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1 Bevezető 

A vasúti szemaforjelzőre hasonlító kétállású jelző volt a világ első közúti jelzőlámpája Lon-
donban, közel 140 évvel ezelőtt, majd 1917-ben az Egyesült Államokban már több kereszte-
ződést koordináló jelzőlámparendszer is létesült. Az irányítórendszerek gyors terjedése világ-
szerte elindult a járműszám növekedésével. Hazánkban 1927-ben készült az első kézi irányí-
tású fényjelző készülék, majd 1943-ban már működött az első csomóponti jelzőlámpa össze-
hangolás (zöldhullám) [127]. 

A korai berendezések telepítése óta eltelt időben a közúti közlekedés volumene dinamikusan 
emelkedett, és a motorizációs fok is folyamatosan nőtt. A közlekedéstudomány számára az 
egyik legnagyobb kihívás az egyre zsúfoltabb környezetünkben létesített közlekedési rend-
szerek tervezése és működtetése. A növekvő igények kiszolgálása érdekében már sok esetben 
nem lehetséges a kapacitások további bővítése [45], a meglévő hálózat jobb kihasználtságát 
kell elérni, amiben a korszerű közúti közlekedésirányítás kínálhat új módszereket. A problé-
mák megoldásában segít a más diszciplínák által kidolgozott elméleti eredmények integrálása 
és az irányítást segítő technikai berendezések műszaki színvonalának emelkedése is. 

Napjainkban a mérnöki tudományok világszerte jelentős változásokon mennek keresztül, 
melynek során nagy léptékben növekszik az informatikai eszközök alkalmazása. Az egyik 
kiemelkedő és gyorsan fejlődő szakterület a jelek és rendszerek elmélete, a rendszerelemzés 
és ehhez kapcsolódóan az irányítástechnika. Az ember által irányított berendezések és jármű-
vek nagyobb teljesítményre képesek, ha az ember átadja az irányító szerepet az automatikus 
vezérlő és szabályozó rendszereknek.  

A modern irányítástechnikai eszközök az életünk minden területén jelen vannak, és egyre 
több feladatot vesznek át tőlünk. Ahhoz, hogy megbízható, jól működő irányítóberendezése-
ket készítsünk, szükséges az egész irányítási probléma alapos rendszerszintű megfogalmazá-
sa. Különleges szakértelemre és gondos odafigyelésre van szükség a biztonságkritikus fel-
ügyeletet ellátó irányítórendszereknél, többek között olyan helyeken, mint a közúti forgalom-
irányító rendszerek.  

A szabályozó rendszerek tervezése során a klasszikus frekvencia tartománybeli analízis és 
szintézis módszerei (Bode, Nichols, Nyquist) az 1960-as évektől kiegészültek az időtarto-
mánybeli rendszer- és irányításelméleti módszerekkel. Ezeket a modern irányzatokat a rend-
szerállapot és az állapottér bevezetése jellemezte, így a hozzájuk illeszkedő tervezési mód-
szereket állapottér módszereknek nevezték le. A korszak egyik legjelesebb képviselője a ma-
gyar származású Rudolf E. Kálmán, akinek hatvanas években megjelent cikkei [70],[71],[72] 
számos alapvető koncepció kidolgozását és probléma megoldását jelentették. Az állapottér 
elmélet a mai (posztmodern) rendszer és irányításelmélet, valamint a korszerű irányítási 
rendszerek tervezésének is egyik alapvető eleme. 

Az általam végzett tudományos munka célja az volt, hogy feltárja a közúti közlekedésben 
meglévő irányítási problémák egy részét és azokra a modern irányításelmélet segítségével 
adjon megoldásokat. A motiváció abból a felismerésből származik, hogy a közúti közlekedés 
sajátosságai miatt elsősorban csak a korszerű, robusztus irányítási algoritmusok szolgálhat-
nak megfelelő minőségi megoldásokkal. Ezek a sajátosságok elsősorban abból származnak, 
hogy a közúti közlekedésben jellemzően olyan folyamatokat kell irányítani, amelyekről sok-
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szor nem állnak rendelkezésünkre teljes körű mérési adatok. Az ilyen jellegű rendszerek sza-
bályozása csak a rendszer belső állapotának ismeretében és robusztus irányítások tervezésé-
vel lehetséges, ahol a különböző zavarásokat, modellezési hibákat és bizonytalanságokat is 
figyelembe tudjuk venni. 

A dolgozat 5 fejezetből áll. A közúti közlekedésirányítás felépítéséről az első fejezetben adok 
áttekintő képet, előtérbe helyezve a felmerült szabályozási problémákat. A tárgyalás során a 
közlekedésirányítást az irányításelmélet rendszerleíró szemléletével és eszközkészletével 
dolgozom fel. Az egyes alrendszerekben megfogalmazom az irányítási feladatokat, és össze-
gyűjtőm a szokásos és lehetséges megoldásokat. Külön megemlítem a közlekedési rendsze-
rek sajátosságait, amelyek nagyban befolyásolják a szabályozási problémát. 

A második fejezetben a célforgalmi mátrix becslésével foglalkozom. Az általános becslési 
technikák bemutatása után rátérek a probléma állapottérben történő tárgyalására. A jelenleg 
elterjedt, főként a Kálmán szűrőt használó megoldások hibája, hogy a rendszerben fennálló 
korlátozások nem vehetők figyelembe. Az általam adott megoldás a korlátozások mellett vég-
zett mozgóablakos becslési technika segítségével képes megbecsülni a célforgalmi mátrixot.   

A harmadik fejezetben egy egyedi kereszteződés jelzőlámpa szabályozására mutatok be új 
megoldást. Az általam felépített, torlódásdetektáló szűrővel kiegészített LQ szabályozó képes 
a túltelített és torlódott városi forgalomban a hatékonyabb irányításra. A torlódási információ 
birtokában a szabályozó átkonfigurálódik, azaz megváltoztatja felépítését, hogy az képes le-
gyen jobban igazodni a megváltozott forgalmi körülményekhez. 

Több csomópontból álló, összehangolt hálózat forgalomirányítására dolgoztam ki egy új eljá-
rást, amelyet a negyedik fejezetben mutatok be. A modell alapú, prediktív szabályozó előnye, 
hogy a fázistervek előállításánál a megoldást már eleve olyan értékhalmazon keresi, amely 
megfelel a szabad jelzésidőre felállított szigorú feltételeknek. 

Az utolsó fejezetben a közúti forgalmi folyamatok pozitív rendszerként történő felírásával 
foglalkozom, különös tekintettel azok irányíthatóságára. A pozitív rendszerek szerepe azért 
jelentős, mert a közúti közlekedésben a legtöbb mennyiség, így a járművek száma, sebessége, 
és a forgalomsűrűség is mind pozitívak. A vizsgálatok eredményeképpen a közúti folyamato-
kat általános (nem pozitív) rendszerként modelleztem, a pozitív tulajdonság figyelembe véte-
lét pedig a visszacsatolt rendszerben a szabályozótervezés során biztosítottam, a megfelelően 
felállított korlátozások beépítésével.  

A dolgozat végén található függelékben, részletesen bemutatásra kerülnek az általam elvég-
zett szimulációk és eredményeik.  
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2 A közúti közlekedésirányítás rendszere 

Az első közúti forgalomirányító berendezések létrehozásának eredeti célja a kereszteződések 
elsőbbségi viszonyainak biztosítása volt. A biztonság ma is elsődleges szempont, de idővel 
egyre inkább előtérbe kerültek a minőségi paraméterek javításával kapcsolatos igények is. A 
közúti közlekedés irányítása olyan tevékenység, amely elősegíti a közúti forgalom biztonsá-
gos, gazdaságos és környezetbarát lebonyolódását. A dinamikus forgalomirányításban az 
információáramlás zárt szabályozási körben valósul meg, amelyben az irányító rendszer ké-
pet alkot az irányított rendszer állapotáról, majd az irányítási célnak megfelelő beavatkozáso-
kat képes megtenni.  

A közúti közlekedésben meglévő kapacitások még jobban kihasználhatók a korszerű infor-
matikai és az irányítástechnikai rendszerek alkalmazásával. A különféle érzékelők és a nagy 
számítású kapacitású központi egységek rohamos fejlődése és alacsony árai átalakítottak a 
közúti közlekedésirányítást. A változások lehetővé tették, hogy az irányításban mind széle-
sebb körben terjedjenek el olyan dinamikus rendszerek, amelyek sokkal jobban képesek az 
aktuális forgalomhoz igazodni, a meglévő irányítórendszerekhez képest. A fejezet célja, hogy 
bemutassa a közúti közlekedésirányítás felépítését és működését, rendszer- és irányításelmé-
leti megközelítésben.  

2.1 Az irányítási cél meghatározása 

A forgalomirányító rendszer tervezésekor az egyik legfontosabb feladat az irányítás által el-
érendő cél pontos meghatározása, amely az alábbi szempontok szerint alakulhat: 

• a forgalombiztonság növelése, a balesetek számának és a súlyosságának csökkenésén 
keresztül, 

• a gazdaságosság növelése, ami a várakozási idők, az utazási idők és az utazási költsé-
gek összegének csökkenésével érhető el, 

• a környezetvédelem az emisszió és a zajszint redukálása a többlet energiafelhasználás 
csökkentésével, 

• az egyes közlekedési létesítmények jobb elérhetősége az utazási idők összegének 
csökkentésén keresztül, 

• az egyes közlekedési eszközök koordinált használatának javítása, amely a tömegköz-
lekedés jobb kihasználtságát jelenti, 

• a forgalmi zavarok kialakulásának megelőzése, a meglévő zavarok megszüntetése a 
forgalomlefolyás javítása révén, 

• a meglévő úthálózat rendelkezésre álló kapacitásainak maximális kihasználása, 
• útszakasz vagy csomópont tehermentesítése, alternatív útvonal ajánlásával, 
• városi forgalomban a parkolóhely keresési idő lerövidítése, a szabad parkolási léte-

sítményekre és a parkolóhelyekre vonatkozó információk megadásával. 

A szabályozás céljainak pontos meghatározása után, amikor a célfüggvény már rendelkezésre 
áll, kezdődhet meg az irányító rendszer kialakítására. A közúti közlekedési irányítórendsze-
rek felépítése hasonló, attól függetlenül, hogy milyen és mekkora kiterjedésű az irányított 
közúti folyamat. Rendszerszemléleti megközelítésben az irányítórendszer megfigyelések és 
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mérések révén információt gyűjt az irányított folyamatról, majd a célfüggvény alapján dönté-
seket hoz és végül beavatkozik, hogy a kívánt hatást elérje. 

Adatgyűjtés 

Döntéshozatal 

Beavatkozás 

Az irányított 
közlekedési folyamat 

(hálózat) 

A közlekedési 
irányító rendszer 

 

2-1. ábra Információáramlás a közlekedésirányításban 

Az általános szabályozási kör minden forgalomirányító rendszerre hasonlóan írható fel, az 
egyszerű csomóponttól a városi hálózatig [V-16],[V-17],[V-23], különbség csak a komplexi-
tásban van. Az egyedi kereszteződések forgalomirányító berendezései abban különböznek az 
egész városokat felügyelő forgalomirányító központoktól, hogy kisebb terület forgalmi fo-
lyamatait szabályozzák, és más célfüggvények érvényesülnek a döntéshozatalban. Az infor-
máció áramlása azonban teljesen hasonló, amit az alábbi ábrán követhetünk nyomon [V-18]: 

Forgalmi adatgyűjtés, 
előfeldolgozás 

Vezérlés, 
döntéshozatal 

Beavatkozás, 
lámpakapcsolás, stb. 
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Központi vezérlés, 
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Beavatkozás, 
távvezérlés, stb. 

