapján kerül meghatározásra az egyes útvonalak választási
valószínűsége, majd a korábban ismertetett szétosztási eljárással kerül ráterhelésre a
forgalom az egyes útvonalakra.
Az eljárás jól használható, ha a viszonylatok ütemes menetrend szerint, sűrűn
közlekednek, és egy-egy viszonylaton belül nincsenek alviszonylatok, mert ilyen
esetekben nem okoz nagy hibát az átszállások számításánál, hogy az eljárás nem veszi
figyelembe a viszonylatok koordináltságát.

C, Menetrend alapú ráterhelés (időpontos ráterhelés) (Timetable-based assignment)

Míg az előző két eljárás, de különösen a viszonylat alapú ráterhelés egy klasszikus
időközös eljárásnak tekinthető, addig a menetrend alapú módszerek az időpontos
ráterhelési eljárások csoportjába tartoznak inkább, de nem teljesen. Ezek a metódusok
átmenetet képeznek az időpontos ráterhelési eljárások Nuzzolo [81] féle
megfogalmazása, és a hagyományos időközös eljárások között. Az alkalmazott három
menetrendi ráterhelési eljárás között hasonlóságok fedezhetők fel, ugyanis mindhárom
alváltozat a 3. modellre épül.

Alváltozat 3.

Ennél a módszernél az útvonalkereső eljárás a járatok pontos indulási és érkezési idejét
veszi alapul, ezért a metódus használatához a teljes menetrend ismeretére szükség van.
Az eljárás előnye, hogy nem csak egy-két legrövidebb utat használ, hanem egy-egy
kiindulóponthoz az összes lehetséges kapcsolatot meghatározza. Az útvonalak keresése,
és minősítése az adott útvonalhoz tartozó ellenállás alapján valósul meg:

TsysIMPTsysNTJT FacIMPFacNTFacJTIMP ⋅+⋅+⋅=

ahol: JT eljutási idő
NT átszállások száma
IMPTsys a közlekedési rendszerre jellemző ellenállás (pl.: viteldíj)

A folyamat során vizsgált kapcsolatok térbeli-időbeli jellemzőkkel bírnak, vagyis egy
kapcsolatnak nemcsak útvonala, hanem kezdeti ideje is van.
Az útvonalkeresés közben folyamatos szelekció is megvalósul, mert a peremfeltételeknek
meg nem felelő útvonal részek kikerülnek a vizsgálatból. Ennél a szelekciónál három
feltétel kerül vizsgálatra. Ezek szerint törlésre kerül egy útvonalrészlet, ha az alábbiak
közül bármely feltétel teljesül:
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- útvonal ellenállása > minimális ellenállás • súlytényező + állandó
- útvonal utazási ideje > minimális utazási idő • súlytényező + állandó
- átszállások száma > minimális átszállásszám + állandó

Ebben a lépésben a hálózat minden egyes részletét megvizsgáljuk, és a feltételek
teljesülése esetén csak a vizsgált részletet töröljük, nem a teljes útvonalat, melynek
részeként az adott elemet ellenőriztük.
Az eljárás következő lépése a megfelelő kapcsolatok kiválasztása. Ennek során törlésre
kerülnek azok a kapcsolatok, amelyek nem felelnek meg a peremfeltételeknek, vagyis
azok a kapcsolatok kerülnek ki a vizsgálatból, melyekre igaz, hogy:

- útvonal ellenállása > minimális ellenállás • súlytényező + állandó (korlátozás
nélkül)

- útvonal utazási ideje > minimális utazási idő • súlytényező + állandó (figyelmen
kívül hagyandó, ha az átszállások száma megfelelő)

- átszállások száma > minimális átszállásszám + állandó (figyelmen kívül
hagyandó, ha az utazási idő megfelelő)

Az utolsó lépés során az előzőekben definiált optimális kapcsolatok között szétosztásra
kerülnek a forgalmak. Az előző eljárásokhoz hasonlóan itt is a kapcsolatok ellenállása
alapján valósul meg ez a szétosztás. Ennél a menetrend alapú eljárásnál a kapcsolatok
ellenállása három részből tevődik össze:

- várható eljutási idő
- utazási költségek
- kapcsolat időbeli „jósága”

A várható eljutási idő több tényező összegeként határozható meg a következőképpen:

Nátszátszátsz

vvgygygygygygymmvárel

FacNFacT

FacTFacTFacTFacTFacTT

⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 332211,

ahol: Tm menetidő
Tgy1 rágyaloglási idő
Tgy2 elgyaloglási idő
Tgy3 átszállási gyaloglási idő
Tv várakozási idő a kiinduló megállónál
Tátsz átszállási várakozási idő
Nátsz átszállások száma

A kiinduló pontbeli várakozási időt az előző eljárásnál ismertetett módon lehet
meghatározni.

A menetrend alapú ráterhelési lejárás új eleme a korábbi módszerekhez képest a
kapcsolatok időbeliségének a vizsgálata. Egy kapcsolat időben lehet korai illetve késői
ahhoz képest, hogy mikor jelenik meg az utazási igény a megállóhelyen. Ennek
megfelelően minden kapcsolat ellenállásához egy, az időbeliséget kifejező tényezőt
rendelünk hozzá:
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késői

késői

korai

korai

T
a

iT
a

i
a
ti FacTFacTU

ΔΔ
⋅Δ+⋅Δ=,

ahol: ΔTi
a korai időkülönbség az „a” időpontbeli i útvonal kezdete, és az utazási

igény időpontja között, ha a kapcsolat korai
ΔTi

a késői időkülönbség az „a” időpontbeli i útvonal kezdete, és az utazási
igény időpontja között, ha a kapcsolat késői
Fac súlytényező

Az időbeliséget kifejező ellenállás definíciójából is látható, hogy növekvő időkülönbség
növekvő ellenállást jelez, valamint a korai illetve késői kapcsolatokat különbözőképpen
lehet súlyozni.

Ezek alapján az „a” időpontbeli i útvonal ellenállása a következők szerint határozható
meg:

késői

késői

korai

korai

várel T
a

iT
a

iKiTvárel
a

i FacTFacTFacKFacTIMP
ΔΔ

⋅Δ+⋅Δ+⋅+⋅=
,,

ahol: Tel, vár várható eljutási idő
Ki i. útvonal költsége (pl.: viteldíj)

Az ily módon kiszámított ellenállását az előzőekben ismertetett szétosztási
függvényekben (Kirchhoff, Logit, Box-Cox, Lohse) lehet alkalmazni. Ennek során a
rendszer meghatározza az egyes útvonalak adott időszakra eső választási valószínűségét.

Az eljárás lényege, hogy a menetrend pontos ismerete mellett minden szükséges adat
kinyerhető a tömegközlekedési rendszerről, feltéve, hogy egy hosszabb időszakot (teljes
nap, vagy több órás időtartam) vizsgálunk. Rövidebb időszakok vizsgálatára a
következőkben ismertetésre kerülő eljárásokat célszerű felhasználni.

Alváltozat 1. és 2.

A VISUM rendszerben alkalmazott 1. és 2. menetrend alapú ráterhelési eljárás nagyban
különbözik a bemutatott 3. eljárástól, de egymáshoz azonban nagyon hasonlítanak. E két
módszer (1., 2.) útvonal, illetve utazási kapcsolat keresése, valamint az ezek közötti
szelektálás is azonos, de különbség van a két eljárás elvi hátterében, illetve az utazók egy
adott kapcsolathoz történő hozzárendelésében is.
Az első eljárás lényege, hogy az utasok nem, vagy csak kevéssé ismerik a menetrendet,
így véletlenszerűen érkeznek a megállóba, és az első megfelelő kapcsolatot biztosító
járattal el is utaznak, meg sem várva például egy gyorsjáratú járművet. Ezzel szemben a
második eljárásnál az utazók pontosan ismerik a menetrendet, ezért pontosan érkeznek a
megállóba, és pontosan tudják melyik az a járat, amelyikre nekik szükségük van.
Mindkét eljárás lényege, hogy egy adott indulási időhöz megkeresi a program az egyetlen
legjobb kapcsolatot. Ellentétben az előző eljárással, itt nincs sok alternatíva, egy
időponthoz csak egy kapcsolat tartozik. Persze időben eltolva azonos kiinduló és
célponthoz több kapcsolat is tartozhat.
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A legrövidebb út keresése ennél az eljárásnál is ellenállások segítségével történik. Egy
kapcsolat ellenállása a következő elemekből áll:

- rágyaloglási idő
- menetidő
- átszállási gyaloglási idő
- átszállási várakozási idő
- elgyaloglási idő
- átszállások száma (valamilyen súlytényezővel szorozva, hogy idő mértékű legyen)

Ugyan egy időponthoz csak egy kapcsolat tartozik, de több indulási időponttal több
kapcsolat is létezhet. Ezek közül a következő lépésben törlésre kerülnek azok, ahol:

- kapcsolat utazási ideje > minimális utazási idő • súlytényező + állandó
- átszállások száma > minimális átszállásszám + állandó

Ha ezek után még mindig több utazási lehetőség áll az utazó rendelkezésére, akkor a
jelentkező forgalom szétosztásra kerül a lehetséges kapcsolatok között. A szétosztás
alapját a kapcsolat impedanciája jelenti, mely hasonlóan a 3. eljáráshoz három részből áll:

- várható eljutási idő
- utazási költségek
- kapcsolat időbeli „jósága”

Eltérés a 3. alváltozat eljárásához képest a kapcsolat időbeli jóságának kiszámításánál
van, hiszen itt minden egyes időpontban csak egy kapcsolat létezik, így az i. útvonal „a”
időpontbeli jósága:

2
)( 2SDT

a
i

a
i

eU
⋅Δ

=

ahol: ΔTi
a az i kapcsolat indulási ideje, és az „a” időintervallumbeli utazáskezdetek

közötti különbség
SD a késői illetve a korai indulások iránti érzékenység ( 0=semmi;
0,1=alacsony; 0,2=közepes; 0,3=magas)

Ezek alapján az i. kapcsolat „a” időintervallumbeli ellenállása:

KiTa
i

várela
i FacKFac

U
T

IMP
várel

⋅+⋅=
,

,

Ezen ellenállások segítségével az előzőekhez hasonlóan lehet szétosztani a forgalmakat
az egyes alternatív útvonalak között.

A második alváltozat annyi eltérést mutat az elsővel szemben, hogy az egyes utazási
lehetőségek között nem történik szétosztás, hanem az előző kapcsolat indulása óta érkező
összes utast a következő kapcsolathoz rendeli hozzá az eljárás.

A VISUM programcsomag összesen öt tömegközlekedési ráterhelési modellt tartalmaz
(közlekedési rendszer szintű, viszonylat alapú, háromféle menetrend alapú), melyek mind
más-más célra használhatók megbízhatóan. Nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy
igen nagy hibát eredményezhet, ha:

- rossz eljárást választ a felhasználó az adott feladatra, illetve
- a helyesen kiválasztott eljárást rosszul paraméterezi

Tekintsünk egy példát az előzőek bizonyítására. Adott a 19. ábrán vázolt
tömegközlekedési hálózat.
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19. ábra Tömegközlekedési példahálózat

Az ábrázolt hálózaton 90 utas szeretne eljutni A faluból X városba. A hálózaton A falu és
X város között két alternatív útvonal létezik, időben több kapcsolati lehetőséggel:

- 1. útvonal: közvetlen autóbuszjárat, menetidő: 45 perc (0 átszállás)
- 2. útvonal: autóbusszal vasútállomásig, onnan vonattal, menetidő 28 perc (1

átszállás)

Utasszám [fő]Alkalmazott eljárás
Autóbusz Vonat

Közlekedési rendszer szintű ráterhelés
(átszállási büntetés 10 perc)

0 90

Közlekedési rendszer szintű ráterhelés
(átszállási büntetés több, mint 14 perc)

90 0

Viszonylat alapú ráterhelés 50 40
Menetrend alapú ráterhelés 3. 49 41
Menetrend alapú ráterhelés 2. 51 39
Menetrend alapú ráterhelés 1.
(átszállási büntetés 0 perc)

35 55

Menetrend alapú ráterhelés 1.
(átszállási büntetés 10 perc)

70 20

Menetrend alapú ráterhelés 1.
(átszállási büntetés több, mint 14 perc)

90 0

6. táblázat Ráterhelési eredmények a tömegközlekedési példahálózatra

Mind az öt ráterhelési eljárást felhasználva a 6. táblázatban szereplő eredmények adódtak
a vonat és az autóbusz párhuzamosan közlekedő szakaszára:
Az előbbieknek megfelelően a választott eljárástól, illetve paraméterezéstől függően igen
sokféle eredmény adódhat. Ezért is fontos, hogy megfelelő mennyiségű, és minőségű
kalibrációs adat álljon a felhasználó rendelkezésére a modell kiválasztásakor, illetve a
paraméterezés beállításakor.
Összességében megállapítható, hogy a különböző ráterhelési modellek sikere a választott
eljáráson kívül nagyban függ az alkalmazott optimum kritérium sikerességétől is. Ilyen
optimum kritérium lehet az utazás távolsága, ideje, illetve további egyéb
mutatószámokkal kiegészített generalizált költség érték.

A falu

X város

Busz 1

Busz 1

Vonat
Állomás
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3. A tömegközlekedési ráterheléssel kapcsolatos problémák,
hiányosságok

A tömegközlekedési ráterhelésekkel kapcsolatos problémák, hiányosságok egy része arra
vezethető vissza, hogy eltekintve a legújabb időpontos ráterhelési eljárásoktól, minden
tömegközlekedési ráterhelési eljárás a közúti ráterhelési modellekből származik. Ez azért okoz
nagy problémát, mert a közúti, és a tömegközlekedési ráterhelési eljárásoknak eltérő a
célrendszere, ahogy ez a 2.1. fejezetben olvasható.
A tömegközlekedési ráterhelési modellek legnagyobb hiányosságai a következő négy területre
koncentrálódnak:

- utazási igények és a forgalmi kínálat összhangja
- átszállások kérdése
- kapacitáskorlátok kezelése
- általános hibák

E négy probléma megoldása a teljes feladat korrekt kielégítését vonná maga után.

3.1. Utazási igények és a forgalmi kínálat összhangja

A tömegközlekedési ráterhelési probléma egyik sarkalatos kérdése a kereslet és a kínálat
összhangjának megtalálása. Eltérően a közúti közlekedési hálózattól a tömegközlekedési
hálózat nemcsak térben, hanem időben is korlátozott. Nemcsak azt kell feltárni, hogy
honnan-hova, és milyen útvonalon utaznak az emberek, hanem azt is, hogy melyik járattal. A
korábban alkalmazott időközös, és
a korszerűnek tekinthető időpontos
ráterhelési eljárások nagy része is
átlagos utasszámmal dolgoznak,
vagyis adott időtartamra eső átlagos
keresletet és kínálatot hasonlítanak
össze. Ezek a módszerek sok hibát
rejtenek magukban.