A vezérelt 
csomópontok, 
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városok 

Közúti 
forgalomirányító 
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2-2. ábra Információáramlás különböző forgalomirányító rendszerekben 

A nagyobb irányítórendszereket szintekre oszthatjuk, ahol az egyes szinteken más-más cél-
függvények érvényesülnek. A felsőbb szinteken globális, stratégiai célokat valósítunk meg, 
míg az alsóbb szinteken inkább a helyi célok kielégítése a feladat. A közlekedési irányító-
rendszer szempontjából ez azt jelenti, hogy az egyes szinteket külön kell megtervezni, a kap-
csolatot közöttük néhány paraméter vagy alapjel átadása biztosíthatja.    

A célfüggvény megvalósítására létrehozott közlekedésirányító rendszerek működésük során 
valamely konkrét közúti paraméter értékét kívánják optimalizálni, ami egyes estekben ezen 
értékek minimalizálást más esetben a maximalizálását jelenti. A közúti közlekedésirányítás a 
leggyakrabban az alábbi célfüggvényeket valósítja meg (a hatókörébe tartozó közlekedési 
rendszerben): 

• Maximális átbocsátó képesség, 
• Maximális utazási sebesség (a rendszerben eltöltött idő minimalizálása), 
• Megállások számának minimalizálása, 
• Gyorsítások, lassítások számának minimalizálása, 
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• Sorhosszak minimalizálása, 
• Az energiafelhasználás minimalizálása, 
• A környezeti terhelés minimalizálása. 

A közlekedésirányítás hatékonyságát az irányított rendszerben kialakult minőségi jellemzők 
alapján mérhetjük, amelyek azonban nagyban függnek a felállított céloktól. Általában a kö-
vetkező jellemzőket használjuk fel erre: 

• A teljes utazási idő (a szakirodalomban TTS=Total Time Spent), amely a járműnek a 
közlekedési rendszerben való tartózkodásnak a teljes ideje, azaz a belépéstől a kilépé-
sig eltelt idő. Mértékegysége a jármű és az időegység szorzata, 

• A teljes utazási hossz (a szakirodalomban TTD=Total Travel Distance), amely a jár-
műnek a közlekedési rendszerben megtett útvonal teljes hosszát mutatja. Mértékegy-
sége a jármű és a hosszegység szorzata, 

• A középsebesség (a szakirodalomban MS=Mean Speed), amely a járművek átlagos 
sebességét mutatja, az előző két mérőszám hányadosa. MS=TTD/TTS. Mértékegysé-
ge hosszegység és időegység hányadosa. 

2.1.1 A szabályozási feladat leképezése 

A közlekedési irányítórendszer tervezésénél az irányítási cél és a szabályozó tervezésének a 
menete az alábbiak szerint történhet. Adott egy általános közúti közlekedési rendszer, amely-
ben a folyamatok minőségének a jellemzésére a teljes utazási időt vesszük alapul. Ez az 
egyik legjobb mérőszám, hiszen a közlekedők általában azt preferálják, hogy a lehető leg-
gyorsabban jussanak el a céljukig [109]. Ebben az esetben a teljes utazási idő maximalizálása 
a célunk és a célfüggvényt a következőképpen állíthatjuk fel. Tekintsük az alábbi egyszerű 
forgalmi modellt, amely során a járművek az általános közúti rendszerbe lépnek be, azon 
áthaladnak, majd a végén kilépnek. 
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2-3. ábra Közúti folyamatok általános modellje  

ahol N(k) a rendszerben tartózkodó járművek száma, qbe(k) a behajtó forgalomnagyság a 
qki(k) a kihajtó forgalomnagyság. A definíció szerint a teljes utazási idő: 
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A rendszerben tartózkodó járművek számának változása: 
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Behelyettesítve: 
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Amiből következik az általános megállapítás, hogy a teljes utazási idő (TTS) csökkenthető a 
behajtó forgalomnagyság csökkentésével, illetve a kihajtó forgalomnagyság növelésével. A 
behajtó járműforgalmat közlekedési igényként kezeljük, amelyet nem célszerű korlátozni. 
Olyan szabályozást kell megvalósítani, amely a közlekedési rendszerből kihajtó ágakban ma-
ximalizálja a forgalomnagyságot. Minden útszakaszon létezik egy legnagyobb forgalom-
nagyság, ami az adott útszakaszon elérhető legnagyobb kapacitás elérését jelenti a forgalom-
nagyság és a forgalomsűrűség összefüggése alapján (fundamentális diagramm)[5]. A cél-
függvény ebben az esetben az, hogy a kihajtó ágban el kell érni a legnagyobb forgalomnagy-
ságot, azaz maximalizálni kell azt: max)()(max qkqkq kiki ≡→ . 

Az irányító rendszer tervezése szempontjából így megkaptuk a szabályozó algoritmus által 
megvalósítandó célfüggvényt. A következő lépés a szabályozó megépítése, amelynek a fel-
építése a következő ábrán látható: 
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2-4. ábra Szabályozott közúti folyamat 

A szabályozó felépítésére már nincsen általános recept, számos technika létezhet, mindig 
célszerű a feladathoz és folyamatmodellhez legjobban illeszthető megoldást választani [17]. 
A közúti forgalmi folyamatok modellezésére nagyon szerteágazó módszereket használtak fel 
eddig [41],[42],[53],[59],[75],[78]: 

• Empirikus folytonos és diszkrét követési modellek, 
• Neurális-hálózatot alkalmazó, 
• Állapottér elvű leírás, 
• Ágens alapú megközelítés,  
• Petri-hálót alkalmazó modellek. 

A korszerű, robusztus irányítórendszer tervezése szempontjából az egyik legjobb modellezési 
technika állapottér szerinti leírást, amelyre a dolgozatomat is felépítettem. Az utóbbi évtize-
dekben a közúti folyamatok ilyen típusú leírása és szabályozása nagyon gyorsan fejlődik. 

2.1.2 A közúti forgalomirányító rendszerek osztályozása 

A közúti irányítórendszerek osztályba sorolási szempontjait Tóth [131] írta le, ezek szerint a 
közlekedési áramlatot befolyásoló rendszerek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

• a működés módja szerint: 
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o statikus rendszerek, 
o dinamikus rendszerek. 

• a járművezetőkre való hatás módja szerint: 
o kollektív, 
o individuális rendszerek. 

• az információ megadásának helye szerint: 
o útmenti rendszerek, 
o járművön belüli rendszerek 

A kollektív, útmenti forgalombefolyásoló rendszerek csoportosítása a behatásuk térbeli elhe-
lyezkedése alapján történik: 

• hálózati rendszerek: a forgalmi túlterhelések elkerülése céljából, a hálózaton belül az 
azonos célhoz vezető úton fellépő forgalmi terhelések kiegyenlítésére szolgál, 

• vonali szabályozó rendszerek: a forgalmi folyamnak a különleges körülményekhez, 
ill. veszélyhelyzethez való igazítására szolgálnak, 

• pontszerűen működő rendszerek: az egyes csomópontokban a forgalmi folyamok sza-
bályozására szolgálnak, ill. a hálózat egy-egy különösen veszélyes helyén végeznek 
szabályozó funkciót. 

A kollektív, járművön belüli forgalombefolyásolási rendszerek az út melletti statikus infor-
mációkat (jelzőtábla, útirányjelzés) és a dinamikus útmenti forgalombefolyásoló rendszerek 
információit egészítik ki. Továbbá a hálózat azon szakaszain, ahol egyéb információs és for-
galombefolyásoló rendszer nem áll rendelkezésre, a járművezetőket aktuális, a forgalmi, idő-
járási körülményekre vonatkozó információkkal látják el. A rádiós információs rendszerek a 
következők: 

• hagyományos rádiós információs rendszerek, 
• aktuális mérési eredményeken alapuló rádiós információs rendszerek, 
• digitális közlekedési információk. 

Az egyéni, járművön belüli forgalombefolyásoló rendszerek kizárólag a járműben elhelyezett 
berendezések segítségével, vagy pedig útmenti infrastruktúra felhasználásával az alábbi funk-
ciókra képesek: 

• meghatározzák a jármű pillanatnyi helyzetét (helymeghatározás), 
• a jármű pillanatnyi helyzetének megfelelően meghatározzák a kívánt úticél irányát, 

valamint távolságát (navigáció), 
• útvonalajánlás, a kiválasztott célhoz vezető optimális út megadása. 

Az egyes rendszerek a járműben lévő berendezések funkcióiban, a felhasznált útmenti inf-
rastruktúra jellegében, az adatátvitel módjában, valamint a központtal folytatott információ-
csere jellegében különböznek egymástól. Az individuális, járművön belüli információs rend-
szerek a telematika alkalmazásának egyik fontos területét jelentik, és az európai kutatási- és 
fejlesztési programok súlyponti részét képezik, fajtáik: 

• információs rendszerek az utazás megkezdése előtt, 
• információs és navigációs rendszerek, 
• intelligens jármű rendszerek. 

Lehetőség van a decentralizáltan elhelyezkedő eszközöket egy közös felülvezérlő szabályo-
zás keretében integrálni. Az így kialakult integrált forgalomirányító rendszer feladata a forga-
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lom biztonságos befolyásolásához szükséges forgalmi jellemzők, valamint az út és a környe-
zetével összefüggő egyéb jellemzők kiértékelése, és az ennek megfelelő összehangolt irányí-
tás elvégzése. Ez jelenti az utazási sebességeknek egy biztonságos, a mindenkori forgalmi 
látási-, és burkolatviszonyoknak megfelelő sebességhez való hozzáigazítását, a járműveze-
tőknek az esetleges veszélyhelyzetre való figyelmeztetését, valamint a járművezetőnek az 
útja során a kellő helyen és időben történő információ szolgáltatását.  

Az integrált forgalomirányítás egymás mellett, egymástól függetlenül működő elemei csak 
komplex módon kezelhetők, hiszen az egyes elemek szorosan összefüggenek egymással. A 
korszerű forgalomirányításnak elengedhetetlen eszközei az ilyen összehangolt rendszerek, 
mert csak így valósulhat meg a hatékony szabályozás.  

A közúti közlekedési folyamat irányítástechnikai leképzése során meg kell jelölni az irányí-
tott rendszer határait, majd fel kell építeni a hatásvázlatot [101]. Egy általános közlekedési 
szabályozórendszer felépítését és a közlekedési rendszerrel való kapcsolatát mutatja be az 
alábbi ábra: 
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2-5. ábra Közlkedési folyamat általános szabályozórendszere 

A 2-5. ábra nyílfolyamából látható szabályozó működésének első lépése a közlekedési, for-
galmi adatok mérése, szükség szerinti becslése. A 2-5. ábra a közlekedésirányító rendszer 
általános modellje, amely a zavarás, a modell bizonytalanságok és a mérési hibák figyelembe 
vételével alkalmas korszerű robusztus irányítások megtervezésére, ha rendelkezünk a közle-
kedési alapfolyamat megfelelő modelljével. 

2.2 A közúti közlekedés sajátosságai 

Az irányíthatóság szempontjából a közúti közlekedés egyik legmarkánsabb tulajdonsága, 
hogy a résztvevő járművek nem dedikált egységek, hanem minden résztvevő külön-külön 
önálló döntéssel rendelkezik. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően a rendszerbe beavatkozó 
jel hatása erősen bizonytalan. Hiába hozzuk meg a megfelelő döntést, a beavatkozó jel útvo-
nalában mindig ott van a járművezető, aki eltérhet a kívánt beavatkozástól. Külön kategóriát 
képviselnek a zárt járműhálózatok, pl. a központi irányítás alatt álló tömegközlekedési jármű 
csoportok, ahol a diszpécser irányítása kötelező érvényű. A bizonytalan beavatkozó jel prob-
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lémájára a modern irányítástechnika kínál megoldásokat, ahol ezt a bizonytalanságot képesek 
vagyunk kezelni, különösen ha ismerjük annak a természetét. 

A beavatkozó jel másik tulajdonsága, hogy rendszerint erősen korlátos, ami általában mind az 
alsó és mind a felső korlát egyidejűségét is jelenti. Ezek kezelése különböző technikákat igé-
nyel az optimumkeresés folyamata közben. Nemcsak a beavatkozó jel, hanem maguk a fo-
lyamatok és azok modellje, valamint az irányító rendszerek is tele vannak korlátozó ténye-
zőkkel. A számos feltétel megnehezíti az állapot-megfigyelők és a szabályozók tervezését, 
amelyekben így bonyolultabb, nagyobb számítási kapacitást igénylő technikákat kell alkal-
mazni. 

A közúti közlekedési folyamatok gyakran nem folytonosak, a jelzőlámpás szabályozás piros-
zöld átmenetei szükségessé teszik a kapcsolóüzemi szabályozások bevezetését. Az előzőek és 
a mérőrendszerek tulajdonságai miatt szükséges a diszkrét állapottér bevezetése, ahol is a 
másodperc alapú fázistervek megkövetelik az egész számok halmazán végzett optimalizációs 
eljárások használatát.  

A nagyobb városi hálózatok és hosszabb gyorsforgalmi úthálózatok túlzottan nagy méretűek 
lehetnek. A méret és az inhomogenitás miatt ezek modellezése nehézkes, irányítástechnikai 
leképezésük igen sok információ kezelését teszi szükségessé [2], [3].  

A forgalmi folyamat pontos, aktuális feltérképezése nem egyszerű, mert sok a nehezen vagy 
egyáltalán nem mérhető forgalmi paraméter. Ezekben az esetekben használhatók az állapot-
megfigyelő segítségével végzett becslések.   

A közlekedés lefolyásában számos előre meg nem határozható zavarás lép fel, mint a balese-
tek, szabálytalan jármű és gyalogos közlekedés, tiltott parkolás. A közúti közlekedés ezért 
igen sztochasztikus jellegű, ahol sokszor csak várható értékekkel tudunk dolgozni.  

A forgalmi paraméterek érzékelése során zajok terhelik a méréseket [V-24], amelyek többsé-
ge kültéri helyszínen történik. A természeti hatásoknak kitett automatikus mérő és számláló 
berendezések különösen sérülékenyek. A leggyakrabban használt induktív hurokdetektor 
rengeteget fejlődött, de még így is viszonylag nagy százalékban ad pontatlan mérést. Az irá-
nyítás szempontjából a probléma megoldásában segíthet a különböző zajok és hibák model-
lezése és kezelése a szabályozó körben. 

2.3 A közúti közlekedésirányítás felépítése 

A közúti közlekedés jellege más a gyorsforgalmi utakon és más a városi közlekedésben, ezért 
ezek irányításában különböző módszereket és eszközöket kell használunk. Az egyes területek 
irányító rendszereiben mások a célok, mások a beavatkozó eszközök és lehetőségek. A kö-
vetkező irányítási problémákat különböztetjük meg az egyes területeken. 

A gyorsforgalmi utak forgalomirányítása 

A gyorsforgalmi utak forgalomirányításának egyik legnagyobb problémája, hogy nincsen 
hatékony beavatkozó eszközünk a főpályán. A változtatható jelzésképű táblákon és a külön-
böző jármű fedélzeti rendszereken (lásd: 2.1.2) keresztül lehetőség van információ közlésére, 
sőt sebességkorlátozásra is, de ezek hatékonysága nem mérhető össze egy jelzőlámpás szabá-
lyozáséval. A beavatkozás ezen korlátos tulajdonságával számolnunk kell, amikor az irányí-
tórendszert felépítjük. A másik problémakört alkotják a nagy távolságok miatt jelentkező 
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forgalmi adatgyűjtési nehézségek, amelyeket a korszerű állapot-megfigyelők segítségével 
lehet kompenzálni. A gyorsforgalmi utakon irányításában jelentkező egyik pozitívum, hogy a 
járműáramlás viszonylag homogén, sok helyen jó modellek állnak rendelkezésre a valós fo-
lyamatok leírásához. A gyorsforgalmi utakon a következő szabályozási feladatokat különböz-
tetjük meg [90]:  

• A főfolyam forgalomirányítása [111], 
• Felhajtók forgalmának irányítása [60],  
• Paraméterek és állapotok becslése, automatikus eseménydetektálás, [V-26], 
• Útvonalajánlás, 
• Integrált irányítás [27],[78]. 

A városi közlekedés forgalomirányítása 

A túlzsúfolt városi forgalom irányítása az egyik legnagyobb kihívás. A városokban leggyak-
rabban a bonyolult és összetett úthálózatok a jellemzők, ugyanakkor kis területre igen nagy 
járműforgalom koncentrálódik. A nehézségek mellett pozitívum, hogy a városi forgalomirá-
nyításban rendelkezésünkre állnak a közúti forgalomirányító jelzőlámpák [56]. A beavatko-
zás hatékonysága szempontjából a dinamikus rendszerek közül a jelzőlámpa bizonyul a leg-
jobbnak, ugyanis a jelzésképeket a járművezetők csak az esetek elenyészően kis százalékában 
nem veszik figyelembe [29]. A másik könnyebbség, hogy a forgalmi mérések egy-egy beren-
dezés hatókörében kis területre koncentrálódnak, így ezek viszonylag olcsók. A városi közle-
kedésben a következő szabályozási feladatokat különböztetünk meg: 

• Helyi forgalomirányítás, 
• Vonali forgalomirányítás, 
• Hálózati forgalomirányítás. 

Külön kell megemlíteni a dedikált, tömegközlekedési járművek irányítási feladatait, amely 
elsősorban operatív irányítás, de összekapcsolható az általános forgalomirányítással, előny-
biztosítás céljából. A városi forgalom irányításában a célfüggvény felállítása azért nehéz, 
mert sok érdek ütközik az egyéni járművel közlekedők, a gyalogosok, a tömegközlekedés, a 
helyi lakosság, valamint a környezetvédelem részéről. A leggyakrabban a következő célfügg-
vények jelennek meg a városi forgalomirányító rendszerekben: 

• A kereszteződés teljes átbocsátó képességének maximalizálása, 
• A helyzetjelző vonal előtt kialakult járműsorok minimalizálása, 
• Az összes járművek átjutási idejének minimalizálása, 
• A környezeti terhelés csökkentése, 
• Az energiafelhasználás minimalizálása. 

Európában a jelzőlámpás tervezéshez irányelveket, az 1977-ben Németországban megjelent 
RILSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen) [118] tartalmazott, amelynek újabb kiadása 
1992-ben jelent meg. A gyakorlatban még mindig a helyi időtervek szerinti programozás a 
legáltalánosabb [7],[25], a forgalomfüggő irányítás Európa fejlettebb régióiban is csak a zsú-
foltabb szakaszokon terjedt el. A legújabb szabályozási megoldásokat alkalmazó, az egész 
városi hálózatot dinamikusan irányító rendszerek csak elvétve működnek.   
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2.3.1 A forgalmi adatok mérése 

A közúti forgalmi mérésékből származó adatok, felhasználása lehet azonnali (online), vagy 
későbbi feldolgozású (offline). Az online, vagy valós idejű jelzőkkel nevesített első csoportba 
tartoznak azok az esetek, amikor az adatgyűjtő érzékelők által regisztrált adatokat folyamato-
san, valós időben dolgozzuk fel, és abból valós időben hozunk döntéseket. Ilyen rendszerek 
elsősorban a folyamatos helyi, operatív irányítást végző berendezések, amelyek adatkiszolgá-
lása csak gyorsan és folyamatosan frissülő adatokkal lehetséges. A gyorsaság ebben az eset-
ben az 1000ms alapú közúti jelzőlámpa vezérléseket alapul véve 200-500ms nagyságú cik-
lusidőket jelent. 

A második kategóriába tartozó offline, vagy utólagos, illetve archív jelzőkkel azonosított 
adatgyűjtés során a mért értékek egy adattárolóba kerülnek. Az így létrejött archív adatbázis 
általában időbélyeggel megjelölve tartalmazza a mért adatokat. Az utólagos adatgyűjtést álta-
lában nagyobb forgalomtechnikai átszervezéshez, áttervezés esetén statisztikai jellegű adat-
gyűjtéshez, vagy kísérleti mérések végzéséhez használják, de a stratégiai döntéseket hozó 
forgalomirányító berendezéseknek is ilyen jellegű adatokra van szükségük. 

A gyakorlatban a kétféle mérési elv kombinálható, hiszen a folyamatosan és gyorsan adatokat 
szolgáltató szenzoroktól érkező mérési értékeket az operatív online irányítás használhatja fel, 
majd ezen értékek egy szűkebb körét meghatározott mintavételi idővel eltárolhatjuk, kiala-
kítva az offline adatbázist. 

A közúti forgalomirányítás által igényelt legfontosabb közúti paramétereket az alábbiakban 
foglalom össze, (a jelölések elsősorban az angolszász terminológiából származnak) [5],[138]: 

• q: forgalomnagyság (ejm/ időegység). A forgalomnagyság egy adott keresztmetszet-
ben, adott idő alatt áthaladt járművek számát jelenti, 

• ρ: forgalomsűrűség (ejm/ hosszegység). A forgalomsűrűség egy adott (megfigyelt) út-
szakaszon, az adott időpillanatban jelenlévő járművek számát jelenti, 

• v: sebesség (hosszegység / időegység) 
o vt: lokális vagy keresztmetszeti sebesség, 
o vs: pillanatnyi vagy momentum sebesség, 

• tk: követési idő (időegység), 

• hk: követési távolság (hosszegység). 

A forgalmi adatok mérése alapvetően kétféle lehet: statikus és dinamikus. Statikus mérés 
alatt azokat az eszközöket értjük, amelyek a közút, vagy környezete egy rögzített pontján 
kerültek telepítésre. Dinamikus mérés alatt olyan mérőeszközöket értünk, amelyek egy adott 
járművel együtt mozogva mérik a forgalom paramétereit (út-idő, vagy sebesség-idő 
adatpárokat, menetdinamikai-, vezetéskényelmi értékeket, láthatósági jellemzőket stb.).  