20. ábra Egyes járatok terheltsége, és az átlagos utasszám kapcsolata

Az átlagos utasszámokkal való számolás a szélsőséges értékek elvesztésével járhat együtt.
Jól látható a 20. ábrán, hogy az első esetben a vizsgált viszonylaton közlekedő járatok közül
egy kihasználatlan, egy pedig túlzsúfolt volt (feltételezve, hogy 75 fő befogadóképességű
járműveket vizsgálunk), a második esetben ezzel szemben valamennyi járat magas, de
elviselhető kihasználtság mellett közlekedett. Az átlagos utasszám mindkét esetben 48
fő/jármű volt. Ez az átlag pedig elfedi, hogy az utasok kényelmetlenül utaznak a 2. járaton, a
szolgáltató pedig gazdaságtalanul üzemelteti az 1. járatot.
Távlati tervváltozatok, stratégiai vizsgálatok elvégzése esetén ez a probléma nem tekinthető
jelentősnek, de működő hálózatok ellenőrzése, hálózati módosítások vizsgálata során
félrevezető eredményekre vezethetnek.
Az említett probléma megoldására egy a Nuzzolo [81] illetve Russo [92] által is javasolt
időpontos ráterhelési eljárásra van szükség, ahol a tömegközlekedési rendszer leírása nem
viszonylat, hanem járat szinten történik, így kimutathatóvá válnak az egyes járatokat érintő
nehézségek is.
A kereslet és a kínálat összhangjának másik fontos kérdése is a tömegközlekedési hálózat
időbeli korlátozottságából fakad, és szorosan kapcsolódik az előzőekhez. Ahogy Russo [92]

12 utas 87 utas 45 utas

Átlagos

48 utas

Járat 1 Járat 2 Járat 3

42 utas 52 utas 50 utas 48 utas
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is említette, az utazók érkezése még rövidebb (15-20 perc) időintervallumokon belül sem
tekinthető egyenletesnek, ezért pontos ráterhelési eredmények érdekében az utasigények
időbeli lefolyását is pontosan fel kell mérni (lásd: 2.2.3 fejezet „A kereslet időbeli leírása”).

3.2. Átszállások kérdésének kezelése

A hagyományos időközös ráterhelési eljárások hasonlóan a kiinduló megállóhelyhez,
átszállások esetén is a járatsűrűség (követési idő) arányában állapítják meg az egyes
viszonylatok utasszámát. Ez hasonlóan az előzőekhez átlagos értékekkel való számításnak
tekinthető, ami súlyos hibákat
okozhat. Az időközös eljárások
nem képesek a menetrend
összehangoltságát megfelelően
követni, legfeljebb bizonyos
kalibrációs paraméterek
módosításával lehet az
eredményeket a kívánt irányba
terelni. Tekintsük az alábbi
egyszerű esetet (21. ábra).

21/A ábra Példamenetrend, alap változat

Tegyük fel, hogy a vizsgált utazási relációban az utazók A viszonylatról B vagy C
viszonylatra szállnak át, és B illetve C viszonylat a vizsgált szakaszon párhuzamosnak
tekinthető. Az A viszonylat utasai alapesetben fele-fele arányban fognak átszállni A
viszonylatról B vagy C
viszonylatra, ellentétben a
járatsűrűség alapján várható 1/3 –
2/3 aránnyal. A 21/B ábrán
látható menetrend módosítása
esetén minden átszálló utas a C
viszonylatot venné igénybe. Ezzel
szemben a járatsűrűség alapján
most is 1/3 – 2/3 lenne az utazók
várható megoszlása B és C
viszonylatok között.

21/B ábra Példamenetrend, módosított változat

Megoldást ennél az esetnél is csak a járat szintű modellezés adhat, vagyis az időpontos
ráterhelési eljárás Nuzzolo [81] illetve Russo [92] féle megfogalmazása.

3.3. Kapacitás korlátos módszerek hiányosságai

A korábbiakban láthattuk, hogy a kapacitáskorlátos időközös tömegközlekedési ráterhelések
csak valamilyen ellenállásfüggvény vagy kényelmetlenségi függvény, esetleg a megállóhelyi
várakozási idő segítségével modellezték a járművek korlátozott befogadóképességét. Ez a
megközelítés nem fogadható el korrekt megoldásként, ha a vizsgált tömegközlekedési
rendszeren nem alacsony a követési idő, illetve ha a rendszer a teljesítőképességének a
határán, vagy ahhoz közel üzemel, ahogy azt De Cea [27] is megfogalmazta.
A kapacitáskorlátok problémája közel áll a kereslet – kínálat időbeli ütemezésének
kérdéséhez, de annál messzebb mutat. A kapacitáskorlátok ellenőrzéséhez nem elegendő a
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tömegközlekedési rendszert járat szinten modellezni, ahogy azt Nuzzolo [79] és Russo [90]
teszik, hanem az utazókat, vagyis a keresletet is kellő részletességgel kell vizsgálni. Az
időpontos ráterhelési modellek Nuzzolo féle megközelítése esetén az utasok csoportokban
jelennek meg a megállóhelyen. Ezeknek a csoportoknak a mérete az utazási igény aktuális
voltától függ, mérete egy utastól több száz utasig is terjedhet, a gyakorlatban nem
elképzelhetetlen 40-50 fős csoport megjelenése sem. A ráterhelési eljárás nem vizsgálja a
csoport méretét, csak az érkező járat által felkínált utazás „jóságát”. Mivel a járatra való
felszállást választási valószínűségekkel számítja az eljárás, ezért előfordulhat, hogy egy 20
szabad férőhellyel rendelkező járatra 40 utas kíván felszállni. Ennek esélye az alkalmazott
függvények miatt csekély, de nem 0, így fennáll a járatok túlterhelésének az esélye, ami a
valóságban a jelentkező fizikai korlátok miatt nem valósulhat meg.
Erre a problémára csak egy olyan modell adhat megoldást, amely a tömegközlekedési
rendszert járat szinten, az utazási keresletet pedig utas szinten modellezi.

3.4. A vizsgált modellek általános hibái

A vizsgált modellek működésének célja a tömegközlekedési rendszerekre vonatkozó
számszerű ráterhelési eredmények meghatározása, ennek következtében az eljárások nem
mutatják be a rendszeren lezajló folyamatot.
A tervezési munka során ezeket a modelleket csak és kizárólag ellenőrzési céllal lehet
alkalmazni. Ezek az eljárások csak egy-egy kidolgozott tervváltozat kiértékelésére
szolgálnak. Ha azonban a modellek nemcsak az eredményről, hanem a rendszeren lezajló
folyamatról is képet adnának, akkor a folyamat bemutatása segítséget adhatna:

- a rendszer hibáinak a feltárásához
- új tervezői ötletek, tervváltozatok kidolgozásához

Ennek megfelelően be lehet vezetni a ráterhelési modellek osztályozásában a következő
csoportokat:

- eredményorientált modellek
- folyamatorientált modellek

Az eddig vizsgált összes modell az eredményorientált modellek csoportjába tartozik, vagyis a
vizsgált rendszerről „csak” számszerű végeredményeket szolgáltatnak (Ez alól talán csak a
Russo, Nuzzolo féle modell kivétel). Ezzel az eredményorientált megközelítéssel azonban
nem tudunk információkat nyerni a hálózaton lebonyolódó folyamatok időbeliségéről. Nem
lehet lekövetni az egyes viszonylatok átszállási kapcsolatait, a hálózaton felmerülő egyéb
problémákat, mint párképződés, konvojszerveződés, melyek mind-mind hátrányosak a
tömegközlekedési rendszer üzeme valamint az utas szempontjából is. Ezeket a veszélyeket
egy tapasztalt tervező könnyen elháríthatja, ha átlátja a tervezendő közlekedési rendszert, ez
azonban nem könnyű feladat 30-40 viszonylat és 100 jármű esetén sem, ennél nagyobb
rendszerek esetén pedig egyenesen elképzelhetetlen.
Az eredményorientált modellekkel szemben a folyamatorientált modellek pontosabb
számszerű végeredményeket szolgáltatnak, emellett további többletként be tudják mutatni a
tömegközlekedési folyamatot is, ezért ezek a modellek képesek megoldani az előbbiekben
vázolt problémákat is.
Folyamatorientált vizsgálatot tesz lehetővé szimulációs alapokon nyugvó ráterhelési
eljárások alkalmazása. Ilyen módszerek felhasználása egyfelől lehetővé teszi a ráterhelési
lépés eredményeinek hagyományos feldolgozását, másfelől pedig a közlekedési folyamat
megfigyelését, részeredmények (időszakos eredmények) kiértékelését.
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4. Javaslat egy új, dinamikus szimulációval támogatott
ráterhelési eljárás kidolgozására

Az említett problémák megoldására a dinamikus szimuláció látszik alkalmas megoldásnak. A
tömegközlekedési rendszerek szimulációs vizsgálata során minden egyes utas, minden egyes
jármű önálló elemként jelenik meg, így könnyen figyelemmel lehet kísérni az egyes járművek
kihasználtságát, az utasok döntéseit. Ez a módszer kiküszöböli a hagyományos módszerek
hátrányait.
Szimulációs módszereket különösen a hagyományos értelemben vett ráterhelés helyettesítésére
lehet kiválóan alkalmazni, ugyanis kiküszöböli mindazokat a hibákat, melyek a „hagyományos”
módszerek alkalmazásakor fellépnek.

4.1. Dinamikus szimulációval kapcsolatos fogalmak

Az előzőekből kitűnik, hogy a szimulációs technikák alkalmazása rendkívül sikeres lehet
bizonyos esetekben, új megközelítést adhat rendszerek vizsgálatához, értékeléséhez.
Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon ez a „csodaszer” mennyire felel meg a közlekedési
rendszerek vizsgálatára, itt is ugyanolyan jó-e, mint más problémák megoldásakor?
A szimuláció fogalmát a következők szerint lehet definiálni: „Sokszor állunk szemben olyan
feladattal, hogy a vizsgálni kívánt rendszer jól elkülöníthető, nagyszámú elemmel
rendelkezik, melyek egymással és a külvilággal bonyolult kölcsönhatásban állnak.”, vagyis
akkor tudjuk jól használni a szimulációs technikákat, ha a rendszerünk jól elkülöníthető
elemekből áll, ha sok ilyen elemünk van, és ha ezek az elemek egymásra is hatást
gyakorolnak.
A közlekedésre, mind egyéni, mind tömegközlekedésre igazak ezek az állítások. A rendszer
elkülöníthető elemekből áll, hiszen minden egyes jármű, minden egyes utas független
elemként kezelhető. Sok ilyen elkülöníthető elemünk van, elég ha csak a járműparkra
gondolunk, de tovább elemezve megjelennek az utasok is, amely még egy kisváros esetén is
rendkívül nagyszámú résztvevőt eredményez. Természetesen ezek az elemek (járművek,
utasok…) egymásra is hatnak, hiszen a járművek akadályozzák egymást az
útkereszteződéseknél, az utasok akadályozzák egymást a fel- és a leszállásnál…
Megállapíthatjuk, hogy a tömegközlekedési rendszerek minden szempontból megfelelnek
egy szimulációval vizsgált rendszerrel szemben támasztott követelményeknek.

4.1.1. A dinamikus szimuláció fogalma [102]

Sokszor állunk szemben olyan feladattal, hogy a vizsgálni kívánt rendszer jól
elkülöníthető, nagyszámú elemmel rendelkezik, melyek egymással és a külvilággal
bonyolult kölcsönhatásban állnak. Mind az elemek tulajdonságai, mind a kölcsönhatások
gyakran függnek a véletlentől és az összefüggéseket sok esetben nem jellemzik elég
pontosan a kezelhető valószínűség-eloszlások. [105]
Ilyen esetben a modellezés analitikus matematikai módszerei – még azok is amelyek a
véletlent figyelembe akarják venni – gyakran csődöt mondanak: a vizsgált probléma vagy
nem oldható meg velük, vagy olyan egyszerűsítő, közelítő feltevések szükségesek,
amelyek a gyakorlat számára érdektelenné teszik a megoldást, esetleg a megoldás nem
állítható elő zárt alakban, hanem bonyolult, számítógépet igénylő közelítő számításokat
kell alkalmazni.
Ezekben az esetekben sikerrel alkalmazhatjuk a számítógépes, (digitális) sztochasztikus
szimulációt. Gyakran ugyanis logikusan fel tudjuk bontani a vizsgált rendszert
részrendszerekre és meg tudjuk ismerni az egyes elemek egymás közötti, illetve
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külvilággal való kapcsolatainak mechanizmusát, sőt ezek véletlenszerűségeit is jól tudjuk
jellemezni. A szimuláció során „különböző helyzetekben” működtethetjük a rendszert és
gyűjthetünk releváns információkat.
Más szavakkal is megfogalmazhatjuk, mit értünk szimuláció alatt. Egy rendszer vagy
szervezet szimulációján egy modell vagy szimulátor működését értjük, amely a rendszer
vagy szervezet reprezentációja. A modellen műveletek hajthatók végre, amelyeket
lehetetlen, túl drága vagy célszerűtlen lenne a valóságos elemen végrehajtani. A modell
működését tanulmányozhatjuk, és következtetéseket vonhatunk le belőle a rendszerre
vagy alrendszerére vonatkozóan. [103]
Összefoglalva modellezés alatt általában egy valós rendszer olyan leképezését értjük,
amellyel kísérleteket hajthatunk végre a rendszer belső működésének jobb megértése
vagy a rendszerbe történő beavatkozás hatásainak vizsgálata érdekében. A szimuláció a
modell vizsgálatának a lehetősége.

22. ábra A modellezés egy lehetséges felosztása [104]

A 22. ábra a modellezés egy lehetséges felosztását mutatja. Fizikai modellezés alatt valós
rendszer (általában kicsinyített) másolatával végzett kísérleteket értünk, ilyen például a
személygépkocsik forma-modelljével végzett szélcsatorna kísérlet. Analitikus modellezés
a valós rendszer matematikai formulákkal történő leírását jelenti. Erre példák a
statikában, vagy szilárdságtanban végzett számítások, ahol egy adott szerkezet
teherbírását egy matematikai formulával helyettesítjük. A modellezés harmadik csoportja
a szimuláció, amikor a valós rendszer leképezését (modelljét) számítógép segítségével
virtuálisan valósítjuk meg, és ezzel a virtuális leképezéssel végzünk kísérleteket.
A szimulációs eljárásokat további szempontok szerint is lehet csoportosítani. A
közlekedési rendszerek szimulációját tekintve a szimulációs eljárások széles skálájából a
kvázi-determinisztikus diszkrét digitális szimuláció a legalkalmasabb a valós világ
leképezésére. Digitális szimuláció alatt digitális számítógépen megvalósított szimulációt
értünk. További pontosítást jelent a diszkrét jelző, amely arra utal, hogy rendszerünk csak
és kizárólag diszkrét elemeket tartalmaz (diszkrét elem alatt, olyan elemet értünk, mely
kizárólag diszkrét állapotokat tartalmazhat), sőt az időt is diszkrét időpontok sorozataként
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értelmezzük. A kvázi-determinisztikus jelző arra utal, hogy a rendszer, illetve annak
elemei nem egy előre meghatározott séma szerint működnek, de nem is teljesen
véletlenszerűen, hanem bizonyos szabályszerűség szerint. Ezeket a szabályszerűségeket
valószínűségi változókkal lehet leírni, amelyeknek különböző eloszlásfüggvénye van.
A közlekedési problémák vizsgálatakor a problémától függően különböző valószínűségi
eloszlásokat alkalmazzunk. A közforgalmú közlekedés vizsgálatakor leginkább a
Poisson, az egyenletes, a normál illetve az Erlangen eloszlást használjuk.