Az aktuális forgalmi adatok méréséhez a közúti automatika eszközrendszere számos megol-
dást [V-21][V-22] kínál. Az automatikus járműszámláló és kiértékelő rendszerek többféle 
fizikai elv alapján érzékelik a járműveket (elektromos kontaktus elvén, pneumatikus, piezo 
érzékelő, fényérzékelésen alapuló, elektromágneses, radar elvű, ultrahangos, rádiós, mikro-
hullámú, műholdas, föld műágenses terének leképezésén alapuló). 
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Az induktív hurokdetektoros rendszerek 

Az induktív hurokdetektor a járműérzékelés területén a közúti közlekedésben a legel-
terjedtebben használt eszköz. A hurokdetektorok mérési elve a hurokban keltett mágneses tér 
elhangolódásán alapul, amikor a közelében mágnesezhető anyag (jármű) kerül. Az elhango-
lódás mértéke függ a mágnesezhető anyag méretétől, valamint a huroknak és az anyagnak a 
távolságától. A fejlettebb eszközök általában 9 járműkategória megkülönböztetésére képesek. 
Amennyiben a közlekedési irányítórendszerben a mérésekhez hurokdetektort alkalmazunk, 
akkor számolnunk kell a mérési hibákkal, a detektor gyakori teljes szakadásával és az ezzel 
járó következményekkel. A szabályozó körben általában fontos, hogy az állapotokat közvet-
lenül tudjuk mérni, ellenkező esetben állapot-megfigyelőt kell [V-15] alkalmazni. A hurokde-
tektorok az áthaladási információk alapján forgalomnagyságot képesek közvetlenül számíta-
ni, míg a foglaltsági információ alapján egy lineáris összefüggés segítségével a forgalomsű-
rűség is előállítható, de az már pontatlan. Sorban álló járművek számának meghatározására a 
tapasztalat szerint csak nagyon ritkán alkalmas. 

Járműérzékelés videókamerával 

A képfeldolgozáson alapuló technikák jelenleg a nagy fejlődésen mennek keresztül, elterje-
désük egyre gyorsabb ütemű. Működése során a feldolgozó berendezés a kamerára vetülő 
képet egy képmátrixra képezik le. A képmátrix elemei a képpontok, amelyek az adott helyen 
lévő fényintenzitást mutatják. A rendszerekben alkalmazott digitális képrögzítési megoldás 
gyors visszakeresést és jó minőségi képnyomtatást tesz lehetővé. A berendezések egyetlen 
hátránya a fényviszonyok változásából és a környezet által okozott szennyeződésekből adódó 
problémákban rejlik. A képek feldolgozása általában különböző szűrési (élek, háttér, inverz 
leképezés) [V-8] módszerekkel kezdődik, majd matematikai elemző és kereső algoritmusok-
kal folytatódik. A képfeldolgozáson alapuló járműérzékelő kifejezetten alkalmas a forgalom-
sűrűség és a sorban álló járművek számának pontos meghatározására, de egy adott kereszt-
metszetben jól megadja a forgalomnagyság értékét is. Mivel az egyes járművek általában jól 
megkülönböztethetők a képeken, még járműkövetésre is alkalmas lehet, amellyel összetet-
tebb „honnan-hová” információk is előállíthatók. A dolgozatomban használt példákban olyan 
képfeldolgozáson alapuló járműérzékelőket feltételeztem, amelyek zajokkal terhelten, de 
közvetlenül képesek a pl. a járműszámot mérni. 

2.3.2 Az irányítás központi egysége 

A forgalomirányítás három alappillére közül a központi egység tervezésekor a fő szempont, 
hogy a célul kitűzött stratégia alapján az irányító rendszerünk képes legyen a hatékony be-
avatkozáshoz szükséges döntéseket meghozni. A központi egység további feladata, hogy ma-
gának a forgalomirányító rendszernek az elemeit is működtetnie, vezérelni kell. Ezen elvárá-
sok kielégítésére számtalan megoldás létezhet [V-19] az egyedi hibrid rendszertől az integrált 
célberendezésekig. A megoldások igen eltérnek egymástól műszaki, közlekedésbiztonsági és 
gazdasági vonatkozásban is. Az általánosan használt rendszerezésben az egyes típusok lehet-
nek: 

• városi, közúti jelzőlámpás forgalomirányító központok, 
• városi tömegközlekedést irányító központok, 
• gyorsforgalmi utak forgalmát felügyelő központok, 
• távfelügyeleti központok, 
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• integrált forgalomirányító központok. 

A központi döntéshozó egység legfontosabb jellemzője az általa használt irányítási stratégia. 
Az irányítási stratégiákban alapvetően két fő csoport alakult ki, az elsőt a szakirodalom Fi-
xed-Time (statikus, nem forgalomfüggő módszerek) stratégiának hívja, amely előre meghatá-
rozott állandó zöldidőket tartalmazó fázisidő tervekkel dolgozik. A másodikat Real-Time 
(dinamikus, forgalomfüggő módszerek) stratégiának hívják, amely a működés közben, dina-
mikusan, a forgalomtól függően alakítja ki a fázisidő tervet. Az első csoportba tartoznak a 
kézi irányítású és az időterv vezérlésű központok, míg a másodikba tartoznak a programvá-
lasztó és a programalkotó központok. 

Másfajta megközelítésben a felosztást megtehetjük az irányítás hatókörzete alapján. Az egyik 
esetben csak egy helyi hatásról beszélünk, amikor egy egyedi kereszteződés forgalomirányí-
tását kell megoldani. A másik esetben egy nagyobb körzet szabályozását végezzük, azaz több 
csomópont összehangolt forgalomirányításáról beszélünk. 

A különböző stratégiákat csoportosíthatjuk még a forgalom telítettsége alapján is. A telítetlen 
forgalom esetén a jelzőlámpák előtti járműsor csak a tilos jelzés alatt kezd felépülni, míg a 
szabadjelzés ideje alatt teljesen feloszlik. A másik megközelítésben a sor felépülése minden 
fázisban lehetséges. A legfontosabb módszereket és stratégiákat a dolgozatomban az egyes 
fejezetek előtt, az azokhoz tartalmilag illeszkedő területekről gyűjtöttem össze.  

2.3.3 A végrehajtó és beavatkozó eszközök 

A végrehajtó és beavatkozó eszközök feladata, hogy az irányítás által megkövetelt beavatko-
zásokat érvényre juttassák az irányított folyamatban. A beavatkozó eszközök közül a leg-
gyakrabban használt [V-29] a közúti jelzőlámpa és a változtatható jelzésképű tábla. Előbbi 
inkább a városi közlekedésben, utóbbi inkább a nyílt, gyorsforgalmi pályákon használható. A 
megfelelő eszköz kiválasztásánál szempont még, hogy az milyen környezetben kerül felhasz-
nálásra, és milyen a meglévő  irányítás szerkezete (egyedi, központosított).  

A közúti jelzőlámpákat a közúti forgalomirányító berendezések hajtják meg, amelyek felada-
ta, hogy az előre elkészített jelzésterveknek megfelelően vezéreljék a jelzőlámpákat. A mű-
ködésük során rögzített programokat hajthatnak végre, illetve valamely programmodifikáció 
segítségével alakítják ki a jelzéseiket. A beavatkozó alrendszerrel szemben elvárt követel-
mény a biztonság garantálása, valamint a rugalmasság, ami alatt azt értjük, hogy a beavatko-
zó jelet milyen gyakorisággal lehet változtatni [128], [112]. Ilyen követelmény lehet a jelzés-
tervek és jelzési idők gyors változtathatósága, a jelzési hálózat struktúrájának változtatható-
sága, az irányítási stratégiák változtathatósága.  

A változtatható jelzésképű tábla alapfunkciója, hogy egy képmátrixon különböző színű és 
formájú feliratokat és alakzatokat tud megjeleníteni. A szabályozás szempontjából a változ-
tatható sebességkorlátozás és a változtatható jelzőtáblák dinamikus kialakíthatósága miatt 
van jelentősége ennek az eszköznek. 

A forgalomirányító rendszerekkel szemben általános követelmény a magas rendelkezésre 
állás és a többszintű hibavédelem is, ami nemcsak a beavatkozó berendezések műszaki szín-
vonalára igaz, hanem a működtető szoftverekre és algoritmusokra is. Ezt a tulajdonságot már 
a szabályozórendszer tervezésénél is figyelembe kell venni, és többszintű átkonfigurálható 
típusokat célszerű kialakítani. 
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2.4 A közúti közlekedés modellezése és irányítása állapottérben 

A modern irányításelmélet eredményeinek gyakorlati alkalmazása a közlekedésirányítás terü-
letén közel 15 éve kezdődött. Az egyik első és jelentős projekt keretében Papageorgiu és 
munkatársai a Párizs melletti Boulevard Périphérique körgyűrűn állították üzembe az 
ALINEA (Asservissement linéaire d’entrée autoroutière) [108] szabályozást, amely jelentő-
sen javította az átlagos eljutási időt azáltal, hogy a főirányban nem hagyta kialakulni az in-
stabil járműáramlatot, és mindig csak meghatározott járműmennyiséget engedett a fel az au-
tópályára. A módszer dinamikus állapot-visszacsatolást alkalmazott.  

A továbbfejlesztésképpen jött létre a több felhajtó együttes, koordinált szabályozását végző 
METALINE, amelyet később paraméterbecsléssel is kiegészítettek és számos módosított 
típusát is kidolgozták. Az alábbi táblázat ezen szabályozások eredményeit mutatja be. 

 A teljes utazási idő 
TTS=Total Time Spent 

A teljes utazási távolság 
TTD=Total Travel Distance 

Közép sebesség = TTD/TTS 
MS =Mean Speed 

 jm*h változás % jm*km változás % km/h változás % 

Szabályozás 
nélkül 

3819 - 95489 - 25 -

ALINEA 3621 -5.2 96786 1.4 26.7 6.8

METALINE 3637 -4.8 95391 -0.1 26.2 4.8

2-1. Táblázat Dinamikus, visszacsatolással működő szabályozások eredményei a párizsi Boulevard 
Périphérique körgyűrűn. Forrás: Papageorgiou, M. 

Az eredmények megmutatták, hogy az ilyen típusú forgalomirányítási módszerek a valós 
folyamatok között is hatékonyak. Átlagosan 5%-al tudták csúcsforgalomban javítani a teljes 
utazási időt, míg voltak olyan időszakok és felhajtók ahol 18%-os csökkenést is elértek.  

Az elmúlt 15 évben sorra jelentek meg olyan megoldások a közúti forgalomirányításban, 
amelyek a modern irányításelmélet valamely eredményét használták fel. Így kerültek alkal-
mazásra a paraméterek becslésére használt állapot-megfigyelők, az irányítás területén, pedig 
sorra jelentek meg a fejlettebb szabályozó algoritmusok [139], [142].  

2.4.1 A közúti közlekedési folyamat leképezése állapottérben 

Az általam vizsgált állapotbecslési és irányítási problémák megoldásához nélkülözhetetlen 
volt a közúti folyamatok leírása állapottérben. Az állapottér leírás szerint a rendszer belső 
állapota a beavatkozó jel segítségével változtatható meg, amelynek hatása a kimenetek meg-
változásában jelentkezik.  

A közúti közlekedési folyamatok leképezése a folyamatok olyan megfogalmazását jelenti, 
amely alkalmassá teszi azt az állapottérben való leírásra. Az állapotok helyes megválasztása 
függ az irányítási céltól. 
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Állapotok 
halmaza 

x 

Beavatkozó jelek 
halmaza 

u 

Kimenetek 
halmaza 

y

Szabályozott rendszer

 

2-6. ábra Az állapottér szerkezete 

Definíció szerint a rendszer állapota egy t0 időpontban az az információ (olyan jelek ismere-
te), amelyből az u(t), t ≥ t0 bemenőjel ismeretében a rendszer válasza minden t ≥ t0 időpontra 
meghatározható [19], [62], [145]. A rendszer válasza itt a jövőbeli, t ≥ t0 időpontra vonatkozó 
állapotokat és a kimenőjeleket jelenti. A rendszer állapotait leíró jeleket, illetve ezek függvé-
nyeit a rendszer állapotváltozóinak nevezzük. Az állapotváltozók elektromechanikai rendsze-
rekben tipikusan az elmozdulás, sebesség, szögelfordulás, szögsebesség, feszültség, áram, 
vagy az ezekből (lineáris kombinációval, differenciálással, integrálással) képzett jeleket je-
lentheti.  

Általánosan egy lineáris, időinvariáns, dinamikus rendszer állapottér reprezentációját az 
alábbi alakban írhatjuk fel egy bemenetű és egy kimenetű (SISO) esetben: 

 
)()(

)()()(
txcty

tbutAxtx
T=

+=&
 (2.4) 

Az adott állapottér reprezentációját az (A,b,cT) hármassal jellemezhetjük, ahol az állapottér 
reprezentáció dimenziója n = dim{x(t)}. 

Amikor a rendszer dinamikáját szeretnénk módosítani, fontos módszer a visszacsatolás, ahol 
célunk a rendszer módosítása az x(t) állapot visszacsatolásával. A legegyszerűbb teljes, lineá-
ris visszacsatolásnál a bemenőjel: 

 )()()( trtxktu T +−=  (2.5) 

ahol r(t) egy külső alap-, vagy referencia jel, a k pedig az állapot visszacsatolás erősítési té-
nyezője: kT = [kn-1 … k0 ]. Behelyettesítve a bemenőjel alakját az állapotegyenletbe, a zárt 
rendszer állapotegyenlete a következő lesz: 
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A k erősítés megfelelő megválasztásával a zárt rendszer karakterisztikus egyenlete tetszőle-
gesen beállítható, ha az (A,b,cT ) rendszer irányítható [19],[62].  

Az előzőekben csak a lineáris rendszerek tulajdonságait mutattam be, ezekre érvényes a szu-
perpozíció elve. A rendszert lineárisnak nevezzük, ha a rendszerre a*u1+b*u2 bemenőjelet 
adva a válaszfüggvény a*y1+b*y2 lesz. A közúti forgalomirányítás területén a feladatok leg-
gyakrabban visszavezethetők lineáris esetre, de léteznek jól használható nemlineáris megol-
dások is.  

Az eddig felírt rendszerek másik közös tulajdonsága, hogy folytonos időben vannak felírva. 
A közlekedés folyamatai folytonosak, de az irányítóberendezéseink működése, a beavatkozá-
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si lehetőségek sokszor időben diszkrét jellegűek. Az általam felírt megoldásokban mindenhol 
diszkrét állapotegyenleteket használtam: 

 
kk

kkk

Cxy
BuAxx

=
+=+1  (2.7) 

ahol k a diszkrét rendszer aktuális lépésszáma, xk az állapotvektor, yk vektor tartalmazza a 
méréseinket, az A,B,C mátrixok a rendszer reprezentánsai. Egyes esetekben a változók olyan 
sok indexet tartalmaznak, hogy az átláthatóság kedvéért a k-t a változó mögé írom: x(k). 

2.4.2 A közúti forgalomirányítási feladatok megoldása 

Az állapottérben leírt közúti folyamatok irányítására többféle módszer [V-28] áll rendelkezé-
sünkre. A legrégebbi eljárás az irányítási feladat megoldása egyszerű állapot-visszacsatolás 
tervezésével. A visszacsatolt közúti szabályozórendszer felépítésére a következő példát muta-
tom be (2-7. ábra) egy gyorsforgalmi út felhajtója esetében. A főirányba csatlakozó mellék-
irány forgalmát szabályozzuk úgy, hogy a főirányban még optimális (a lehető legnagyobb 
forgalomnagyság) maradjon a forgalomáramlás. A forgalomnagyság legyen q, a foglaltság 
legyen o. A feladatban csak az oki értékét mérjük: 

 

q1 

q2 

oref 

o ki 

Szabályozó  

 

2-7. ábra Közúti rendszer szabályozozása visszacsatolással  

A megfogalmazott probléma egy tipikus jelkövetési feladat, ahol ez a célfüggvény, hogy a 
szabályozó a főirány foglaltsági szintjét egy optimális oref  referenciaértéken tartsa. A megol-
dás előnye, hogy csak egy mérés szükséges a rendszer működéséhez, ez a kihajtó ág oki fog-
laltsága. 

Állapot visszacsatolás 

Az autópálya forgalmának irányítása esetén a felhajtók járműáramlatának ilyen jellegű szabá-
lyozására egy tipikus megoldás az ALINEA módszer, amelyet Papageorgiou és munkatársai 
[108] dolgoztak ki 1991-ben, és sikerrel alkalmaztak. A módszer alapegyenlete: 

 )(1 kkk OOKrr −+= ∗
−  (2.8) 

ahol rk és rk-1 a szabad jelzés hossza a k és k-1-dik időintervallumban, Ok a k-dik időinterval-
lumban a főirány foglaltsága, O* a főirány elvárt (optimális) foglaltsága, K pedig szabályozá-
si paraméter.  Amikor a k-dik ciklusban mért Ok foglaltság a kívánt O* foglaltság értéke alatt 
van, akkor a szabad jelzés rk hossza a k-dik ciklusban nagyobb lesz, mint a k-1-ben, ami a 
foglaltság megnövekedésével jár.  
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Egy továbbfejlesztett eset, a több felhajtó együttes, koordinált vezérlését végző METALINE 
módszer, ennek alapegyenlete: 

 )ˆ()( 2111 kkkkkk OOKooKrr −−−−= −−  (2.9) 

ahol rk és rk-1 vektorok az egyes felhajtók szabad jelzéseinek a hossza a k és k-1-dik időinter-
vallumban, ok , ok-1 vektorok a főirányban mért foglaltsági értékek (járműsűrűségek), az Ok 

vektorok a lehajtókon mért foglaltsági értékek (járműsűrűségek), és az kÔ  vektor a főirány 
elvárt (optimális) foglaltsága az egyes szakaszokban. 

LQ szabályozás 

A lineáris rendszerek szabályozásánál gyakran használjuk a Linear Quadratic (LQ) optimális 
irányítási algoritmust [20], [62]. A korszerű közúti közlekedésirányító rendszerekben ez a 
leggyakrabban előforduló szabályozó típus. Az LQ szabályozó az állapot visszacsatolás erő-
sítésének optimális módon való meghatározására szolgáló módszer. A pólus allokációval 
szemben ebben az esetben nem a rendszer új pólusait határozzuk meg közvetlenül, hanem a 
Q és az R súlymátrixokat. Az LQ módszer alapgondolata a szabályozási energiának és a 
rendszer energiájának korlátozása, amire a pólus allokáció nem biztosít lehetőséget. A szabá-
lyozás célja a következő energia funkcionál minimalizálása:  

 ∫ +
T

TT dtRuuQxxtuxJ
0

)(
2
1=),,(  (2.10) 

 0, ≥= QQQ T  (2.11) 

 0, >= RRR T  (2.12) 

A funkcionálban Q mátrix súlyozza a rendszer állapotait (belső energiáját), R pedig a rend-
szerbe táplált energiát. A Lagrange szorzó és a variációszámítás alkalmazásával adódik, hogy 
az optimális szabályozót, a Control Algebrai Riccati Egyenlet (CARE) pozitív definit megol-
dásának felhasználásával határozhatjuk meg:  

  TTT PPésPQPBPBRPAPA =+−+ −   0>   0=1  (2.13) 

A P mátrix segítségével, az optimális irányítás a következő alakban adódik  

 )()()( trtKxtu +−=  (2.14) 

ahol K=R-1BTP.   

Az LQ optimális szabályzó, önmagában nem alkalmas referenciajel követésre, hacsak a rend-
szer nem integráló. Az LQ szabályozó robusztus stabilitási tartalékkal rendelkezik. Abban az 
esetben ha a rendszer nem integráló, a referenciajel követést megoldhatjuk LQ szervo 
kontroller felhasználásával, a robusztus performanciát viszont csak a H∞ és µ szabályozók 
esetében tudjuk biztosítani. 

Állapot-megfigyelő Kálmán-szűrővel 

Ha az állapotokat nem tudjuk mérni, akkor állapot-megfigyelőt kell alkalmazni [V-25], 
amely a rendszer kimeneteiből és bemeneteiből állítja elő a becsült állapotokat (tervezésének 
feltétele a megfigyelhetőség). Az egyik lehetséges módszer állapot-megfigyelő kialakítására, 
ha Kálmán-szűrőt alkalmazunk, különösen sztochasztikus rendszer esetében. A szűrő minden 
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lépésben, megbecsüli az állapotoknak a következő lépésben várható értékeit, majd ezt köve-
tően a mérési egyenletekből adódó értékeket összeveti a becsült értékekkel. A kettő közötti 
különbség a hiba várható értéke, amit a szűrő minimalizálni akar, ezért a következő lépésben 
módosítja a becslését. A Kf visszacsatolásával előállított folytonos rendszer egyenletei: 

 
)(ˆ)(ˆ
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txCty
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 (2.15) 

ahol A,B,C az állapottér reprezentációja, x̂ a becsült állapot, y a valós rendszer mért kimenete, 
ŷ  a szűrő által becsült kimenet, Kf a visszacsatolás erősítése. Az állapot hiba kovariancia 
mátrixa: 

 }]ˆ[],ˆ{[}~,~{ TT xxxxExxE −−==∑  (2.16) 

A Kf  értéke a Filter Algebrai Riccati Egyenlet (FARE) megoldásából adódik: 

 1−∑= WCK T
f  (2.17) 

Ha Kf visszacsatolás konstans, akkor állandósul állapot béli steady state típusú szűrőről be-
szélünk, ha minden lépésben újraszámítjuk, akkor on-line típusúról. 

Modell prediktív irányítás 

Az irányítástechnikában az egyik ígéretes új módszer a modell prediktív irányítás (MPC = 
Model Predictive Control) [64], amellyel a beavatkozó jelre és az állapotra felírt szigorú és 
gyenge korlátozások is megvalósíthatók, ellentétben az LQ megoldással, amelyekben meg-
adhatók ugyan korlátok, de határhelyzetben ezeket a rendszer képes átlépni. Az MPC sza-
bályzó működése során az aktuális k-ik lépésben N lépésre előre kiszámítja a rendszer be-
avatkozó jel sorozatát becslési és numerikus optimalizációs módszerekkel. Általában az 
optimalizáció valamilyen kvadratikus funkcionál minimalizálását jelenti. Az N lépést 
predikciós horizontnak hívják. Az eljárás végén az N darab bemeneti jelből a szabályzó csak 
az aktuális u(k)-t alkalmazza, majd eggyel előrelépteti a predikciós horizontot és elkezdi a 
k+1 időponthoz tartozó számításokat, a friss méréseknek és becsléseknek megfelelően.  