4.1.2. Szimulációs modellek építésének lehetőségei

Napjainkban a szimulációs vizsgálatokat szinte kivétel nélkül digitális számítógépeken
kerülnek megvalósításra. A szimulációs modellek felépítéséhez, futtatásához különböző
számítógépi programokra van szükség (23. ábra).
A rendelkezésre álló programokat alapvetően két csoportra lehet osztani, programozási
nyelvekre, és szimulációs programcsomagokra. A szimulációs programcsomagok
felhasználása gyors, kényelmes, de nem mindig kellően rugalmas modellépítést
eredményez, ezen felül az elkészült modellek nem mindig alkalmasak gyors futtatásra és
sokszor túl sok számítógépes (pl.: operatív tárkapacitás) erőforrást igényelnek.
Programozási nyelvek használata lassabb, körülményesebb modellépítést, de általában
pontosabb, rugalmasabb az igényekhez jobban igazodó modellt eredményez. Mindig a
rendelkezésre álló erőforrások, illetve a feladat összetettsége, nagysága határozza meg,
hogy melyik csoportot célszerű választani.
A közlekedési problémák megoldására szimulációs programcsomag eddig csak
korlátozott mértékben került kifejlesztésre, többek között a korábban említettek miatt (a
közlekedés bonyolult, nyílt, dinamikus, összetett rendszer). Ez nem jelenti azt, hogy egy-
egy általános célú szimulációs programcsomagot (pl.: Witness, Taylor ED) ne lehetne
felhasználni közlekedési problémák megoldására, de az általános jellegből adódóan ezek
a rendszerek nem rendelkeznek közlekedés specifikus elemekkel, ami sok esetben
megnehezíti a modellfejlesztést.

23. ábra A szimulációs keretrendszerek egy lehetséges felosztása
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Ezért a közlekedési problémák megoldásához a programozási nyelveket célszerűbb
felhasználni, amelyben a szükséges probléma-specifikus blokkokat lehet kialakítani. A
teljes képhez hozzátartozik, hogy a közúti közlekedés vizsgálatára több, a gyakorlatban
sikeresen alkalmazott programcsomag is született (SUMO [36], Dracula, Aimsun2,
VISSIM, Artemis, Vis_sim). Ezek a programcsomagok többségében képesek a
tömegközlekedési rendszerek kezelésére, de csak mint a közúti forgalom résztvevői,
vagyis a tömegközlekedési utasforgalom vizsgálatára nem terjednek ki. A közúti
forgalom szimulációs vizsgálatára alkalmas programok fejlesztésére történtek hazai
kísérletek is, melyek előremutató eredményeket értek el [105]. Emellett készültek a
tömegközlekedés területén alkalmazható szimulációs modellek is, de ezek fő feladata a
járműmozgások, a jármű irányítás vizsgálata volt [101], [106], így az utasforgalom
modellezésére nem terjedtek ki.

4.1.3. Szimulációs vizsgálat lépései

Szimulációval történő rendszervizsgálat esetén először a valóságos rendszer leképezését
kell elkészítenünk, ezt a leképezést nevezzük modellnek. Következő lépésként a
létrehozott modellt ellenőrizni (verifikálni) kell, ez a modell működés helyességének
vizsgálata. Ezután a modell érvényességét (validáció) is meg kell vizsgálni, vagyis, hogy
a modell a vizsgált rendszert szimulálja-e illetve teszt körülmények között azonos
bemenő jelre ugyanazt a választ adja, mint a valódi rendszer.
A modellel meghatározott körülmények között végezhetünk futtatásokat, ezeket
kísérleteknek nevezzük. Nagyszámú kísérlet elvégzése, összehasonlítása és statisztikai
kiértékelése után tudunk véleményt mondani a rendszerről, illetve a rendszert érintő
beavatkozások várható hatásairól.
A fejlesztések, illetve a szimulációs futtatások egy zárt szabályozási kört alkotnak (24.
ábra), ahonnan a megfelelő minőségű eredmények elérése után lehet csak kilépni.

24. ábra Szimulációs vizsgálat folyamata

Az ábrán is jól látható, hogy a szimuláció nem csodaszer, csak egy további lehetséges
segédeszköz ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozhassunk például egy új
tömegközlekedési rendszerrel kapcsolatban.

4.2. A javasolt új eljárás felépítése, működése

4.2.1. A javasolt eljárás elvi háttere, működése

A hagyományos tömegközlekedési eljárások hiányosságainak kiküszöbölésére egy
alapjaiban új tömegközlekedési ráterhelési modellt dolgoztam ki.
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A javasolt, új eljárás egy szimulációs alapokra épülő időpontos kapacitáskorlátos
ráterhelési modellnek tekinthető. A módszer lényege, hogy minden utas, minden jármű
külön entitásként jelenik meg a rendszerben. Az eljárás a valósághoz hasonlóan lejátssza
a tömegközlekedési rendszeren zajló eseményeket. A valóságnak ez a fajta modellezése
nem tekinthető erőforrás hatékonynak, de a valóságot igen pontosan képes visszaadni.
A modell sok tekintetben hasonlít Nuzzolo [81] és Russo [92] által vázolt eljáráshoz, de
ahhoz képest több igen fontos eltérést is tartalmaz. A javasolt eljárásnál minden utas
külön-külön, önálló elemként jelenik meg, míg a Nuzzolo és Russo által felépített
módszernél ez nem így van. A másik igen fontos különbség, hogy az új eljárásnál nem
csak a ráterhelés számszerű végeredménye fontos, hanem a tömegközlekedési rendszeren
lebonyolódó folyamat is, vagyis a vizsgálat bármely szakaszában filmszerűen követhető a
hálózaton lebonyolódó események sora, megvizsgálható egy-egy csomóponton zajló
utasforgalom, illetve az átszállási kapcsolatok működése, vagy működésképtelensége.
Az említett feladatok megvalósításához az eljárás két fő részből áll:

- utazási igények generálása
- útvonalválasztás, mely része a szimulációs folyamatnak

E két rész működése önálló, de nem független egymástól, és helyes működésükhöz több
kiegészítő lépésre van szükség. A javasolt eljárás működésének folyamatát a 25. ábra
szemlélteti.

25. ábra A javasolt, új ráterhelési eljárás folyamata

Az eljárás feltételezi az utazási igények pontos ismeretét, de ahhoz, hogy ezek az igények
megfelelően jelenjenek meg a modellben, dinamizálni kell ezeket a rendelkezésre álló
adatokat, vagyis tisztázni kell az igények időbeli lefolyását. A korábban említetteknek
megfelelően az igények dinamizálása két részből áll:

- utazási igények időbeli lefolyása
- utazási igények tipizálása (indulási időpontos, érkezési időpontos utazások)

Az utazási igények időbeli lefolyásának megállapításakor a modell szempontjából az
utasok érkezési gyakorisága játszik fontos szerepet. Ennek meghatározása azonban igen
részletes forgalomfelvételt tesz szükségessé, ezért bizonyos egyszerűsítésekkel kell élni.
Ilyen egyszerűsítés lehet, hogy a modell szempontjából lényeges utas érkezési

Bemeneti (input) adatok Ráterhelési eljárás lépései Kimenő (output)
eredményadatok

Szimulációs folyamat

Utazási igények
generálása

Utazási igények
- célforgalmi mátrix(ok)

Hálózati modell
- megállóhelyek
- járati útvonalak
- menetrendi adatok

Útvonalválasztási
kritériumok

Megállóhelyi
tartózkodás

Járműmozgások

Útvonalválasztás

Szimulációs folyamat
- események a

hálózaton

Ráterhelési eredmények
- utasszámok
- járatterhelések
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gyakoriságot nem a valódi érkezési gyakoriságból, hanem a forgalomfelvételek során
nyert negyedórás (vagy félórás) célforgalmi mátrix átlag értékeiből határozzuk meg. Az
esetek nagyobb részében ez az egyszerűsítés nem okoz jelentős torzulást az
eredményekben, de bizonyos speciális esetekben (20. ábra) komoly aggályokat vet fel.
Ennek a problémának a kiküszöbölésére a modellben a forgalmi igények rétegezésre
kerültek (ennek részletes leírását lásd a következő részben).
A célforgalmi mátrixok rétegezésével az utazási igények tipizálásának a problémája is
megoldható. Az utazási igény típusok (indulási időpontos, érkezési időpontos utazások) a
legtöbb esetben jól meghatározhatók az utazási motiváció ismeretében (7. táblázat).

Indulási időpontos utazások (DDT) Érkezési időpontos utazások (DAT)
Hazautazás (pl.: munkából) Munkába utazás
Hazautazás (pl.: iskolából) Iskolába utazás
Hazautazás (pl.: egyéb ügyintézésből) Egyéb ügyintézés
Távolsági közlekedéstől elutazás Távolsági közlekedésre ráutazás

7. táblázat Utazási igény típusok és utazási motivációk lehetséges felosztása

Az utazási motivációk csoportosításából jól látható, hogy a reggeli csúcsidőszak alatt az
érkezési, míg a délutáni csúcsforgalmi időszak alatt az indulási időpontos utazások a
jellemzők. Ennek megfelelően a megfigyelt, vagy felmért utazási igények (célforgalmi
mátrixok) a délutáni időszakban jellemzően a valódi utazási igényeket takarják, míg a
reggeli időszakban a tömegközlekedési rendszertől függő igényeket mutatnak. Ezért a
rendelkezésre álló célforgalmi mátrixokat új, tervezett tömegközlekedési rendszer
vizsgálatára felhasználni hibás volna.
Ismert, hogy a tömegközlekedési rendszer, mint kínálat, és az utazási igény, mint
kereslet, szorosan összefügg. Ez az összefüggés az érkezési időpontos utazásoknál még
hatványozottabban jelentkezik. Ha az utazó A-ból B-be 15 perc alatt tud eljutni, és az
utazó cél időpontja 8:00-kor történő érkezés, akkor az utazó 7:45-kor, vagy előbb indul,
de ha a tömegközlekedési rendszer fejlesztése után A és B között az eljutási idő 8 percre
csökken, akkor az utazó 7:52-kor, vagy előbb indul el, így az időben változó, dinamikus
célforgalmi mátrix módosulni fog.
Az utazási igények és a tömegközlekedési hálózat között fennálló összefüggés okozta
célforgalmi mátrix változások kezelésére egy
új, mátrixkonverziós eljárást dolgoztam ki.
A mátrixkonverziós eljárás két részből áll. Az
első lépés során a megfigyelt célforgalmi
mátrix szimbolizálta megfigyelt utazási
igényeket valódi utazási igényekké alakítjuk.
Majd a vizsgálandó tömegközlekedési
rendszer figyelembevételével ezt a valódi
utazási igényt a hálózaton megjelenő utazási
igénnyé alakítjuk. Célunk nem a valódi
utazási igények meghatározása, hanem a
tömegközlekedési rendszeren zajló utazási
folyamatoknak a reprezentálása is, ezért a
konvertálásnak mindkét lépését végre kell
hajtani.

26. ábra Utazási igények átalakításának folyamata

A konverziós eljárás menete a következő:

Felmért, megfigyelt utazási igények
A-ból B-be, TA indulási időponttal

Valódi utazási igények
A-ból B-be, TB érkezési időponttal

Megjelenő utazási igények
A-ból B-be, T’A indulási időponttal

Konverzió 1.

Konverzió 2.
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Feltételezve, hogy az utazó utazási időpontját a kívánt érkezési időpont, valamint a
menetrend alapján választja ki, a megfigyelt utazási igények TA indulási időpontjából
meghatározható az utazás valódi megkívánt érkezési időpontja (TB):

melAB tTT ,+=

ahol: tel, m az utazási igények felvételekor érvényes menetrend alapján várható
eljutási idő

Az első konvertálás során a megfigyelt utazási igényeket ezzel a módszerrel valódi
utazási igényekké tudjuk konvertálni. Ezek az utazási igények azonban a
tömegközlekedési rendszeren lebonyolódó folyamat vizsgálatához nem, csak a ráterhelési
végeredmények meghatározásához használhatóak, mert időben fordítva, a célponttól a
kiinduló pont felé ismerjük őket, ezért egy második konvertálást is végre kell hajtani.
A második konvertálás alap feltétele megegyezik az első átalakításánál felhasználttal,
vagyis az utazó indulási időpontjának kialakításakor a kívánt érkezési időt, és a
menetrendet veszi alapul. Ennél a második lépésnél, a korábban meghatározott valódi
utazási igényeket kell a hálózaton megjelenő utazási igényekké alakítani, vagyis meg kell
határozni az utazások várható kezdetét (T’A):

'
,

'
melBA tTT −=

ahol: t’el, m a tömegközlekedési rendszer vizsgálatakor érvényes menetrend alapján
várható eljutási idő

Mindkét lépés elvégzése után a vizsgált menetrend érvényességi ideje alatt várható
utazási igényekhez jutunk, amelyekkel hitelesen lehet vizsgálni a tömegközlekedési
rendszer működését.
Fontos azonban megjegyezni, hogy egy működő tömegközlekedési rendszer
felülvizsgálatakor a konverziós lépésektől el lehet tekintetni, mivel ilyenkor:

'
,, melmel tt =

ezért
'

AA TT =

Így a konverziós lépések végrehajtása felesleges. Természetesen hálózati módosítások
vizsgálatakor fontos mindkét konverziós lépés végrehajtása, és az eredményül kapott
célforgalmi mátrix megjelenítése a modell bemeneti oldalán.
A modell bemeneti oldalán megjelenő, rétegzett célforgalmi mátrixok alapján az utazási
igények, vagyis az utasok, mint önálló entitások meg fognak jelenni a megállóhelyeken,
mint kiindulópontokon. A modell működése során az utasok megjelenése, és a járművek
mozgása időben párhuzamosan zajlik. E két folyamat összehangolására a modell egy
szimulációs órát használ. A modell számítógépi implementációjától függően a
szimulációs időnek két megvalósulása lehetséges:

- láncszerű, hagyományos implementáció
- párhuzamos, száltechnikás implementáció

A hagyományos megközelítés esetén minden egyes esemény, lépés egymást követően
valósul meg, a párhuzamos események is időben eltolva kerülnek vizsgálatra [102].
Ilyenkor a fellépő eseményeket egy eseménylista tárolja (8. táblázat), és a szimulációs
időnek csak másodlagos szerepe van.
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Sorszám A bekövetkezés
várható időpontja

Esemény Objektum

1 11:34 Jármű érkezés az 23. megállóba,
utascsere végrehajtása

12. számú jármű

2 11:42 Jármű indulása a 8. Megállóból 5. számú jármű
3 11:42 Új jármű üzembeállása Jármű generátor
4 12:54 Új utas létrehozása, megállóba

érkezése
Utas generátor

5 13:11 Jármű üzemegységbe érkezése 2. számú jármű

8. táblázat Egy lehetséges eseménylista

Ilyen eseménylistás megoldás alkalmazása esetén minden bekövetkező esemény
lefoglalja a rendelkezésre álló összes erőforrást, majd az eseményhez kapcsolódó
számítások elvégzése után frissíti az eseménylistát.
A párhuzamos, vagy száltechnikás implementáció esetén ilyen eseménylista nincs, hanem
a program szálai kvázi párhuzamosan, az erőforrásokat megosztva működnek. Minden
egyes jármű egy-egy önálló szál, míg az utasok „csak” várakozó passzív elemek, melyek
a szálak „kérdéseire” adnak válaszokat. Ennél a megvalósítási módnál viszont jelentős
szerepe van a szimulációs órának, mert ennek üzemelése hangolja össze az egyes szálak
működését.
Bármely implementáció valósul is meg, a modell elvi működése azonos marad, vagyis a
modell bemeneti oldalán szereplő célforgalmi mátrix alapján az utasok meghatározott
időközönként jelennek meg az egyes megállókban. A megállók, mint korlátlan kapacitású
tárolók gyűjtik az utasokat. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a menetrend, vagy a forda
alapján a járművek megállóról megállóra járnak. Ezeknek a járműveknek két
üzemállapotuk lehet:

- megállók között halad
- megállóban utascserét végez

27. ábra Járművek, és utasok mozgása a modellben

A megállók között haladó jármű a modell szempontjából csak másodlagos, a háttérben
levő elem, mindaddig, míg el nem éri a menetrend szerint előírt következő megállót,
vagyis a járművek haladása egy előre definiált időtartam, amíg a jármű átmenetileg
eltűnik a rendszerből. Elérve a megállóhelyet, vagyis az előre definiált idő leteltekor, a

Jármű 12

Megálló 1 Megálló 2 Megálló i Megálló n

Jármű 12 Jármű 12 Jármű 12

12 jármű járati útvonala

Utazási igények generálása (utasgenerátor)

Utascsere, utasok áramlása Jármű mozgása
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megállóhely, mint korlátlan kapacitású tároló, és a jármű, mint korlátos kapacitású tároló
között utascsere fog lezajlani. Az utascsere két részből áll:

- járművön tartózkodó utasok vizsgálata
- megállóban tartózkodó utasok vizsgálata

Első lépésben minden a járművön tartózkodó utast megvizsgál a rendszer, hogy tovább
kíván-e utazni, vagy leszáll-e. Az összes járművön tartózkodó utas ellenőrzése után a
szabadon maradt férőhelyek erejéig a megállóhelyen várakozó utasok is ellenőrzésre
kerülnek, abból a szempontból, hogy felszállnak-e, vagy megvárnak inkább egy másik
járatot.
A teljes ráterhelési modell modul rendszerű, vagyis például az utasok vizsgálatát is
elvégezheti egy külső modul, mely néhány az utasra, és a tömegközlekedési rendszer
állapotára vonatkozó adat alapján egy döntési változót ad eredményül, ennek ismeretében
fog az utazó dönteni a fel- illetve leszállás kérdésében. Természetesen egy járat utolsó
megállójában nem történik vizsgálat, minden utas leszállításra kerül, még ha a valóságban
néha az utasok körbe is utaznak a végállomásoknál, ez az egyszerűsítés nem okoz hibát a
járatok terheltsége szempontjából, legfeljebb a végállomáson fog megnövekedni a le- és
felszállók száma.
Az utascsere lezárultával a jármű ismét a háttérbe kerül, míg el nem éri a következő
megállót. Ez a folyamat több jármű esetén párhuzamosan halad, adott esetben több száz,
több ezer párhuzamosan futó rész is elképzelhető.
A vizsgált időtartam leteltekor, vagy üzemzárást követően a rendszer összesíti a
szimulációs futás során nyert információkat, majd a létrejövő adathalmazt többféleképpen
csoportosítva különböző, a felhasználó igényeihez igazodó listák, táblázatok készíthetők.

4.2.2. Utazási igények generálása az új eljárásban

Az utazási igények generálása az előre definiált, és kellőképpen dinamizált célforgalmi
mátrixok segítségével történik. Ezen utazási igények felhasználása előtt azonban fontos
tisztázni, hogy milyen részletességű célforgalmi mátrixra van szükség a modell pontos
működéséhez. Két megközelítés képzelhető el:

- körzet szintű
- megálló szintű

Körzet szintű megközelítés esetén 3-4, esetleg több megállóhelyet egy közös körzetként
kezelünk, míg megálló szintű célforgalmi
mátrix használata esetén minden egyes
megállóhely külön-külön kiindulási és
célpontként jelenik meg az utazási relációk
között. Körzet szintű megközelítés esetén
sok esetben nehéz eldönteni, hogy mely
megállóhelyek alkossanak egy csoportot,
hiszen annak kiválasztásához, hogy mely
megállóhelyek tekinthetők egy-egy utazás
szempontjából alternatív kiinduló, vagy
célpontoknak pontos helyismeretre volna
szükség, minden egyes megállóhely
tekintetétben.

28. ábra Tömegközlekedési mintahálózat

A B

C

N

M

i. körzet



72

A körzet szintű megközelítés másik problémája, hogy bizonyos utazási relációkban a
megállóhelyek alternatívát jelentenek, míg egy másik utazási reláció esetén azonos
útvonal követő megállói is lehetnek.
A problémát szemlélteti a 28. ábra, ahol az i. körzetből M megálló fele utazhatunk A-M
illetve B-M útvonalakon is. Ilyenkor A és B megállóhelyek versenyhelyzetben vannak, az
i. körzet utazói valódi választás előtt állnak, de ha a tervezett útirány N megállóhely fele
vezet, akkor A és B megállók nem tekinthetők valódi alternatívának. Nyilvánvaló, hogy a
menetidő B-N szakaszon kisebb, mint A-N szakaszon, feltételezve, hogy minden
viszonylat érinti mindkét megállót. Ilyenkor a két megállóhely között csak a gyaloglási
idő dönthet, de ugyanezt a gyaloglási időt alkalmazva M megállóhely felé, irreális képet
kaphatunk, mert míg A-N és B-N alternatívák közötti választás egyszerű, minden utazó a
közelebbi megállót választja, addig A-M és B-M közötti választásnál nem csak a
megállóhelyek közelsége, hanem A-M, illetve B-M közötti tömegközlekedési szolgáltatás
is szerepet játszik. A problémára megoldást csak egy utazási relációtól függő gyaloglási
idő arány jelentene. Ilyen időarányok alkalmazása rendkívül nehézkessé tenné egy
ráterhelési modell előkészítését, és működését. 200 megálló és 50 körzet alkalmazása
esetén 2500 utazási lehetőség van, vagyis mind a 200 megállóhelyhez 2450 gyaloglási
idő arányt kellene megállapítani. Fontos kiemelni, hogy nem a gyaloglási idők abszolút
értéke a lényeges ennél a kérdésnél, hanem két alternatívát jelentő megálló
elérhetőségének az aránya jelentős.
A megállóhely szintű megközelítés alkalmazása is két problémát vet fel. Az első
probléma az adatmennyiség kezelése. Egy az előbb említett hálózat (200 megálló) esetén
a célforgalmi mátrix 40000 elemet tartalmaz. Ekkora adathalmazzal számításokat,
adatrendezéseket végezni jóval nehezebb, és lassabb, mint például 50 körzet alkalmazása
esetén. Ez a nehézség a ráterhelési modell elvi működése szempontjából nem jelentős,
csak az adott modell időbeli alkalmazhatóságát korlátozhatja.
A megközelítéssel kapcsolatos másik gond, hogy megállóhely szintű adatrögzítés esetén
elveszik a Russo [92] által utazás előtti döntésnek nevezett megállóhely választás
kérdése. Ennél a megközelítésnél nem modellezhető, hogy az utazók egy adott utazáshoz
mely megállókat választhatják, számukra csak egy kiindulópont létezik. Ez a probléma
azonban csak akkor merülhet fel, ha a valóságban valódi választási lehetősége van egy
utazónak azzal kapcsolatban, hogy melyik megállóban kezdi meg az utazását. Ha ilyen
alternatíva nincs, akkor a probléma fel sem merül, vagyis alacsony megállóhely sűrűség
mellett, illetve kevés vertikális versenyhelyzetet eredményező viszonylat működése
esetén a hiba előfordulási valószínűsége alacsony.
Az említett nehézségek a körzet, és a megállóhely szintű megközelítés vegyes
alkalmazásával küszöbölhetők ki. Azokon a helyeken, ahol nehézséget okozhat a
körzetek helyes meghatározása, megálló szintű megközelítést kell alkalmazni. Ahol a
megállóhely választás valódi alternatívát jelent, és a körzethatárok meghatározása
egyértelmű, ott körzeteket kell alkotni, az említetteknek megfelelően erre csak magas
megállóhely sűrűség, illetve sűrű viszonylathálózat mellett lehet szükség.
A modell megalkotása során, tekintettel az ilyen valódi versenyhelyzetet eredményező
megállóhelyek ritkább voltára, a megállóhely szintű megközelítés került megvalósításra,
ezért a megállóhely választás kérdésétől a továbbiakban eltekintek.
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A modell működéséhez alapfeltétel tehát, hogy rendelkezésre álljon egy kellően pontos,
dinamizált megállóhely szintű célforgalmi mátrix. Fontos kiemelni a dinamizált jelzőt,
ami azt takarja, hogy a mátrix átesett a korábban bemutatott átalakításokon, vagyis képes
figyelembe venni az indulási és az érkezési időpontos utazásokat is, illetve a mátrix
időben változó értékeket tartalmaz. További ismérve a jó kiindulási adatnak, hogy kellő
számú rétegre, részre osztott utazási igényeket rejt magában. Ezeket a célforgalmi
mátrixokat kétféleképpen lehet ábrázolni.

29. ábra Időben változó célforgalmi mátrix ábrázolási lehetősége I.

Az első ábrázolási mód szerint a célforgalmi mátrixot egy háromdimenziós térbe
helyezzük (29. ábra), ahol x és y koordináták a célforgalmi mátrix hagyományos
peremeinek felelnek meg (kiinduló pontok, célpontok), míg a z koordináta az időt
reprezentálja. Ezzel az ábrázolási móddal egyszerűen jeleníthetünk meg időben változó
célforgalmi mátrixokat. Annyi ilyen célforgalmi mátrixot kell alkalmazni, ahány rétegre
osztottuk az alapsokaságot. A mátrix időbeni pontossága a z tengely felosztási
finomságától függ, amely a folytonos megjelenéstől, mikor minden egyes utazási igény a
saját valós idejében jelenik meg az ábrázolt mátrixban, 10-15 perces időközökkel határolt
diszkrét tartományokig is terjedhet.

30. ábra Időben változó célforgalmi mátrix ábrázolási lehetősége II.

kiindulópontok (i)

célpontok (j)

Idő (t)

fi,j,t
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Hasonló a másik ábrázolási mód is, ahol térbeli, háromdimenziós mátrix(ok) helyett,
egyszerű, hagyományos célforgalmi mátrixok sorozatával dolgozunk (30. ábra). Ennél az
ábrázolási módnál alkalmazott mátrixok felfoghatók az előző eljárásban szereplő térbeli
alakzat egy-egy rétegének, amit azonban nem szabad összekeverni a célforgalmi mátrix
rétegezéséből adódó utazási csoportokat reprezentáló rétegekkel.
A modell felépítése során e második ábrázolási mód került alkalmazásra. Az ábrázolás
lényegében időben láncolt célforgalmi mátrixok sorozata. Az eljárás egy fő mátrixláncból
áll (1. réteg), amely a hálózaton lebonyolódó forgalmak nagyobb részét tartalmazza. Az
időszakosan megjelenő, egy-egy speciális utascsoport utazási igényeit egy ezzel a
főlánccal párhuzamos második, esetleg harmadik láncolat tartalmazhatja. Ilyen utazási
igény lehet, például az iskolások reggeli utazásai, vagy adott ipartelepekre történő
utazások. Ezek a kiegészítő rétegek nem kell, hogy folytonosak legyenek, időben meg is
szakadhatnak. Egy-egy célforgalmi mátrix érvényessége 1 perctől akár 15-20 percig
terjedhet, természetesen minél rövidebbek az érvényességi idők, annál pontosabb lesz a
ráterhelés eredménye.
Az alkalmazott eljárás során ezekből a célforgalmi mátrix láncokból kerülnek előállításra
az egyedi utazási igények, vagyis a hálózaton megjelenő utasok.
Az utasok létrehozásának két fő lehetősége van. Az első esetben minden egyes utazási
relációra meghatározzuk az utasok érkezési gyakoriságát, majd ennek megfelelően
fognak megjelenni az utazók az egyes megállókban, így minden egyes megállóra több
érkezési gyakoriság is hatást fog gyakorolni, és így T időszakban t időtartam alatt i
megállóból induló, vagyis az itt megjelenő utasok száma:

∑
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=
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t
i g
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1

ahol: n a célpontként szóba jöhető megállók száma
gT

ij két utazó érkezése között eltelt idő i és j megállók közötti utazás esetén T
időszakban

T
ij

T
ij f

Tg =

ahol: fT
ij i és j megállók közötti utasszám T időintervallumban

A teljes vizsgált időszakra természetesen érvényes, hogy egy i megállóból kiinduló
utazók száma:

∑
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ii UP
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ahol: T a vizsgálati idő teljes hossza

Az utazók a modell működése során az előbb meghatározott gyakorisággal kerülnek
eltárolásra a megállóhelyeken, ahol az útvonalválasztás kritériumainak megfelelően
várakoznak a kívánt járat érkezéséig.

4.2.3. Útvonalválasztás kérdése az új eljárásban (ráterhelés)

A javasolt modell sarkalatos pontja az útvonalválasztás. A modell hitelessége azon áll,
vagy bukik, hogy az útvonalválasztás során az utazók a valódi helyzetnek megfelelő
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járatot választanak-e. A korábbiakban látott eljárások több hibát is magukban hordoztak,
melyek okai alapvetően a probléma statisztikai megközelítésében keresendő, ezért,
valamint a valóság jobb modellezhetősége érdekében a javasolt eljárás minden egyes
utasnál külön-külön megvizsgálja a szóba jöhető utazási lehetőségeket, és minden egyes
utas személyre szabott útvonalváltozattal kezdi meg az utazását, amelyet az utazás során
többször felülvizsgál a rendszer, és szükség esetén módosít is.
Az útvonalválasztás során bizonyos alapfeltevésekből indulunk ki. Ezek szerint az utazó
alapvető információkkal bír a tömegközlekedési rendszerről, valamint a menetrendről.
Továbbá feltételezhetjük, hogy az utazó útvonala tervezésekor arra számít, hogy a
tömegközlekedési járművek többé-kevésbé betartják a számukra előírt menetrendet.
Az útvonalválasztás alapelve megegyezik az utazók valóságban mutatott magatartásával.
Az utazó a menetrendi ismereteit felhasználva megalkotja a számára optimális útvonal
tervét. Egy ilyen optimális útvonal lehet:

- eljutási időre
- átszállásszámra
- költségre
- egyéb, komplex tényezőkre

optimalizált. Az útvonal optimalizáció változása nem befolyásolja a ráterhelési eljárás
alapelvét. Ennek az optimális útvonalnak az ismeretében az utazó azt tudja, hogy a
megállóhelyre érve melyik viszonylat következőnek érkező járatára kell felszállnia.
Előfordulhat, hogy az utazó néhány alternatív útvonalat is ismer. Tapasztalatok szerint
ilyenkor az utazó mindig az elsőnek érkező járathoz tartozó útvonalat részesíti előnyben,
ha fel tud szállni az adott járatra (kapacitáskorlát). A járművön utazva az utas egy előre
definiált leszállási pontot keres, vagyis azt a megállót, ameddig közeledik célpontjához,
és ahonnan továbbutazva távolodna attól. Átszállás nélkül utazók, illetve azok az
átszállók, akik túl vannak az utolsó átszálláson is leszállási pontként a saját célpontjukat
azonosítják. Ebben az esetben is igaz, hogy továbbutazva távolodna a leszállási ponttól,
vagyis a leszállási pont meghatározása, és azonosítása nem jelent különbséget átszálló, és
leszálló (célbaérkező) utas esetén sem. Ha az utazás során átszállásra kényszerül az utazó,
logikája átszállás esetén megegyezik a kiinduló megállóban mutatott stratégiával.
A ráterhelési modell feladata, hogy ezt a gondolkodásmódot formálisan is megjelenítse,
és alkalmassá tegye nagytömegű adatok gyors feldolgozására.
Az említetteknek megfelelően a ráterhelési modell három fő részből áll:

- legrövidebb útvonalak meghatározása, és nyilvántartása
- legrövidebb útvonalak nyilvántartásának frissítése
- utazók döntési változóinak meghatározása
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A, Legrövidebb útvonalak meghatározása, és nyilvántartása

A ráterhelési modell térben és időben keresi a probléma megoldását, ezért az
útvonalkeresésnek is térben és időben kell működnie. Ez azt jelenti, hogy a
tömegközlekedési hálózat egyszerű leképezése nem elegendő. A legrövidebb utak
keresésére megfelelően lehet alkalmazni a Nuzzolo [81] és Russo [92] által is javasolt
háromdimenziós leképezést, ahol X és Y térbeli, míg Z tengely időbeli koordinátának
felel meg (31. ábra).