A közelmúltban az E17 Ghent-Antwerpen autópálya 9km hosszú szakaszán végeztek kísérlet 
(Bellemans, De Schutter & De Moor, 2005) [11]. A vizsgált autópálya szakasz 18 szekcióból 
áll, a szekciók hossza egyenként 500m, és a vizsgált szakaszon 4 lehajtó és 6 felhajtó találha-
tó. A módszer alkalmazásával 3-7% körüli csökkenést lehetett elérni a teljes utazási idő 
(TTS) értékeiben az ALINEA szabályozóhoz képest. A megoldásban alkalmazott költség-
függvényt az alábbi alakban határozták meg: 
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ahol sℑ az összes útszakaszok halmaza, 0ℑ a jelzőlámpák halmaza. Az első két tag definiálja 
azt az időt, amit a járművek az útszakaszon illetve a helyzetjelző vonal előtti várakozó jár-
műoszlopban töltenek. Az α paraméter a várakozó járműoszlopban eltöltött idő súlya. Az 
irányításban r(k) a beavatkozó jel (fizikailag a felhajtó jelzőjének szabadidője), amelynek a 
súlya az αramp paraméterrel hangolható. A prediktív irányítás a költségfüggvényt a 
[k∆Tctrl,(k+Np)∆Tctrl] intervallumban minimalizálja, ahol Np a horizont hossza.  
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Az MPC szabályozó képes figyelembe venni a zavarásokat, modellezési hibákat és a rendszer 
paramétereinek lassú változásait is. A prediktív szabályozókat sikeresen alkalmaztak autópá-
lya hálózatok forgalomirányítására, egyes kutatóknak sikerült figyelembe venni a járműveze-
tők által végrehajtott spontán átrendeződéseket (a járművezetők önálló útvonalkeresését). 
Ezeknek jelentős hatása van a kialakuló forgalmi helyzetre és a teljes útvonalhálózat kihasz-
náltságára, ennek ellenére a korábbi szabályzók általában mégsem tudták ezt kezelni. Ez az új 
módszer figyelembe tudja venni a spontán átrendeződéseket, időben előre számítva az adott 
beavatkozás hatását. 

Nemlineáris szabályozás 

Az eddig vizsgált szabályozási módszerek főleg lineáris, időinvariáns rendszerek irányítására 
alkalmasak. Nagyméretű gyorsforgalmi úthálózatok forgalmának összehangolt, optimális 
szabályozásához nemlineáris szabályozó tervezésére van szükség. Néhány kutatató kísérleti 
jelleggel felépített ilyen nemlineáris szabályozót, aminek a hatékonyságát többek között az 
Amszterdam körüli autópálya körgyűrűn bizonyították [82]. A forgalmi áramlatokat mak-
roszkopikus szinten modellezték, másodrendű formulákat alkalmazva. A szabályozási prob-
lémát korlátozott, diszkrét idejű, nemlineáris feladatként kezelték, aminek megoldására a 
megvalósítható megoldási irányt kereső nemlineáris optimalizációs eljárást használtak. 

Optimalizálás 

A szabályozási feladatok megoldása gyakran igényel optimalizációt. Az egyes optimalizációs 
módszereket Lantos [87],[88] foglalta össze. Skalárváltozóban történő optimumkeresésre a 
Cauchy-elv vagy a Goldstein-elv ajánlható. Ebben az esetben a cél az xk-ból kiindulva a dk 
csökkenési irány mentén a minimum hely jó közelítésének a meghatározása: λk ≈arg min 
{f(xk+λdk):λ ≥ 0}. 

A legegyszerűbb eljárás a gradiens módszer, amely csak korlátozások nélküli esetben hasz-
nálható, de ismernünk kell a gradiens értékét. Ebben a módszerben a minimum hely becslését 
meghatározhatjuk a negatív gradiens iránya mentén történő optimumkereséssel (Cauchy-elv 
vagy a Goldstein-elv segítségével). Az eljárás továbbfejlesztése a konjugált gradiens módsze-
ren alapuló optimalizálás, amely a kvadratikus függvény tulajdonságain alapul.  

A Newton módszer lényege, hogy egy lépésben meghatározható a minimum helye egy tet-
szőleges konvex és kvadratikus függvény esetében, ha ismerjük a gradienst és a Hess-
mátrixot. Közelítő eljárásról lehet csak szó, ha a függvény nem kvadratikus. 

A közúti irányításban fontosak még a kvadratikus programozási feladatokat megoldó algo-
ritmusok, ahol az alapfeladat az alábbi alakú függvény minimalizálása: 
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2.4.3 A közlekedési rendszerek állapotainak becslése 

Ahhoz, hogy a gyorsforgalmi úthálózat forgalmát hatékonyan irányítsuk és a bekövetkező 
eseményeket előre tudjuk jelezni, a közlekedés lefolyásáról állandó információkkal kell ren-
delkeznünk [31]. A folyamat során minél több pontban és minél teljesebb körű mérést tudunk 
elvégezni, annál pontosabb képet lehet alkotni az aktuális forgalmi viszonyokról, amelyből 
utána megállapítható a normálistól eltérő viselkedés, és kiszűrhetőek a kedvezőtlen esemé-
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nyek. Egy hosszú pályaszakaszon a sok pontban mért, nagyszámú mérés gyakorlatilag meg-
valósíthatatlan, mert műszakilag is nehézkes és gazdaságilag sem rentábilis. A kevés számú 
mérés viszont azt jelenti, hogy nem minden szükséges forgalmi mérőszámot ismerünk, vagy 
nem elég sokat a térben elosztva.  

A másik probléma a méréseket kísérő zajok megléte, amelyek ellehetetlenítik a pontos mé-
rést. A nem mérhető értékek meghatározására, valamint a hibák kezelésére kínál megoldást 
az állapot-megfigyelő alkalmazása. Az állapot-megfigyelő a megfelelően felírt modellek és a 
mérések alapján megbecsüli a nem mért paramétereket és állapotváltozókat, majd ezeket 
használjuk fel az irányításban. A leggyakrabban a sebességet becsüljük, mert ennek a meg-
változásából tudjuk a leggyorsabban kiszűrni a bekövetkezett változásokat. 

Állapotbecslés 

A közúti folyamatok állapotbecslésének alapgondolata már több mint 30 éve megfogalmazó-
dott Nahi és Trivedi munkájában [104]. Az elgondolás lényege, hogy a vizsgált közlekedési 
rendszert egy általános dinamikai rendszernek feltételezi, amelynek bemenetei, kimenetei és 
belső állapotai vannak. A bemenet és a kimeneti mérések alapján a rendszer egyes belső álla-
potait képes megbecsülni. Az alábbi ábra egy gyorsforgalmi útpálya egy szakaszának vizsgá-
latát mutatja be: 

iρ̂ iv̂  

i. szakasz 

j. mérőhely j+1. mérőhely 

Állapot megfigyelő 

ρi ,vi qj 
wj 

qj+1 
wj+1 

 

2-8. ábra Állapot becslő felépítése egy közúti szakasz esetén 

A járművek balról jobbra haladnak. A rendszerünk most azonos az i-ik pályaszakasszal, be-
menete a bejövő járművek száma qj és azok időbeli átlagsebessége wj, amelyeket a szakasz 
elején elhelyezett j-ik mérőponton lévő detektorok mérnek. A rendszer bemenetén a bejövő 
járművek „gerjesztik” a rendszerünket, azaz a szakaszban kialakuló forgalmi jellemzőket. A 
gerjesztés hatása a szakasz végén kihaladó forgalom paramétereiben jelentkezik, amelyeket a 
következő szakasz elején elhelyezett j+1-ik mérőpont értékeivel mérünk. A forgalmi paramé-
terek (állapotváltozók) elnevezése: q a forgalomnagyság, w az időbeli átlagsebesség, a ρ jár-
műsűrűség, v sebesség. Diszkrét állapot-megfigyelő esetében a mérések mintavételes méré-
sek, a lépések számát a k jelöli.  

A rendszer állapottér modellje 

A rendszer bemenete legyen az u vektor, kimenete legyen az y vektor. 

 )()()( 11 kkqku j ζ+=  (2.20) 
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 )()()( 211 kkqky j ζ+= +  (2.21) 

 )()()( 32 kkwku j ζ+=  (2.22) 

 )()()( 412 kkwky j ζ+= +  (2.23) 

A modell és a mérések pontatlanságának kezelése érdekében az állapot-megfigyelő tervezé-
sénél számszerűsítve figyelembe vesszük a mérési hibákat és a modell bizonytalanságot. A 
forgalmi méréseink zajjal terheltek, ezek a ζ értékeiben jelentkeznek. A rendszerben kialaku-
ló állapot a szakaszban lévő forgalomsűrűség és a sebesség, amelyet az állapot-megfigyelővel 
becsülünk meg. Ha a szakaszban mozgó járművek mozgását homogénnek feltételezzük, ak-
kor igaz az, hogy  

 )()( kvkq iii ϕρ +=  (2.24) 

ahol ϕ a modellezés bizonytalanságából adódó hiba. 

Ebből következik, hogy: 

 )()()( 21 kkvky ii ζϕρ ++=  (2.25) 

Továbbá ha feltételezzük, hogy )()()( 5 kkvkw ζ+= , akkor:  

 )()()()( 452 kkkvky i ζζ ++=  (2.26) 

A szűrő tervezésekor olyan egyenleteket kell felállítani a rendszerben, amelyek megmutatják, 
hogy hogyan változik a járműsűrűség, illetve a sebesség az egyes lépések között. Erre a szak-
irodalomban különböző modelleket találunk autópályák forgalmi jellemzőinek leírására. A 
helyes modell felállítása nagyban befolyásolja az állapot-megfigyelő működésének pontossá-
gát. Az esetleg hiányzó paramétereket identifikációval határozhatjuk meg. Az alábbi össze-
függéseket a METANET modell alapján M. Papageorgiou határozta meg ([107]): 

A járműsűrűség összefüggése: 

 )]()([)]()()([)()1( 11 kkTkvkkuTkk iiii ϕζ
∆

ρ
∆

ρρ +−−+=+  (2.27) 

A sebesség összefüggése: 
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  (2.28) 

ahol T a diszkrét rendszer mintavételi ideje, ∆ a szakasz hossza, ρi(k) a k-ik lépésben az i-ik 
szakaszban kialakult homogén járműáramlat sűrűsége, vi(k) a k-ik lépésben az i-ik szakaszban 
kialakult homogén járműáramlat sebessége, η(k) nulla várható értékű sztochasztikus zajfo-
lyamat ismert (normál eloszlású) szórással.  

Állapotbecslés Kálmán-szűrővel 

A Kálmán-szűrő használata előtt fontos ellenőrizni, hogy fennállnak-e a módszer alkalmazá-
sának feltételei. Ehhez vizsgálni kell az állapottér megfigyelhetőségi mátrixát. Ha a mátrix 
rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, akkor a rendszer megfigyelhető. Ha kisebb, 
akkor még lehet részlegesen megfigyelhető, ekkor meg kell vizsgálni a rendszer detektálható-
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ságának feltételét. Akkor nevezünk egy rendszert detektálhatónak, ha az állapottér nem meg-
figyelhető partíciója stabil dinamikájú.  

A diszkrét lineáris Kálmán-szűrő az állapotok becsléshez a kimeneti hiba visszacsatolását 
használja:  

 
kkk

kkfkkk

xCy

xCyKBuxAx
ˆ=ˆ

)ˆ(ˆ=ˆ 1 −+++  (2.29) 

ahol 1ˆ +kx  a becsült állapot, amit keresünk, yk a mérés eredménye, az A,B,C mátrixok a 
(2.25) - (2.28) vektor differencia egyenletekből meghatározhatók,  Kf a visszacsatolás erősíté-
se. Az állapotbecslés lépései: 

• Az állapotok előrejelzése a felállított egyenletek alapján (2.27) és (2.28), majd a hiba 
kovariancia előrejelzése (FARE), 

• A Kf erősítés számítása (2.29) , az állapotbecslés frissítése a mérési eredmények bir-
tokában (2.25) és (2.26). 

Az előzőekben lineáris, időinvariáns, sztochasztikus, diszkrét idejű, differencia egyenlettel 
leírt folyamat állapotainak becslését írtuk le. Probléma adódik, ha a folyamat nemlineáris, 
ekkor a lineáris Kálmán-szűrőt csak egy munkapont körül adna kellő pontosságú becslést. 
Nemlineáris folyamat esetében alkalmazhatjuk a kiterjesztett Kálmán szűrőt (EKF), amely az 
aktuális átlag és kovariancia értékek mellett linearizál.  

A Taylor sorhoz hasonló módon, a nemlineáris folyamat parciális deriváltjait felhasználva, a 
nemlineáris egyenleteket képesek vagyunk a pillanatnyi becslés környezetében linearizálni. 
Ehhez a lineáris esetben már ismert megoldások módosítása szükséges minden lépésben. A 
folyamatot most is az x állapotokkal jellemezzük, de egy nemlineáris sztochasztikus differen-
cia egyenlettel: 

 ),,( 111 −−−= kkkk wuxfx  (2.30) 

a mérési egyenlet: 
 ),( kkk vxhy =  (2.31) 

Itt a w és v valószínűségi változók a zavarást és a mérési zajt jelképezik. Az állapot egyenlet 
azonban a nemlineáris f függvénnyel épül fel. A mérési egyenlet h függvénye, szintén nemli-
neáris leképezés az állapot és a kimeneti jeltér között. 

Valójában a w és v értékek nem ismertek minden lépésben, de tudjuk, hogy nulla várható 
értékű zajok ismert varianciával, vagy kovarianciával. Így az állapot- és kimenet vektor az 
alábbi formulákkal közelíthető: 

 )0,,ˆ(~
11 −−= kkk uxfx  (2.32) 

és 
 ),~(~

kkk vxhy =  (2.33) 

ahol az x állapotvektornak két eleme lesz, a járműsűrűség és a sebesség (v, ρ), az u szabályo-
zási bemenet elemei a szakasz elején mért forgalomnagyság és átlagsebesség (u1, u2), az y 
kimenet elemei a szakasz végén mért forgalomnagyság és átlagsebesség (y1, y2), az x̂  vektor 
az előző időlépés (k) utólagos becslése, az x~  és az y~  a becsült értékek [V-12]. 
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Az EKF közelítő algoritmus, az egyik hibája, hogy a valószínűségi változók a nemlineáris 
kapcsolatok miatt már nem normál eloszlásúak. Az EKF olyan változatát is kifejlesztették, 
amelyik megőrzi a normális eloszlású valószínűségi változókat a nemlineáris transzformáció 
során. 

Állapotbecslés mozgó horizonton 

Az állapot-megfigyelő tervezésénél a Kálmán-szűrő alkalmazása mellett más lehetőség is 
adódik, elsősorban a mozgó horizonton végzett: Mozgó Ablakos Becslés (angolul Moving 
Horizon Estimation = MHE). A horizont ebben az esetben időben visszafelé felvett időszele-
tet jelent, amely lépésenként egyet előremozdul. Ezen a horizonton, a múltbeli mérések alap-
ján becsüljük a jelenlegi állapotot [63]. Az MHE állapot-megfigyelő akkor tudja az általa 
megfigyelt rendszer állapotát, vagy annak várható értékét helyesen jelezni, ha egy előre defi-
niált kΨ funkcionált minimalizál, és kielégíti az állapot egyenleteket és a kimeneti egyenlete-
ket. 

2.4.4 Az állapot-megfigyelők és a szabályozók tervezési feltételei 
Az állapot-megfigyelő tervezésének az alapfeltétele, hogy a rendszer megfigyelhető legyen. 
Egy rendszer megfigyelhető, ha az x(t) állapotokat minden t ≥ t0 időpillanatra meg tudjuk 
határozni a jövőbeni be- és kimenő jellemzők (u(t) és y(t)) alapján. A megfigyelhetőség felté-
tele, hogy a megfigyelhetőségi mátrix rangja egyezzen meg az állapottér dimenziójával:  
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A szabályozó tervezés feltétele, hogy a rendszer irányítható legyen. Ha a rendszer az x(to) 
állapotból az x(tv) állapotba vihető az u korlátozatlan irányításával véges tv-to időn belül, ak-
kor az x(to) állapotot a to időpontban irányíthatónak nevezzük. Ha ez minden to időpontra 
teljesül, akkor a rendszert irányíthatónak nevezzük. Az irányíthatóság szükséges és elégséges 
feltétele, hogy az irányíthatósági mátrix rangja egyezzen meg az állapottér dimenziójával:  

 [ ]BABAABBC       xC n
nn

12)dim()rang( −== K  (2.35) 

A közúti közlekedés sajátosságainak és a forgalomirányítás szabályozási kérdéseinek bemu-
tatása után a következő fejezetekben rátérek a kutatómunkám eredményeinek bemutatására.  
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3 Célforgalmi mátrix korlátozások mellett végzett becs-
lése mozgó horizonton 

A közúti közlekedés forgalmi folyamatairól alkotott kép alapvetően befolyásolja mindenfajta 
szabályozás tulajdonságait, ezért kiemelten fontos, hogy a megfigyelt közlekedési rendszerről 
pontos adatokkal rendelkezzünk. A „közúti folyamatok paraméterei” elnevezést gyűjtőfoga-
lomként használom, amibe beleértem a modellek paramétereit és a folyamatok állapotválto-
zóit is. A korszerű automatizált forgalomszámláló és kiértékelő rendszerek sokféle adatot és 
forgalmi paramétert képesek mérni, de számos esetben csak nehezen vagy egyáltalán nem 
férhetünk azokhoz hozzá. A nem mérhető paraméterek meghatározása az irányítástechniká-
ban korszerű módszerek állnak rendelkezésre.  

Az állapottér megközelítésben a rendszer közvetlenül nem mérhető állapotait is képesek va-
gyunk megbecsülni állapot-megfigyelő segítségével, ha teljesül a megfigyelhetőség feltétele. 
Sztochasztikus rendszer esetében az állapot-megfigyelő képes a zajokkal terhelt dinamikus 
rendszer bemenetei és kimenetei alapján a belső állapotok várható értékét megbecsülni. A 
dinamikus állapotbecslés szükségességét három dolog indokolja: 

• az állapotot nem tudjuk közvetlenül mérni, vagy gazdaságtalan, 
• túl sok a mérési zaj és bizonytalan a modell hiba, 
• a közúti folyamatok lefolyása sztochasztikus jellegű. 

A közúti forgalmi paraméterek becslése jelenleg két területen mutat eredményeket. Az egyik 
a hosszú, gyorsforgalmi útszakaszok forgalmi paramétereinek meghatározása, a másik a há-
lózatok célforgalmi mátrixának becslése. Az utóbbi esetben egyszerűbb rendszereknél sike-
rült eredményeket elérni, mint egyedi kereszteződés, körforgalom, vagy egy kitüntetett jár-
műfolyam és annak ki- és becsatlakozásai (pl. egy autópálya szakasz pár felhajtóval és lehaj-
tóval) [1].  

Ebben a fejezetben a célforgalmi mátrix becslésének technikáit mutatom be, majd rátérek az 
általam kidolgozott megoldás tárgyalására, amely a korlátozások mellett végzett mozgó abla-
kos becslési technika segítségével képes az alternatív megoldásokhoz képest igen pontos 
becslést adni.  

3.1 A célforgalmi mátrix szerepe és becslése  

A közúton közlekedő járműveknek csak elenyésző része dedikált jármű (pl. a tömegközleke-
dés egyes járművei), amelyek helyzete, mozgási pályája könnyen meghatározható a korszerű 
járműkövető eszközökkel. A közlekedés többi résztvevőjéről azonban nem tudjuk, hogy ép-
pen hol helyezkedik el, és azt sem tudjuk honnan, hová tart. Ezeket a „honnan-hová” típusú 
információkat általában csak nehézkes kikérdezéses forgalomfelvétellel szerezhetjük meg, de 
léteznek különböző hipotézisek mellett felállított más számítási és becslési eljárások is. Prob-
lémát jelent továbbá, hogy a forgalmi igények időben történő változása miatt a „honnan-
hová” információ is folyamatosan változik. 

A célforgalmi mátrix kapcsolatot teremt egy adott közlekedési rendszer bemenetein megjele-
nő belépő járműmennyiségek és a kimenetein kilépő járműmennyiségek között [74]. A kap-
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csolat kiterjedhet az egyedi járművek mozgásának követésére is, vagy csak az adott bemene-
ten belépő járműmennyiségnek az egyes kimeneteken megjelenő, az adott bementről szárma-
zó járműszám százalékos meghatározására. Az előbbi esetben a járművek egyedi, dedikált 
követésére van szükség (vagy kikérdezéses technikát lehet használni), míg a második esetben 
elégséges a jelenlegi, általánosan használt forgalomszámláló eszközök adataira építeni.  

A célforgalmi mátrixot a külföldi szakirodalomban honnan-hova mátrixnak nevezik és az OD 
(origin-destination) rövidítést használják rá [105]. Az OD mátrix a vizsgált közúti közlekedé-
si rendszerben a keletkező közlekedési igényeket írja le a bemenetek és a kimenetek között, 
figyelembe véve a közlekedő mennyiségek irányultságait is [16]. A célforgalmi mátrix másik 
elnevezése a közlekedési igénymátrix, amely az adott bemeneten jelentkező, adott kimeneti 
irányultságú közlekedési igények leírására utal. 

A mátrix felhasználása sokrétű lehet, az egyszerű kereszteződések és körforgalmak forgalmi 
viszonyainak leírásától kezdve egy gyorsforgalmi úthálózat be- és kimeneti kapcsolatainak 
feltérképezésén át egészen egy nagyváros forgalmi folyamatainak a megismeréséig. A hon-
nan-hová információ előállítása az egyik legfontosabb modellezési alapeljárás a forgalmi, 
közlekedési rendszerek leírásában. 
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3-1. ábra A honnan-hová információ értelmezése lehatárolt közúti rendszerekben 

A célforgalmi mátrix oszlopai és sorai az éppen a vizsgálni kívánt közlekedési rendszert ké-
pezik le, a sorok a bementeket, az oszlopok a kimeneteket. A mátrix egyes elemei, cellái az 
adott bemenet-kimenet pár kapcsolatát mutatják. 