31. ábra A tömegközlekedési rendszer tér – idő szemléletű ábrázolása

Tekintettel a korábban említett korlátozásokra (megállóhely szintű célforgalmi mátrix), a
tömegközlekedési rendszer tér –
idő ábrázolását egyszerűsíteni is
lehet, majd ezen az
egyszerűsített ábrázoláson kell
meghatározni a legrövidebb
utakat (32. ábra). Ebben az
egyszerűsített ábrázolásban nem
szerepelnek külön a körzetek,
valamint a le és felszállást
jelentő élek sem. Az ábrázolás
lényege, hogy a megállóhelyek
valódi X és Y koordinátájának
megfelelő helyen egy
időtengelyt veszünk fel, mely a
megállóhely permanens jellegét
mutatja.

32. ábra A tömegközlekedési rendszer egyszerűsített tér – idő ábrázolása

Indulási idő a körzetben (lakóhely) Jármű menet (megállóköz,
Érkezési idő a megállóba   megállóhelyi tartózkodás)
Fel- leszállás Fel- leszállás
Célba érkezési idő
Járat érkezési/indulási idő Rá- elgyaloglás

Átszállás

tér

tér

idő

körzet körzet
megálló s megálló s’

Jármű menet (megállóköz, megállóhelyi tartózkodás) 
 
Utasok megjelenése a megállóban 

tér 

tér 

idő 

megálló s megálló s’ 
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Ezekhez az időtengelyekhez kapcsolódnak az egyes viszonylatok járatai, mint térben és
időben is értelmezett élek. Az utasok érkezése ennek megfelelően a kiinduló megállóhoz
tartozó időtengely adott t0 pontjában történik. Az utazás végpontja pedig a célmegálló
időtengelyének egy t pontja. A legrövidebb útkeresést ennek megfelelően a következő
formában fogalmazhatjuk meg: A térben és időben, mint háromdimenziós modelltérben
értelmezett G gráf által definiált tömegközlekedési rendszeren x0, y0, t0 koordinátákkal
adott ponttól keresünk egy lehetséges útvonalat adott x1, y1 koordinátával jellemzett
időtengelyhez úgy, hogy az U útvonal és x1, y1 koordinátával jellemzett időtengely
metszetét jelentő t1 időpont minimális legyen. Egy ilyen lehetséges útvonalat mutat a 33.
ábra.

33. ábra Egy lehetséges útvonal a tér – idő szemléletű ábrázolásban

A vázolt utazás esetén az utas K kiinduló pontban jelenik meg, melynek x0, y0
koordinátája megegyezik S1 kiinduló megálló koordinátáival, t0 időpont pedig az utazási
igények generálása során meghatározott utazáskezdési időpont lesz. Az utazó felszáll az
elsőnek érkező L2 járatra, és elindul S3 felé. S3 megálló időtengelyét L2 viszonylat A
pontban éri el. Az ilyen járat – megálló metszőpontokból virtuális éleket húzunk a
„közeli” megállókhoz, melyek az átgyaloglási lehetőségeket reprezentálják. Ennek
megfelelően az utazó A-B szakaszon megközelíti S2 megálló időtengelyét. Ezt az
időtengelyt L1 viszonylat E pontban éri el (ahonnan ismét egy virtuális él vezet S3
megállóhoz). Az utazó továbbutazik L1 járattal, majd S5 időtengelyt metszve éri el a C
célpontot, melynek x1, y1 koordinátái megegyeznek S5 megálló időtengelyével, t1 időpont
pedig a célba érkezés idejét jelzi.
Az említett „közeli” megállók halmazát a ráterhelési folyamat előtt definiálni kell, a
felhasználó ennek definiálása helyett össze is vonhatja az érintett megállókat, ez azonban
torzulásokat okozhat a ráterhelés eredményében.

X (tér)

Y (tér)

A

S1

S2

S3

S4

S5

L1

L2

K (x0, y0, t0)

C (x1, y1, t1)

B

E
F

T (idő)
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Az ábrázolt gráfon keresett legrövidebb út, vagyis amelyre igaz, hogy:
),,,,,( 110001 yxtyxGft =  és

nimálismit =1

lesz az az útvonal, amelyen a vizsgált utas haladni fog.
Ezt az útvonalat kell egy legrövidebb útkereső eljárással meghatározni.
Az utazó az utazás megkezdésekor azonban még csak azt fogja tudni, hogy melyik
járattal kell indulnia, jelen esetben ez az L2 járat lenne, ezért nem kerül tárolásra a teljes
legrövidebb út, hanem csak az utazás megkezdéséhez szükséges járat viszonylata.
Elegendő csak a viszonylatot tárolni, hiszen az időpont ismeretében ez pontosan
meghatározza a járatot is.
Felépítésre kerül egy mátrix, melynek sorai a célforgalmi mátrixhoz hasonlóan a
kiinduló, oszlopai pedig a célmegállókat tartalmazzák. A mátrix elemei azok a
viszonylatok lesznek, amelyet egy adott K kiinduló megállóból igénybe kell venni ahhoz,
hogy C célpontba juthassunk a vizsgálat időpontjában (34. ábra). A mátrix értékei egyes
speciális esetekben a viszonylat számok helyett megállókódokat is tartalmazhatnak. Erre
akkor kerülhet sor, ha az utas
átszállásra kényszerül, és a következő
járat egy „közeli” megállóból indul,
ahova át kell gyalogolnia az utasnak.
A mátrix értékei időpontról időpontra
változhatnak, attól függően, hogy
adott K megállót éppen mely járat
hagyta el, és melyik közelíti meg.

34. ábra Optimális viszonylati mátrix

A példa mátrix szerint például I pontból J pontba a 34o viszonylattal kell indulni, ahol
34o a 34-es viszonylat „oda” irányát jelenti.

B, Legrövidebb útvonalak nyilvántartásának frissítése

Az eljárás pontos működésének a lényege, hogy ez az optimális viszonylati mátrix
rendszeresen frissítésre kerüljön. Lényeges kérdés a frissítés gyakorisága. A mátrix
kiszámítása sok erőforrást, és ezzel együtt időt igényel, tehát túl gyakori frissítése
rendkívüli módon lelassítaná az eljárás működését, míg nagy időközönként történő
frissítéssel esetlegesen olyan viszonylatot ajánl az utazónak, amely már elhagyta a
megállóhelyet. Optimális frissítés esetén akkor, és csak akkor történik frissítés, mikor
változás várható a mátrix értékeiben. A mátrix csak akkor változhat, ha egy járat elhagy
egy megállóhelyet, illetve ha egy járat a menetrendtől eltérően megelőz egy másik járatot,
így a következő megállóba történő érkezés sorrendje megváltozik. Ez a második
lehetőség csak akkor okoz változást a mátrixban, ha ez a két járat bármely relációban
valódi versenyhelyzetben van. Feltételezve, hogy a járatok menetrend szerint
közlekednek ez az eset fel sem merülhet. Ha azonban kisebb nagyobb késések sietések
előfordulnak, és ezek rendszeresek, akkor a vizsgálathoz felhasznált menetrendet előre
korrigálni lehet ezekkel a késési illetve sietési időpontokkal. Másrészről ilyen valódi
versenyhelyzetet jelentő eset meglehetősen kevés fordul elő, ezért a modell fejlesztésének
ebben a szakaszában eltekintek ennek a lehetőségnek a vizsgálatától. Összességében tehát
megállapítható, hogy az optimális viszonylati mátrix frissítését a járatok megállóhelyi
indulásakor kell elvégezni, ez egy 40-50 viszonylatot és 200 megállót tartalmazó
tömegközlekedési hálózat esetén napi 15-20 ezer frissítést jelent. Minden frissítés
alkalmával kiszámításra kerül a teljes mátrix, vagyis 200 megállót feltételezve mind a
40000 érték. Ennek az időszakos frissítésnek a hatására az utazó mindig pontos mátrixot

A B C … J … N
A - 2o 3v 45o 4o
B 2v - 7o 1o 23v
C 3o 6o - 12o 19v
.
I 37o 15v 27o 34o 9o
.
N 4v 18o 19o 33v -
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használ, és mindig olyan viszonylatot fog választani, amelynek a járata még nem hagyta
el a kiinduló megállóhelyet.

C, Utazók döntési változóinak meghatározása

A korábbiakban kiszámított, megfelelőképpen tárolt és frissített legrövidebb utak alapján
az utazó a kiinduló megállóban viszonylatot fog választani. A valóságban, főleg, ha több
alternatív útvonal is rendelkezésre áll, az utazó nem dönti el előre, hogy melyik
viszonylatot fogja választani, hanem a megállóhelyen várakozva, a forgalmi
viszonyokhoz alkalmazkodva, dinamikus döntéseket hoz. Ennek megfelelően egy adott
járat kiválasztása csak az adott járat megállóba érkezésekor realizálódik. Hasonlóképpen
történik a leszállás is. Az utazó ugyan eldöntheti előre, hogy hol fog leszállni, de ez a
döntés csak az adott megállóba érve valósul meg, akkor kerül kinyilvánításra. Ezeknek
megfelelően a modell működése során az utazók akkor, és csak akkor hoznak döntéseket,
mikor egy jármű elér egy megállót, ezek a döntések a következők lehetnek:

- leszálló utas esetén
o továbbutazás
o leszállás

 célba érkezés
 átszállás

• várakozás
• átgyaloglás egy „közeli” megállóba, várakozás

- várakozó utas esetén
o felszállás
o további várakozás

35. ábra Leszálló utas döntési folyamata

Le kell szállni?

Leszálló utas

Nem

Igen

Továbbutazás

Leszállás

Elértük a
célmegállót?

Nem

Igen

Átszállás

Célba érkezés Innen indul a
következő járat?

Nem

Igen

Várakozás

Átgyaloglás egy
„közeli” megállóba

Várakozás

Átlépés a várakozó utas modulba
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Ezeket a döntési lehetőségeket figyelembe véve alkotja meg az utazó a saját döntési
változójának értékét. Egy jármű megállóba érkezésekor először a leszálló utasok kerülnek
ellenőrzésre. A leszálló utasok a rendelkezésre álló döntési lehetőségek közül a
következők szerint választanak (35. ábra):
Leszálló utas első döntése: Le kell szállni? Ezt a kérdést az optimális viszonylati mátrix
alapján tudja meghatározni a modell, melyet a k kiinduló megállóból, c célmegállóba
közlekedő utas i megállóban a következők szerint értelmez:

),(1

),(0

ciMJhaD

ciMJhaD

akt

akt

<>=

==

ahol: D döntési változó, 0=hamis (továbbutazás), 1=igaz (leszállás)
Jakt aktuális viszonylat, annak a járatnak a viszonylatszáma, melyen az utas
éppen tartózkodik
M(i,c) optimális viszonylati mátrix értéke i és c megállók közötti utazásra

Az utas csak akkor száll le, ha a vizsgált megállóhelyről való továbbutazáshoz a modell
az aktuális viszonylathoz képest mást javasol. Hamis válasz esetén, vagyis, ha az aktuális
és az optimális járat megegyezik, az utas a járművön marad, és a következő megállóban
ismét döntési helyzetbe kerül.
Leszálló utas második döntése, ha az első igaz volt: Elértük a célmegállót? Ennek a
kérdésnek az eldöntése egyszerű feladat:

cihaD
cihaD

==
<>=

1
0

ahol: D döntési változó, 0=hamis (átszállás), 1=igaz (célba érkezés)
i aktuális megálló
c célmegálló

Az utas igaz válasz esetén kikerül a rendszerből. A vizsgált alany törlése előtt statisztikai
adatok kerülnek rögzítésre, majd a modell az adott utas nélkül működik tovább.
Leszálló utas harmadik döntése, ha az első igaz és a második döntés hamis volt: Innen
indul a következő járat? A kérdés megválaszolásához az optimális viszonylati mátrix
ellenőrzése szükséges, ez alapján lehet döntést hozni:

számviszonylatciMhaD

megállókódciMhaD

==

==

),(1

),(0

ahol: D döntési változó, 0=hamis (átgyaloglás egy „közeli” megállóba), 1=igaz
(várakozás)
M(i,c) optimális viszonylati mátrix értéke i és c megállók közötti utazásra

Hamis válasz esetén a vizsgált utas tgyal (gyaloglási idő az aktuális és az átszálláshoz
szükséges megálló között) idő elteltével átkerül a megkívánt megállóba, és ott várakozik
tovább.
Ha erre a harmadik döntésre sor kerül, akkor annak kimenetétől függetlenül az utas
átkerül a várakozó utasok közé, és az adott megállóba érkező következő járattal
kapcsolatos vizsgálatok során már várakozó utasként hoz döntéseket.

A leszálló utasok vizsgálatának lezárultával a szabad kapacitások erejéig a megállóban
várakozó utasok is kikérdezésre kerülnek. Az ő döntési mechanizmusuk kevesebb
lehetőséget rejt magában, mint a leszálló utasoké, ezért vizsgálatuk, még ha adott esetben
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többen is vannak, mint a leszálló utasok, gyorsabban lezárul, mint a leszálló utasok
vizsgálata. A várakozó utasok döntéseiket a következő logika szerint alkotják meg (36.
ábra). Látható, hogy a leszálló utasok csak két kérdéssel kerülnek szembe, feltételezve,
hogy egy megállóban megjelenő utas
csak olyan megállóban várakozik,
ahonnan reálisan elérhető a célpont, a
megközelítés helyes. Ellenkező
esetben a megállóban megjelenő
utasokat szűrni kell aszerint, hogy az
adott megállóból el tud-e jutni a
célpontjához, vagy rögtön át kell
gyalogolnia egy „közeli” megállóba.
Feltéve, hogy ezt az előszűrést
elvégeztük, valóban igaz az ábra
szerinti megközelítés, vagyis a
várakozó utasoknak csak két kérdésre
kell választ adniuk.

36. ábra Várakozó utas döntési folyamata

Várakozó utas első döntés: Fel kell szállni? A kérdés megválaszolása az optimális
viszonylati mátrix segítségével lehetséges, melyet a k kiinduló megállóból, c
célmegállóba közlekedő utas i megállóban a következők szerint értelmez:

),(1

),(0

ciMJhaD

ciMJhaD

akt

akt

==

<>=

ahol: D döntési változó, 0=hamis (további várakozás), 1=igaz (felszállás)
Jakt a megállóhelyre érkező járat viszonylatszáma
M(i,c) optimális viszonylati mátrix értéke i és c megállók közötti utazásra

Hamis válasz esetén az utas a megállóban marad, és tovább várakozik, majd a
következőnek érkező járattal kapcsolatos vizsgálatok alkalmával ismét kikérdezésre
kerül. Igaz válasz esetén az utas fel kíván szállni a járatra.
Várakozó utas második döntése, ha az első válasz igaz volt: Van még hely a járművön? A
kérdésre adott válasz a járművön levő utasszám, illetve a jármű kapacitása alapján
határozható meg:

aktakt

aktakt

JJ

JJ

BUhaD

BUhaD

<=

==
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ahol: D döntési változó, 0=hamis (további várakozás), 1=igaz (felszállás)
UJakt a megállóhelyre érkező járat utasszáma a leszállások után
BJakt a megállóhelyre érkező járat befogadóképessége

Az utas csak akkor képes felszállni, ha van még szabad hely a járművön, ekkor az utas a
megállóból átkerül a járműre. Az utas ezzel elhagyja a várakozó utasok csoportját, és
további döntéseit a leszálló utasok döntési mechanizmusa szerint fogja meghozni. Ha
nincs elegendő férőhely, vagyis a válasz hamis, akkor az utas a megállóban marad, és
tovább várakozik, majd a következőnek érkező járattal kapcsolatos vizsgálatok
alkalmával ismét kikérdezésre kerül.

Fel kell szállni?

Várakozó utas

Nem

Igen

További várakozás

Felszállás

Van még szabad
hely a járművön?

Van

Nincs

Várakozó utas modul

Leszálló utas modul
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A két döntési modul együtt alkotja az utasok útvonal választási rendszerét (1. melléklet),
mely végül meghatározza az egyes járatokra felszálló utasok mennyiségét.
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5. A javasolt, új eljárás verifikálása

A javasolt, új eljárás mindaddig csak egy szép elmélet, míg működőképessége a gyakorlatban
kipróbálásra nem kerül. A modell életképessége minta hálózatok helyett egy valódi
tömegközlekedési hálózaton került kipróbálásra.
A modell Győr Megyei Jogú Város 1997. évi tömegközlekedési hálózatán került kipróbálásra, az
eredmények pedig az 1997. november hónap során elvégzett keresztmetszeti és célforgalmi
kikérdezés [12] adataival, valamint az ugyanezen a hálózaton a Visum közlekedéstervező
rendszerrel elvégzett ráterheléssel hasonlítottam össze.
Az új modell számítógépi implementációja Microsoft Windows rendszer alatt futó Borland
Delphi programozási nyelven készült. Az elkészült számítógépes program a vizsgált hálózat
forgalmának egy napját közel 2,5 óra alatt képes leszimulálni. Ettől a maximális sebességtől el
lehet térni, ha a felhasználó egy-egy időszakot lassítva szeretne megtekinteni.

5.1. Kontroll adatok szerkezete, minősége

A vizsgált tömegközlekedési rendszer 47 számozott viszonylatból állt, a bruttó hálózathossz
348,7 km, míg a nettó hálózat 115,3 km hosszú volt (37. ábra). Ezt a hálózatot 393
megállóhely szolgálta ki (ez a valóságban 215 különálló megállót jelent). A hálózaton
csúcsidőben egyszerre 99 jármű teljesített szolgálatot. Az átlagos napi utasszám 143 ezer fő
volt, amely erős napi, heti és éves eltéréseket mutatott.

37. ábra A vizsgált tömegközlekedési rendszer járati útvonalai, és megállóhelyei

A tömegközlekedési hálózat elsősorban sugaras szerkezetű volt, a viszonylatok közötti
kapcsolatot a Belvárosban található decentrum biztosította. A sugaras szerkezet
következtében sok volt az átszállás, melyet a csúcsórákban a lakóterületek, és az ipari
területek között közlekedtetett céljáratok igyekeztek csökkenteni.
A modell ellenőrzéséhez egy átlagosnak tekinthető munkanap napi forgalmát (5:00-23:00)
vettem alapul. A vizsgálathoz a menetrendi és forda adatok alapján felépítésre került a teljes
tömegközlekedési hálózat, így a rendszer kínálati oldala megbízhatóan és pontosan
rendelkezésre állt. A modell futtatásához meg kellett azonban határozni a keresleti oldalra
jellemző dinamizált megállóhely szintű célforgalmi mátrixot is.
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A keresleti oldal meghatározása a vizsgált időszakban lebonyolított teljes körű
keresztmetszeti, és mintavételes célforgalmi utasszámlálás alapján volt lehetséges, illetve
ezek az utasszámlálások biztosították a modell eredményeihez szükséges ellenőrző adatokat
is. Az elvégzett teljes körű keresztmetszeti számlálás alapján rendelkezésre állt a szükséges
célforgalmi mátrix pereme, időben igen részletes bontásban. Ezeknek az adatoknak a
segítségével a célforgalmi kikérdezés eredményei egy mátrix kiegyenlítéses eljárással
korrigálásra kerültek. Az eljárás egy minden megállóhelyre kiterjedő időben kellőképp
dinamizált célforgalmi mátrixsorozatot eredményezett, mely megbízhatóan reprezentálta a
keresleti oldalt. Ezeknek a lépéseknek a kiszámítása után a következő adatok álltak
rendelkezésre a modell bemeneti oldalán:

- célforgalmi mátrix (215 sor, 215 oszlop)
- viszonylati útvonalak, menetidők
- megállóközök adatai
- megállók adatai
- forda adatok a teljesítendő viszonylatokkal, és azok indulási időivel
- rendelkezésre álló járműpark
- rendelkezésre álló járműpark típusai, azok adatai

Ezek az adatok teljes körűen leírják a tömegközlekedési hálózat keresleti és kínálati oldalát
egyaránt.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a célforgalmi mátrix pontos értékeket az utasszámlálás
metodikájának következtében csak a tervezési területre létrehozott forgalmi körzetekre
tartalmazott (56 körzet). A számításokhoz felhasznált célforgalmi mátrix a körzetekre
vonatkozó adatok korrigálásával jött létre. A korrigálás során a körzet szintű mátrix a
keresztmetszeti számlálás adatainak segítségével iteratív módon kiterjesztésre került a
megállók szintjére.

5.2. A ráterhelési számítások, és az utasszámlálási adatok
eredményei

A ráterhelési számítások elvégzéséhez felépítésre került a vizsgált tömegközlekedési
rendszer mind a Visum tervezőrendszerben, mind az új ráterhelési eljárásban. A Visum
rendszerben az elérhető legpontosabb Timetable 3 típusú ráterhelési eljárás került
alkalmazásra, ennek, és az új eljárásnak a tömegközlekedési rendszerre vonatkozó összesített
eredményeit tartalmazza a 9. táblázat.

Jellemző Visum
Eltérés

Új eljárás
Eltérés

Utasszámlálási
adatok

Átlagos utazási idő [perc] 14:05 4:19 23,46% 15:23 3:01 16,39% 18:24
Átlagos menetidő [perc] 12:51 -2:09 20,09% 13:12 -2:30 -23,36% 10:42
Átlagos utazási távolság [km] 4,451 -1,351 -43,58% 3,92 -0,82 -26,45% 3,1
Átlagos menetsebesség [km/h] 20,8 -0,9 -4,52% 17,8 2,1 10,55% 19,9
Összes utaskilométer [utaskm] 573960 -158015 -37,99% 505535 -89590 -21,54% 415945
Utasszám [fő] 128963 991 0,76% 128963 991 00,76% 129954
Utazásszám (felszállás) [fő] 204509 -58761 -40,32% 162151 -16403 -11,25% 145748
Átszállás [fő]

0 átszállás 61203 52957 46,39% 96198 17962 15,73% 114160
1 átszállás 60353 -44559 -282,13% 32342 -16548 -104,77% 15794
2 átszállás 7034 423 0
>2 átszállás 373 0 0

9. táblázat A ráterhelések eredményei
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A közlekedési rendszerre vonatkozó összesített adatok szerint az új rendszer jóval pontosabb
képet ad a vizsgált rendszerről, mint a Visum programcsomag, de a szolgáltatott eredmények
további pontosításra szorulnak.
A táblázatban összefoglalt 10 jellemzőből az általam kidolgozott modell 8 esetben pontosabb
eredményt adott, mint az ellenőrző eljárás.
Érdemes azonban megjegyezni, hogy igazán nagy, szignifikáns eltérést csak az átszállók
száma mutat. Ez az eltérés arra vezethető vissza, hogy az utazások nagyobb részét
rendszeresen utazók teszik meg, akik egyfelől megszokásból utaznak, így egy esetleges
menetrend módosítást követő kedvezőbb, de átszállást igénylő utazást nem is ismerik, vagy
tekintettel a járatok gyakori késésére a gyorsabb, vagy annak tűnő átszállásos utazással
szemben előnyben részesítik az átszállás nélküli, megbízhatóbb utazásokat.
Az átszállások térbeli megoszlását vizsgálva mindhárom esetben hasonló adatokat kapunk a
frekventált átszállóhelyek forgalmának tekintetében. (10. táblázat).

Átszállóhely Visum
(Timetable 3)

Új ráterhelési
eljárás

Utasszámlálási
adatok

Belváros (Révai utca, Baross híd,
Városháza, Aradiv. utca, Honvéd
liget)

8847 9113 9656

Adyváros (Adyváros forg. iroda,
Ifj. krt 93., Kodály Z. u. 2/D,
Tihanyi Á. u. 85., Tihanyi Á. u.
tározó tó)

1183 1134 1246

10. táblázat Fontosabb átszállóhelyek forgalmai [átszállás/nap]

Megállapítható, hogy ha a frekventált átszállóhelyek forgalma hasonló a modellekben, és a
valóságban is, akkor az átszállók számában jelentkező különbözetet csak az okozhatja, hogy
a modellek szerint olyan megállókban is történik átszállás, ahol ez a valóságban nem
tekinthető jellemzőnek. Ennek a jelenségnek két oka lehet:

- a tisztán matematikai alapon dolgozó modellek nem a szokások alapján számítják
ki a legrövidebb utakat, hanem a tény adatok alapján

- sok helyen a jellemzően gyalog is leküzdhető távolságok is megjelennek, mint
tömegközlekedési utazások, ezzel növelve az átszállók arányát. Előfordulhat,
hogy egy „gyaloglás – tömegközlekedési utazás – gyaloglás” típusú utazást a
modellek „tömegközlekedési utazás – tömegközlekedési utazás –
tömegközlekedési utazás” típusú két átszállást igénylő útként értelmeznek.

A ráterhelések eredményeinek részletes, viszonylat szintű vizsgálata jelenti a modellek
ellenőrzésének a fontosabb részét. A viszonylat szintű összefoglaló eredményeket a 11.
táblázat mutatja, míg a jelentősebb viszonylatok részletes adatait a 2. melléklet tartalmazza.
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Utasszám (oda/vissza)Viszonylat
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
1 2012/2145 2156/1819 2057/1665
1Y 122/0 103/51 226/214
2 6362/5045 6452/5108 6017/5028
3 7177/7816 2056/3412 1467/1545
3Y 82/0 17/1 6/4
4 3149/3255 3089/3312 3643/3219
5 1800/1932 1645/1581 1253/1172
5B 244/1 84/26 68/78
5R 508/0 78/59 184/165
7 3973/6238 3559/5142 3237/3402
8 3639/3164 1999/2191 1821/1664
11 7425/8175 6231/4517 4496/3984
11C 149 154 95
11R 978/407 319/394 230/308
12 958 1012 994
13 603/832 473/491 493/447
14 8403/11925 8355/9256 8511/7544
15 1673 2012 1895
16 1466/979 918/726 774/673
17 7384/3523 7295/3126 7353/5989
17Y 505 261 166
18 117 66 43
19 11716/14114 8219/8108 3594/3300
20 434/93 512/156 535/371
21 1452/0 845/94 476/479
22 10020/9202 8315/8944 7563/7213
23 8007/7933 6912/5629 4466/4508
24 114 106 97
24Y 273/143 396/293 361/325
25 243/0 78/26 65/56
27 26/85 201/123 249/330
31 3762/4464 3385/3126 3081/2725
31A 1560/1508 1278/561 1090/747
31Y 92/419 251/368 287/170
33 541/832 452/364 416/260
35 2/539 56/87 68/64
37 1431/2728 992/1018 789/641
38 319/62 243/183 213/168

11. táblázat Utasszámok az egyes viszonylatokon oda/vissza irányban

5.3. A verifikálás értékelése

A modell kísérlet során mind a kontroll program (VISUM), mind az általam kifejlesztett új
modell a valósághoz közelálló eredményeket szolgáltatott. A vizsgált tömegközlekedési
rendszerre vonatkozó átlagos mutatószámok között viszonylag kicsi eltérés mutatkozik.
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Érdekes mindamellett, hogy a modellek a valóságosnál alacsonyabb utazási, és magasabb
eljutási időt regisztráltak. Ennek kettős oka van. Az utazási időkben mutatkozó alacsonyabb
értékek (Visum, új, mérés: 14:05, 15:23, 18:24) oka az, hogy a modellek nem tudják kellő
pontossággal figyelembe venni az utazók várakozási idejét, vagyis a modellek csak egy
minimális, vagy éppen nulla várakozási idővel számolnak, míg ez a valóságban akár 10-12
perc is lehet, sőt késések, sietések mellett akár több perccel is nőhet. A menetidőkben
megjelenő fordított tendencia (Visum, új, mérés: 12:51, 13:12, 10:42) oka a gyaloglások
helytelen kezelésében keresendő. A valóságban az utazók (különösen az egy utazásra
érvényes menetjegyet használók) minimalizálják az utazásaik számát, így útjuk egy részét
gyalogosan teszik meg. A vizsgált példaváros esetén jellemzően gyalog teszik meg az utazók
a Belvároson és a Baross hídon (a várost kettészelő vasúton átívelő legfontosabb közúti híd)
átvezető utakat. Ennek megfelelően a utazás rövidebb része történik autóbusszal, ami a
valóságban lerövidíti a menetidő értékét.
Az összes vizsgált mutatószám közül kiugró értéket képvisel az átszállók számának
alakulása. Mindkét modell helytelenül magas átszálló számmal kalkulált. Ennek oka szintén
a gyaloglások pontatlan kezelésére vezethető vissza. A helyszíni vizsgálatok során kiderült,
hogy az utazók hajlandóak akár 6-8 percet is gyalogolni, hogy átszállás nélkül utazhassanak,
még ha a legközelebbi megállóhely csak 1-2 percnyi távolságra van.
Az egyes viszonylatok utasszámait vizsgálva igen vegyes eredmények bukkannak fel.
Mindkét modell eredményei között találhatunk igen jó, és igen gyenge becsléseket is.

viszonylat Visum Számlálás viszonylat Új modell Számlálás
2 vissza 5045 5028 12 oda 1012 994
17 oda 7384 7353 17 oda 7295 7353
4 vissza 3255 3219 4 vissza 3312 3219
14 oda 8403 8511 13 oda 473 493
1 oda 2012 2057 24 oda 106 97

12. táblázat Legjobb viszonylatonkénti utasszámok

Jól látható, hogy a Visum rendszer legjobb eredményei pontosabb becslést adnak a várható
utasszámra vonatkozóan, mint az új modell, de csak azoknál a viszonylatoknál, melyeknél
sok utas közlekedik, vagyis a közlekedés valóban tömegszerű. Ezzel szemben az új modell
legjobb eredményei között felbukkannak olyan viszonylatok is, melyek utasszáma csekély,
így rajtuk a közlekedés feltételezhetően nem tömegszerű.

viszonylat Visum Számlálás viszonylat Új modell Számlálás
35 vissza 539 64 19 vissza 8108 3300
3 vissza 7816 1545 19 oda 8219 3594
3 oda 7177 1467 3 vissza 3412 1545
19 vissza 14114 3300 31Y vissza 368 170
37 vissza 2728 641 21 vissza 94 479

13. táblázat Legrosszabb viszonylatonkénti utasszámok

A legjobb adatokkal szemben a legrosszabb adatoknál az új modell eredményei tekinthetők
pontosabbaknak. Érdemes észrevenni, hogy mindkét modell hibás becslést adott a 3-as és a
19-es viszonylatok utasszámaira. Ennek oka az, hogy mindkét viszonylat egy gyors sugaras
útvonalon közlekedik egy városszéli lakótelep, és a Belváros között, vagyis ezek a
viszonylatok adják az adott relációban a matematikai legrövidebb utat. Ez a legrövidebb út
azonban a valóságban nem feltétlenül tekinthető legrövidebbnek, így az utazóknak csak egy
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része használja az említett viszonylatokat, másfelől pedig az utazók a rövidség mellett más
szempontokat is figyelembe vesznek utazásuk megtervezésekor.
Összességében megállapítható, hogy a Visum rendszer adatai inkább szélsőségesek, akadnak
igen pontos, és igen rossz eredmények is, míg az új modell adatai hibával terheltek ugyan, de
általában véve pontosabban közelítik a valóságot. A viszonylatonkénti utasszámok
összegzéséből megállapítható, hogy az új rendszer a vizsgált 70 viszonylatból 22 (31,4%)
esetben 10%-nál pontosabban becsülte meg a várható utasszámot, míg a Visum rendszernél
ez az arány csak 7 viszonylat (10%). A Visum rendszer 32 esetben (45,7%) 80%-nál
nagyobb eltérést produkált, míg az új modell csak 6 (8,6%) esetben adott ilyen rossz
eredményt. A Visum rendszer kevesebb, de annál pontosabb jó eredményt szolgáltatott, az öt
legfontosabb viszonylat eltérésének az átlaga csak 1,07% volt, míg ez az érték az új
modellnél 1,78% volt.

Összefoglalóan megállapítható, hogy mindkét modell meglehetősen jól előrebecsülte a
várható utasszámokat. A felmerült hibák okait két fő csoportra lehet bontani. A hibák egyik
oka, a modellek alapadatainak a hibái, hiányosságai:

- jellemző gyaloglási útvonalak, azok használati gyakorisága
- útvonalválasztási kritériumok
- célforgalmi mátrix pontossága
- utazási igények (célforgalmi mátrix) időbeni lefolyása

A hibák másik oka a modellek működésében rejlik. A Visum rendszerben alkalmazott
modell, amint azt a példa is mutatta, igen jó eredményeket szolgáltat tömegszerű viszonyok
között, de tömegközlekedés szempontjából kisvárosiasnak tekinthető környezetben hosszabb,
idő- és munkaigényesebb kalibrálásra van szükség a megbízható adatok elérése érdekében.
Az új modell megközelítése helyesebb eredményekre kell, hogy vezessen, azonban a modell
kiforratlansága még hibákat eredményez, melyeket a modell további fejlesztésével a jövőben
el lehet kerülni.
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6. A javasolt, új eljárás továbbfejlesztésének lehetőségei

Az általam kidolgozott új ráterhelési modell megoldja a hagyományos tömegközlekedési
ráterhelési eljárások hibáinak a nagyobb részét, de a modell kifejlesztése még közel sem
végleges.
Az eljárás fejlesztésének két fő vonulata látszik világosan:

- modellfejlesztés
- működésfejlesztés

6.1. Modellfejlesztés

Modellfejlesztés alatt a modell elméletének további fejlesztését, az egyes modulok
eredményességének a javítását kell érteni. Ezek a feladatok többek között az alábbi részekből
épülnek fel:

- a modell elvi működésének további ellenőrzése, vizsgálata
- legrövidebb útkereső eljárás további finomítása
- szükséges input adatmennyiség minimalizálása

A modell elvi működésének további ellenőrzése, vizsgálata

A modell valódi hasznának, pontosságának az ellenőrzésére további valódi közlekedési
rendszereken végzett ellenőrző számításokra van szükség. Ugyan az elvégzett gyakorlati
kipróbálás eredményes volt, de további rendszereken is le kell futtatni a modellt, hogy fel
lehessen mérni, melyek a modell erősségei, melyek a gyenge pontjai, amiket tovább kell még
fejleszteni.

Legrövidebb útkereső eljárás további finomítása

Az eljárásban alkalmazott legrövidebb útkereső módszer jelenleg csak az útvonalak időben
mért hosszát veszi alapul. További vizsgálatokat igényel, hogy milyen irányban kell még
bővíteni az útvonalkereső eljárás optimum kritérium bázisát. Fel kell tehát mérni, hogy az
utazási időn kívül még milyen szempontok szerepelnek az utazók döntéseiben, és az egyes
tényezőknek milyen súlyuk van az útvonalválasztásban. Ezeknek a tényezőknek a felmérése,
és a helyes arányok megállapítása azonban külön kutatást igényel. Ilyen irányú vizsgálatok
történtek már Magyarországon is [29]. Az optimum kritériumokkal kapcsolatos
vizsgálatokból kiderül, hogy az utazási idő ugyan a legfontosabb szempont, de jelentős a
szerepe a:

- viteldíjnak
- kényelemnek
- átszállások számának is.

Mindamellett fontos megállapítása a kutatást végzőknek, hogy az utazás idejétől nagyban
függ az egyéb tényezők szerepe, vagyis városi környezetben jellemző 20-30 perces
utazásoknál az utazási idő szerepe a legfontosabb.
Az általam kidolgozott ráterhelési eljárásban alkalmazott virtuális, három dimenziós gráfnak
az előnye, hogy bármely az utazásra jellemző további tényező felvehető különleges bővítési
eljárások nélkül, azonban tekintettel kell lenni a különböző tényezők összehangolására, egy
mértékegységre konvertálására, vagyis minden alkalmazott tényezőt időben, vagy mondjuk
pénzben kell kifejezni.
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optimális 
adatmennyiség

Szükséges input adatmennyiség minimalizálása

A közlekedéstervezés egyik alapelve szerint több változó alkalmazása pontosabb eredményt
ad, azonban a szükségtelenül nagy adatmennyiség egyfelől nagyon megnöveli az adatgyűjtés
erőforrásigényét, másfelől pedig sok helyről származó, sokféle adathalmaz konzisztenciája
nem mindig biztosítható
tökéletesen. Ismert a ráfordítások
és a nyereség közötti összefüggés
(38. ábra), mely szerint a túl
részletes, túl nagy adatfelvétel
nem vezet feltétlenül az elvárt
pontossághoz, és nyereséghez.

38. ábra A szükséges adatmennyiség ráfordítás igénye, és az elérhető nyereség

A további modell kísérletekben azt kell megvizsgálni, melyek azok az adatok, adatcsoportok,
amelyek nélkülözhetőek, esetleg helyettesíthetőek.

6.2. Működésfejlesztés

A működésfejlesztés témakörébe a ráterhelési eljárást megvalósító szoftver fejlesztése
tartozik, ennek két főirányvonala van:

- adatbevitel, eredmény lekérdezés felhasználóbarát megvalósítása
- ráterhelési folyamat valódi folyamatorientált megvalósítása

A, Adatbevitel, eredmények lekérdezése felhasználóbarát megvalósítás

A modell eredményeit nem befolyásolja, de a modellt megvalósító számítógépes program
használatát nagyban megkönnyíti, ha mind az adatbevitel, mind az eredmények lekérdezése
felhasználóbarát menürendszereken, esetleg grafikus adatbevitelen (térképek segítségével)
keresztül valósul meg. A program ez irányú fejlesztése nem része kutatásaimnak.

B, Ráterhelési folyamat valódi folyamatorientált megvalósítása

A modellt megvalósító szoftver pillanatnyilag az eredményorientált modellekhez hasonlóan a
tömegközlekedési rendszeren lebonyolódó forgalom számszerű eredményeit képes csak
előállítani. A fejlesztés következő lépése, hogy a háttérben zajló számítási folyamatok a
képernyőn is követhetőek legyenek, ezzel biztosítva a folyamatorientált megközelítést.
Ez a fejlesztés sincs hatással a modell szolgáltatta számítási eredményekre, kizárólag a
szoftver működésétől függ, ezért ez sem tartozik szorosan a kutatás témakörébe.
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Összefoglaló tézisek

Disszertációm két fő részre tagozódik, a jelenlegi tömegközlekedési ráterhelési modellek
áttekintése, és értékelése, valamint a feltárt hiányosságok alapján egy új, pontosabb
eredményeket szolgáltató eljárás kidolgozása. E két rész eredményeit az alábbi tézispontok
foglalják össze:

1. Igazoltam, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető, a gyakorlatban
alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek hiányos, sok esetben pontatlan
eredményeket szolgáltatnak a vizsgált tömegközlekedési rendszerekről (3. fejezet)

A tömegközlekedési ráterhelési modellek legnagyobb hiányosságai a következő négy területre
koncentrálódnak:

- utazási igények és a forgalmi kínálat összhangja
- átszállások kérdése
- kapacitás korlátok kezelése
- általános hibák

Az alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési módszerek az utazási igények és a
tömegközlekedési kínálat időbeli összehangolását hiányosan oldják meg.
A tömegközlekedési rendszer térben és időben is korlátozottan férhető csak hozzá, ezért a
tömegközlekedési rendszerek vizsgálatakor nemcsak azt kell feltárni, hogy honnan-hova, milyen
útvonalon utaznak az utasok, hanem azt is, hogy mikor, melyik járattal. A korábban alkalmazott
időközös, és a korszerűnek tekinthető időpontos ráterhelési eljárások nagy része is átlagos
utasszámmal dolgozik, vagyis adott időtartamra eső átlagos keresletet és kínálatot hasonlítatnak
össze. Ez a megközelítés súlyos hibákat rejt magában, ha a tömegközlekedési rendszer járművei
az átlagostól eltérő terhelésekkel üzemelnek.

Az alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek többsége az átszállásokat sok
esetben hibásan kezeli.
A hagyományos, időközös ráterhelési eljárások hasonlóan a kiinduló megállóhelyhez, átszállások
esetén is a járatsűrűség (követési idő) arányában állapítják meg az egyes viszonylatok
utasszámát. Ez, hasonlóan az előzőekhez, átlagos értékekkel való számításnak tekinthető, ami
hibákat okozhat. Az időközös eljárások nem képesek a menetrend összehangoltságát
megfelelően követni, legfeljebb bizonyos kalibrációs paraméterek módosításával lehet az
eredményeket a kívánt irányba terelni.

Az alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek nagyobb része pontatlanul kezeli a
tömegközlekedési rendszer kapacitáskorlátait.
A kapacitáskorlátos időközös tömegközlekedési ráterhelések csak valamilyen ellenállásfüggvény
vagy kényelmetlenségi függvény, esetleg a megállóhelyi várakozási idő segítségével
modellezték a járművek korlátozott befogadóképességét. Ez a megközelítés nem fogadható el
korrekt megoldásként, ha a vizsgált tömegközlekedési rendszeren nagy a követési idő, illetve ha
a rendszer teljesítőképességének határán, vagy ahhoz közel üzemel. A kapacitáskorlátok
problémája közel áll a kereslet – kínálat időbeli ütemezésének kérdéséhez, de annál messzebb
mutat. A kapacitáskorlátok ellenőrzéséhez nem elegendő a tömegközlekedési rendszert járat
szinten modellezni, az utazási igényeket is utas szinten kell kezelni.

A tömegközlekedési ráterhelési modellek alkalmazása nem ad képet a tömegközlekedési
rendszeren zajló folyamatokról.
A vizsgált modellek működésének célja a tömegközlekedési rendszerekre vonatkozó számszerű
ráterhelési eredmények meghatározása, ennek következtében az eljárások nem mutatják be a
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rendszeren lezajló folyamatot. A tervezési munka során ezeket a modelleket csak és kizárólag
ellenőrzési céllal lehet alkalmazni. Ezek az eljárások csak egy-egy kidolgozott tervváltozat
kiértékelésére szolgálnak.

2. Bevezettem az eredményorientált és a folyamatorientált ráterhelési modellcsoportok
fogalmát (3.4. fejezet)

A tömegközlekedési ráterhelési modellek működésének célja a tömegközlekedési rendszerekre
vonatkozó számszerű ráterhelési eredmények meghatározása, ennek következtében az eljárások
nem mutatják be a rendszeren lezajló folyamatot.
A tervezési munka során ezeket a modelleket csak és kizárólag ellenőrzési céllal lehet
alkalmazni. Ezek az eljárások csak egy-egy kidolgozott tervváltozat kiértékelésére szolgálnak.
Ha azonban a modellek nemcsak az eredményről, hanem a rendszeren lezajló folyamatról is
képet adnának, akkor a folyamat bemutatása segítséget adhatna:

- a rendszer hibáinak a feltárásához
- új tervezői ötletek, tervváltozatok kidolgozásához

A tömegközlekedési ráterhelési modelleket két csoportra osztottam, eredményorientált és
folyamatorientált modellek. A jelenleg alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek az
eredményorientált modellek csoportjába tartoznak, mivel működésük célja kizárólag a ráterhelés
számszerű végeredményeinek a meghatározása.
Folyamatorientáltnak tekinthetők azok az eljárások, melyek a tömegközlekedési ráterhelés
számszerű végeredményének meghatározása mellett, további többletként a tömegközlekedési
rendszeren lebonyolódó folyamatról is képet adnak, a rendszer időbeni működését is követhetővé
teszik, ezáltal biztosítva a fent kitűzött célok teljesülését (a rendszer hibáinak a feltárása, új
tervezői ötletek, tervváltozatok kidolgozása).
Folyamatorientált vizsgálatot tesz lehetővé szimulációs alapokon nyugvó ráterhelési eljárások
alkalmazása. Ilyen módszerek felhasználása egyfelől lehetővé teszi a ráterhelési lépés
eredményeinek hagyományos feldolgozását, másfelől pedig a közlekedési folyamat
megfigyelését, részeredmények (időszakos eredmények) kiértékelését.

3. Kidolgoztam egy új folyamatorientált, szimulációs elemekre épülő, időpontos,
kapacitáskorlátos ráterhelési modellt (4.2.1. fejezet)

A javasolt, új eljárás egy szimulációs alapokra épülő időpontos kapacitáskorlátos ráterhelési
modellnek tekinthető. A módszer lényege, hogy minden utas, minden jármű külön entitásként
jelenik meg a rendszerben. Az eljárás a valósághoz hasonlóan lejátssza a tömegközlekedési
rendszeren zajló eseményeket. A valóságnak ez a fajta modellezése számítástechnikai
szempontból nem tekinthető erőforrás hatékonynak, de a valóságot igen pontosan képes
visszaadni.
A korábbi modellekhez képest fontos különbség, hogy itt, az új eljárásnál nemcsak a ráterhelés
számszerű végeredménye fontos, hanem a tömegközlekedési rendszeren lebonyolódó folyamat
is, vagyis a vizsgálat bármely szakaszában filmszerűen követhető a hálózaton lebonyolódó
események sora, megvizsgálható egy-egy csomóponton zajló utasforgalom, illetve az átszállási
kapcsolatok működése vagy működésképtelensége.

Az eljárás két fő részből áll:
- utazási igények generálása
- dinamikus útvonalválasztás

A modell az 1. ábrán látható séma szerint működik:
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1. ábra A javasolt, új tömegközlekedési ráterhelési modell működési folyamata

A modell működésének a lényege, hogy a két fő rész önállóan, de nem függetlenül, időben
összehangoltan üzemel.
A kidolgozott modellt egy valódi hálózaton ellenőriztem. A verifikálást Győr Megyei Jogú
Város 1997. évi tömegközlekedési hálózatán végeztem el. A kísérlet során az utasszámlálási
adatokat az új modell, és egy elismert közlekedéstervező rendszer eredményeivel hasonlítottam
össze. A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy az általam kidolgozott modell
alapjaiban jó, 10 mutatószámból 8 esetben pontosabb eredményt szolgáltatott, mint az ellenőrző
modell.

4. Kidolgoztam egy az érkezési időpontos utazások és a tömegközlekedési rendszer
időbelisége között fennálló szoros kapcsolatot kezelni képes mátrixkonverziós
eljárást (4.2.1. fejezet)

A reggeli csúcsforgalmi időszakban jellemzően érkezési időpontos utazások történnek, melyek
szoros összefüggést mutatnak a tömegközlekedési rendszerrel, ennek következtében a
célforgalmi mátrix is szorosan függ a tömegközlekedési rendszertől. Az utazási igények pontos
megjelenítése alatt azt kell érteni, hogy az érkezési időpontos utazások és a tömegközlekedési
rendszer időbelisége között fennálló szoros kapcsolatot, melyet a hagyományos célforgalmi
mátrixokban tárolt adatok elfednek, meg kell jeleníteni, vagy a hatását korrigálni kell.
Ebből következik, hogy a rendelkezésre álló célforgalmi mátrixokat új, tervezett
tömegközlekedési rendszer vizsgálatára felhasználni hibás volna, ezért az utazási igények és a
tömegközlekedési hálózat között fennálló összefüggés okozta célforgalmi mátrix változások
kezelésére egy új, mátrixkonverziós eljárást dolgoztam ki.
A mátrixkonverziós eljárás két részből áll. Az első lépés során a megfigyelt célforgalmi mátrix
szimbolizálta megfigyelt utazási igényeket valódi utazási igényekké alakítjuk. A második lépés
során pedig a vizsgálandó tömegközlekedési rendszer figyelembevételével ezt a valódi utazási
igényt a hálózaton megjelenő utazási igénnyé konvertáljuk.
A konverzió első lépése során TA indulási időponttal megfigyelt érkezési időpontos utazást TB
valódi érkezési időpontú utazássá alakítunk:

Bemeneti (input) adatok Ráterhelési eljárás lépései Kimenő (output)
eredményadatok

Szimulációs folyamat

Utazási igények
generálása

Utazási igények
- célforgalmi mátrix(ok)

Hálózati modell
- megállóhelyek
- járati útvonalak
- menetrendi adatok

Útvonalválasztási
kritériumok

Megállóhelyi
tartózkodás

Járműmozgások

Útvonalválasztás

Szimulációs folyamat
- események a

hálózaton

Ráterhelési eredmények
- utasszámok
- járatterhelések
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A második lépésben ezt az elméleti TB érkezési időpontot, T’A elméleti indulási időponttá
alakítjuk:
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ahol: t’el, m a tömegközlekedési rendszer vizsgálatakor érvényes menetrend alapján várható
eljutási idő
Ezzel az új T’A-val a valósághoz közelebb álló adatot kapunk, mellyel reálisabban lehet értékelni
egy új tömegközlekedési rendszert.

5. Kidolgoztam a tömegközlekedési rendszerek keresleti és kínálati oldalának egy új
ábrázolási lehetőségét (4.2.2. és 4.2.3. fejezet)

A tömegközlekedési rendszerek időben dinamikus ábrázolása megkívánja, hogy mind az utazási
igények (kereslet), mind a tömegközlekedési szolgáltatás (kínálat) dinamikusan jelenjen meg.

Az utazási igények időbeliségének helyes feldolgozásához az utazási igényeket dinamizáltam, új
mátrixábrázolást alakítottam ki.
Az új ráterhelési modell működésének alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljon egy kellően
pontos, dinamizált célforgalmi mátrix. Olyan mátrixábrázolás került kialakításra, mely időben és
utazási rétegek szerint is feltárja az utazási igényeket.

2. ábra Időben változó célforgalmi mátrix ábrázolása

Az ábrázolás lényegében időben láncolt célforgalmi mátrixok sorozata. Az eljárás egy fő
mátrixláncból áll, amely a hálózaton lebonyolódó forgalmak nagyobb részét tartalmazza. Az
időszakosan megjelenő, egy-egy speciális utascsoport utazási igényeit egy, ezzel a főlánccal
párhuzamos, második, esetleg harmadik láncolat tartalmazhatja. Ilyen utazási igény lehet,
például az iskolások reggeli utazásai, vagy adott ipartelepekre történő utazások. Ezek a
kiegészítő rétegek nem kell, hogy folytonosak legyenek, időben meg is szakadhatnak.

A tömegközlekedési rendszer, mint kínálat ábrázolására egy háromdimenziós (x,y,t) térben
értelmezett gráfot alakítottam ki.
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Jármű menet (megállóköz, megállóhelyi tartózkodás)

Utasok megjelenése a megállóba

tér

tér

idő

megálló s
megálló s’

A tömegközlekedési rendszer (hálózat, és az azon közlekedő járatok) tér-idő rendszerben került
ábrázolásra. Az eljárás lényege, hogy a megállóhelyek valódi x, y koordinátájú pontjában egy
időtengelyt veszünk fel, mely a megállóhely permanens jellegét mutatja.

Ezekhez az időtengelyekhez kapcsolódnak az egyes viszonylatok járatai, mint térben és időben is
értelmezett élek. Az utasok érkezése ennek megfelelően a kiinduló megállóhoz tartozó
időtengely adott t0 pontjában történik.
Az utazás végpontja pedig a
célmegálló időtengelyének egy t
pontja. A legrövidebb útkeresést ezek
alapján a következő formában
fogalmazhatjuk meg: a térben és
időben, mint háromdimenziós
modelltérben értelmezett G gráf által
definiált tömegközlekedési rendszeren
x0, y0, t0 koordinátákkal adott ponttól
keresünk egy lehetséges útvonalat
adott x1, y1 koordinátával jellemzett
időtengelyhez úgy, hogy az U útvonal
és x1, y1 koordinátával jellemzett
időtengely metszetét jelentő t1 időpont
minimális legyen.

3. ábra A tömegközlekedési rendszer egyszerűsített tér-idő ábrázolása

Egy a háromdimenziós gráfon lebonyolódó lehetséges utazást mutat a 4. ábra.

4. ábra Egy lehetséges útvonal a tér-idő szemléletű ábrázolásban

X (tér)

Y (tér)

A

S1

S2

S3

S4

S5

L1

L2

K (x0, y0, t0)

C (x1, y1, t1)

B

E
F

T (idő)
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Mellékletek

1. melléklet Útvonal választási döntési modulok rendszere
2. melléklet Az új ráterhelési modell ellenőrzésekor kiszámított utasszámok a jelentősebb
viszonylatok vonatkozásában

A, 2-es viszonylat
B, 11-es viszonylat
C, 14-es viszonylat
D, 22-es viszonylat
E, 23-as viszonylat
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1. melléklet Útvonal választási döntési modulok rendszere

Le kell szállni?

Leszálló utas

Nem

Igen

Továbbutazás

Leszállás

Elértük a
célmegállót?

Nem

Igen

Átszállás

Célba érkezés

Innen indul a
következő járat?

Nem

Igen

Várakozás

Átgyaloglás egy
„közeli” megállóba

Várakozás

Fel kell szállni?

Várakozó utas

Nem

Igen

További várakozás

Felszállás

Van még szabad
hely a járművön?

Van

Nincs

Utas megjelenése



105

2. melléklet

A, 2-es viszonylat utasszámai

Utasszám [fő]Megállók (oda irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Adyváros 624 660 643
Tihanyi Á. u. kórház 2012 2181 2172
Magyar u. óvoda 2012 2526 2834
Mónus Illés u. 2773 3392 3736
Zrinyi u. kórház 2517 3315 3844
Bem tér 2526 3269 3746
Eszperantó u. aut. áll. 2464 2798 2906
Aradi vrt. u. 2875 2667 2242
Zechmeister u. 2791 2418 1849
Híd u. fürdő bej. út 1471 1455 1320
Keksz- és Ostyagyár 1471 1124 685
Korányi F. tér aut. ford. 0 0 0

Utasszám [fő]Megállók (vissza irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Korányi F. tér aut. ford. 1184 884 560
Keksz- és Ostyagyár 1184 1200 1185
Híd u. fürdő bej. út 1391 1577 1721
Zechmeister u. 1398 1777 2108
Honvéd liget 2944 2756 2492
Hunyadi u. aut. áll. 2661 2914 3086
Bem tér 2680 2934 3107
Zrinyi u. kórház 2439 2736 2958
Mónus Illés u. 1885 2088 2232
Magyar u. óvoda 1885 1908 1877
Magyar u. kórház 1885 1530 1132
Tihanyi Á. u. kórház 377 433 477
Adyváros 0 0 0
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B, 11-es viszonylat

Utasszám [fő]Megállók (oda irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Révai u. 2113 1671 1085
Városháza 4459 3501 2239
Teleki L. u. színház 3807 3534 2954
Kiss J. u. 7. 3885 3618 3036
Dunakapu tér 4447 4104 3404
Rónay J. u. 4522 4099 3318
Szövetség u. 4522 3983 3096
Kertész u. 3352 3275 2911
Körtöltés 3494 3173 2574
Irinyi D. u. 2502 2561 2396
Bácsai u. 149. 2502 2473 2227
Kisbácsa 2502 2322 1938
Boglárka u. 2502 2209 1722
Sövény u. iskola 935 1212 1382
Sövény u. 935 1140 1245
Gát u. 935 1087 1143
Bácsa műkőüzem 711 855 924
Bácsa aut. vt. 711 718 663
Csonkaér u. 711 557 354
Ergényi ltp. 0 0 0

Utasszám [fő]Megállók (vissza irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Ergényi ltp. 891 439 292
Csonkaér u. 891 548 586
Bácsa aut. vt. 891 637 824
Bácsa műkőüzem 1286 848 998
Gát u. 1286 874 1068
Sövény u. 1286 934 1227
Sövény u. iskola 3284 1826 1631
Boglárka u. 3274 1881 1791
Kisbácsa 3274 1983 2067
Bácsai u. 149. 3274 2030 2192
Irinyi D. u. 4144 2431 2400
Körtöltés 4155 2570 2763
Kertész u. 5144 2995 2920
Szövetség u. 5144 3039 3038
Rónay J. u. 5020 2916 2832
Dunakapu tér 3999 2322 2255
Teleki L. u. színház 6047 2787 1457
Gárdonyi G. u. 4042 1891 1049
Révai u. 0 0 0
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C, 14-es viszonylat

Utasszám [fő]Megállók (oda irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Adyváros 36 255 481
Tihanyi Á. u. kórház 1299 1360 1454
Szigethy A. u. 108. 1285 1667 2090
Barátság park 1170 1717 2307
Volán telep (AUTOKER) 1426 1945 2514
Szerszámgépgyár 1428 1851 2322
Ipar u. 49. 1619 2022 2477
Ipar u. 19. 2143 2432 2784
Mátyás tér 2227 2804 3452
Budai u. Szeszgyár 3304 3403 3588
Budai u. 3817 3644 3563
Szt. István u. 3868 3546 3313
Aradi vrt. u. 2542 2558 2638
Zechmeister u. 2675 2715 2823
Semmelweis u. 2140 2235 2386
Botond u. 2140 2010 1931
Márvány étterem 261 773 1304
Béri B. Ádám Kollégium 261 428 606
Liget u. aut. ford. 0 0 0

Utasszám [fő]Megállók (vissza irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Liget u. aut. ford. 70 271 500
Béri B. Ádám Kollégium 74 600 1187
Márvány étterem 1931 1729 1703
Botond u. 1931 1997 2266
Simor J. püspök tere 1931 2037 2351
Híd u. fürdő bej. út 3036 2635 2503
Zechmeister u. 3207 2657 2379
Honvéd liget 2264 2278 2524
Bisinger sétány 3166 2953 3042
Budai u. 3762 3235 3040
Budai u. Szeszgyár 2229 2434 2890
Mátyás tér 2304 2167 2254
Ipar u. 19. 1966 1896 2022
Ipar u. 49. 2078 1923 1968
Szerszámgépgyár 2137 2041 2158
Volán telep (AUTOKER) 2230 2019 2019
Barátság park 2697 2149 1825
Kodály Z. u. 43. 3809 2399 1238
Földes G. u. 26. 1714 1212 836
Tihanyi Á. u. kórház 194 269 372
Adyváros 0 0 0
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D, 22-es viszonylat

Utasszám [fő]Megállók (oda irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Marcalváros 1765 1918 2291
Gerence u. 1747 2179 2859
Lajta u. Oázis étterem 6115 4939 4328
Lajta u. 8282 6798 6093
Nagy Imre u. csapágybolt 7943 6627 6071
Baross G. u. kórház 7730 6289 5569
Baross G. u. híd 1584 1777 2173
Gárdonyi G. u. 83 646 1283
Révai u. 0 0 0

Utasszám [fő]Megállók (vissza irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Révai u. 2060 2546 2613
Városháza 7866 7390 5697
Baross G. u. kórház 8014 7648 6023
Nagy Imre u. csapágybolt 8258 7639 5762
Lajta u. 6544 5770 4045
Lajta u. Oázis étterem 1971 2574 2751
Gerence u. 1945 2175 2046
Marcalváros 0 0 0
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E, 23-as viszonylat

Utasszám [fő]Megállók (oda irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Marcalváros 1079 1052 819
Gerence u. 1080 1149 995
Lajta u. Oázis étterem 4716 3465 1538
Lajta u. 3028 2789 2007
Vasvári P. u. 2460 2361 1803
Ifjúság krt. 93. 3086 2555 1527
Ifjúság krt. 49. 2901 2459 1539
Ifjúság krt. 2. 2901 2580 1757
Volán telep (AUTOKER) 2089 2147 1787
Pamutszövő és Műbőrgyár 2479 2352 1768
Textilipari rendelő 2479 2429 1907
Gyógyszertári központ 2479 2503 2040
Richards gyár 2620 2557 1996
Tihanyi Á. u. 22. 2803 2638 1959
Csaba u. 7. 2841 2474 1625
Aradi vrt. u. 1046 1123 980
Virágpiac 0 0 0

Utasszám [fő]Megállók (vissza irány)
Visum

(Timetable 3)
Új ráterhelési

eljárás
Utasszámlálási

adatok
Virágpiac 2120 1579 1370
Honvéd liget 2045 1789 1909
Buda u. 6. 2268 1934 2007
Tihanyi Á. u. 22. 1923 1791 2037
Richards gyár 2126 1872 2014
Gyógyszertári központ 2119 1790 1841
Textilipari rendelő 2128 1737 1713
Pamutszövő és Műbőrgyár 2342 1794 1625
Barátság park 2130 1780 1807
Ifjúság krt. 2. 2127 1707 1649
Ifjúság krt. 49. 2345 1776 1583
Ifjúság krt. 93. 2048 1735 1788
Vasvári P. u. 2431 2012 2017
Lajta u. 4093 2556 1557
Lajta u. Oázis étterem 808 863 1101
Gerence u. 803 742 838
Marcalváros 0 0 0