Irányok 1 2 3 4 
1 x11 x12 x13 x14 
2 x21 x22 x23 x24 
3 x31 x32 x33 x34 
4 x41 x42 x43 x44 

3-1. Táblázat Az OD mátrix szerkezete 

Látható, hogy a célforgalmi mátrix meghatározása egy adott terület forgalmi terhelésére en-
ged következtetni. A mátrix elemeinek becslése akár dinamikus, akár statikus módon alapve-
tő fontosságú [144]. 

Az ilyen jellegű forgalmi információk gyakran feldolgozhatatlanul nagy adatmennyiséget 
jelentenek, főleg azokban az esetekben, amikor a mátrix felépítésénél elsősorban a komplexi-
tásra és a pontos leírásra helyezzük a hangsúlyt. Az ilyen nagy mennyiségű adathalmaz (mát-
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rix) kezelése numerikus problémákat okozhat. A sok mérési adat felvétele, számos esetben 
szükségtelen, másrészt feleslegesen sok mérési zajjal terhelt. Ezekben az esetekben a lehetsé-
ges megoldás - főleg a numerikus szempontból nagy hálózatok esetén - a részrendszerekre 
történő feldarabolás. Az így egyszerűsített rendszerek már numerikus módon kezelhető 
eredményt adnak. 

A célforgalmi mátrix előállítása a klasszikus közlekedésmérnöki eljárás során úgy történik, 
hogy a vizsgált területet csomóponttal, vagy kisebb területekkel jellemeznek. A közlekedési 
folyamatokat a hálózatokon belül irányított gráfokkal szemléltetik. Az irányított gráfok élei 
és csomópontjai a kereszteződések, alrendszerek és azok kapcsolatára utalnak. A mátrix 
meghatározása négy lépésben történik, az első lépésben a modell generálás során minden 
ismert társadalmi és gazdasági tulajdonság meghatározásra kerül, amely azt az adott populá-
ciót jellemzi, így a megfigyelt területre be- és kilépőket. Ez után következik mátrix igény-
szintű becslése. A harmadik lépés a kiválasztott közlekedési mód analízise, általában vélet-
lenszerű hierarchikus módszerek segítségével. Az utolsó lépés a közlekedési áramlatok meg-
feleltetése a hálózaton belül. 

Általánosan felírt OD mátrix összefüggései a következőképpen alakulnak: A mátrix jelölése 
legyen: T, a lehetséges kiindulási pontok halmazának betűjele legyen O, míg a végpontok 
halmazát jelölje: D. A T mátrix elemei, az i-dik bemenetre (i∈O) adott j-dik (j∈D) kimeneti 
párral adható meg, T =[ Tij]. A T elemeinek becslése elvégezhető korábbi információkra tá-
maszkodva; múltbeli adatok feldolgozásával, vagy mérésekkel, így kapjuk a t mátrixot. Ezen 
mátrix elemeit szintén t =[ tij]-vel jelölhetjük. Az összegzett mennyiséget, amely eredetileg 
elhagyja a kezdeti pontokat Oi -vel jelöljük, továbbá a végpontok tényleges halmazát Dj -vel. 
A következő egyenlőségi korlátok állnak fent:  
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Az általános célforgalmi mátrix előállításának az alapja a keletkező közlekedési igények és a 
vizsgált rendszerben lévő összefüggések ismerete. A szakirodalomban különböző alapfelte-
vések alapján készített modelleket találunk, amelyeket három csoportba sorolhatunk.  

• Az első a szétosztás-megfeleltetés módszere, ami két lépésből álló, összetett modelle-
zési eljárás. A forgalomi igény megfeleltetése adott kimenet-bemenet pár esetében ér-
telmezhető, amikor egy meglévő, ismert igényt terhelünk rá a vizsgált területre, rész-, 
vagy egész hálózatra. A forgalom szétosztás és megfeleltetés két eltérő módon való-
sulhat meg, az arányos megfeleltetéssel, és az egyensúlyi ráterheléssel. A forgalom, 
vagy igény ráterhelés az OD mátrix mesterséges meghatározása az igények alapján. A 
forgalom megfeleltetés reciprok megfogalmazása a szétosztási feladat. A forgalom 
szétosztás a megfigyelt terület OD mátrixelemeinek előállítása a kimeneti és bemeneti 
értékek alapján.  

• A második modellezési formalizmus azon fizikai összefüggésekre épül, melyek a me-
chanikában, termodinamikában találhatók meg, és összefoglalóan gravitációs - entró-
pia modelleknek hívjuk. Az így felépített modellek egymásba transzformálhatók és 
megfeleltethetők. 
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• A harmadik osztályba tartoznak a hálózati egyensúlyi modellezési eljárások. Az 
egyensúlyi modellek felépítése nem korlátozódik a vizsgált területre, hanem egy OD 
mátrix családot vizsgál.  

3.1.1 Becslési módszerek 
A gyakorlatban különböző hipotézisek alapján végezték a mátrix becslését, az egyszerű tech-
nikáktól kezdve egészen az összetett matematikai apparátusokat használó leírásokig. A cél-
forgalmi mátrix becslési módszereiről készített alapos összefoglalást Kulcsár és Bauer [84]. 
Az OD mátrix elemeinek becslésére az egyik első javaslatot Bell (1984), Van Zuylen és 
Willumsen (1980) tették, akik lineáris-logaritmikus becsléseket alkalmaztak. Mahler (1983) 
javasolta a Bayes technikát, Spiess (1987) a „maximum likelihood” módszert. Az általánosí-
tott legkisebb négyzetek módszerét Bell (1991) és Cascetta (1984) fejtette ki. Ez utóbbi a 

{ }m
iibb 1==  vektorban magába foglalja a méréseket és az m dimenziós, illetve { }n

iixx 1==  n 
dimenziós állapotleírást. A cél az állapotvektor becslése:  
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ahol W olyan m dimenziós kvadratikus mátrix, mely súlyozza a funkcionált, tipikusan a mé-
rési zajok varianciájának, kovarianciájának inverzével. Az m és az n dimenziók növekedése 
miatt a minimalizálási probléma viszonylag nagy dimenziós – bár általános esetben kiérté-
kelhető – és nem biztos, hogy a fizikai összefüggésbe helyezve értelmes eredményt szolgál-
tat. Éppen ezért szokásos az x állapotvektor megszorítása egy jellemző állapothalmazra, vagy 
még általánosabb módon feltételekkel történő korlátozása. A fenti egyenlet megfogalmazása, 
kiegészítve a fizikai rendszer sajátosságaival meghatározott feltételekkel az alábbi módon 
írható (helyettesítve AWA = és bW  tagokkal):  
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Feltéve, hogy  

  )1,..,=( niuxl iii ≤≤  (3.4) 

ahol li az alsó korlátot, ui a felső korlátot jellemzi. A feltételekhez kötött legkisebb négyzetek 
módszerei között meg kell említeni Lödstedt (1984) algoritmusát, amely kifejezetten nagy-
dimenziós rendszerek minimalizálását teszi lehetővé. Lehetőség van a gradiens módszer pro-
jekcióval való kiterjesztésére is, melyek legfőbb előnye, hogy a módszer nemlineáris optimá-
lis állapotbecslésre is kiterjeszthető, egyszerűbb korlátozások alkalmazásával.  

Az adatfeldolgozás szempontjából két eltérő adattípust lehet megemlíteni. Az elsődleges (ak-
tivitási) adattípus a közlekedésben résztvevő személyeket és objektumokat jellemzi, valami-
lyen a priori módon. Ezen adatcsoport a gyakorlatban csak igen korlátozott módon vehető 
figyelembe, mert bár az objektumszintű leírás megbízható, a személyekhez kötött informáci-
ók nem azok. Az elsődleges adathalmazba tartozó adatok csak nagyon korlátozott módon 
vehetők figyelembe. A másodlagos adatcsoport elemei a hálózati szintű leírást jellemzik (inf-
rastrukturális, pálya geometria, tömegközlekedési viszonylatok, stb.). Ezen adatok döntő 
többsége mérhető, de ismeretük nem elegendő a célforgalmi mátrix leírására (Bell 1983, 
Cascetta és Nguyen 1988, Robillard 1975), így elengedhetetlen további kiegészítő informáci-
ók implementálása a becslési eljárásba. 
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A becsléshez használható modellek meghatározása 

A közlekedési igények dinamikus leírására számos fizikai törvény alapján leírt modell alkal-
mazható. A legelterjedtebb és legjobb közelítést adó modellek a gravitációs (Casey 1955) és 
az entrópia modell (a második termodinamikai főtétel szerint Wilson 1970, 1974). 

Az újabb modellcsaládok a közlekedési folyamatban közreműködő embert már nemcsak 
résztvevőként, hanem önálló döntési képességgel rendelkező személyként veszik számításba. 
Az ember döntési és viselkedési folyamatait modellezik, amely ezután már alapvetően képes 
befolyásolni az egész modell pontosságát. Az emberi faktorokat figyelembe vevő modellek 
komplexek, és így jóval összetettebb módon írják le a közlekedési folyamatok statikus vagy 
dinamikus módon feltételezett egységét. Több publikációban is bemutatták, hogy az emberi 
tényező számszerűsíthető (Bhat és Koppelman 1993, Vause 1995, Recker és Root 1986). Az 
emberi aktivitási tényezők felosztása és jellemzése is megtörtént (Axhausen, Polak 1991).  

A kiválasztás folyamata szinte az összes olyan modellben jelen van, amely szerint a közleke-
dési folyamat felfogható úgy, mint egy választási folyamat lánca. Minden lépésben elemi 
döntések folyamata zajlik le, választás az aktivitási jellemzők, a célállomások, pakolási és 
útvonal lehetőségek közül. Az aktivitási, választási technikák előrejelzése sztochasztikus 
terminológiával élve véletlen bolyongási modellek felírásához vezethet (Domencich és 
McFadden 1975, Williams 1977, Ben-Akiva és Lerman 1985).  

A véletlen bolyongási modellek mellett szerepet kap a racionalitás is a rendszerszintű emberi 
jellemzők leírásában. A közlekedésben résztvevő ember humán tulajdonságai racionális vi-
selkedési jelleget mutatnak, és mindig a nyereség, valamint a lehetőségek maximalizálására 
törekszik. Ennek következménye, hogy minden választási alternatíva alkalmazhatósági, hasz-
nossági indexszel írható le, figyelembe véve az egyén képességeit, céljait és lehetőségeit. A 
fent említett mennyiségi leírás két eltérő összetevőre bontható (determinisztikus és sztochasz-
tikus). A véletlenszerű rész tartalmazza a bizonytalansági halmazt is, melyben megtaláljuk a 
nem megfigyelt, nem mért, vagy egyszerűen a figyelmen kívül hagyott lehetőségeket. Szintén 
a bizonytalanság halmazába helyezzük el az egyszerű mérési hibákat is (Palma és Thisse 
1989, Lerman 1985). Az emberei faktorok súlyozására az alábbi indexet használják:  

  kii
i

kk kxcUtility εβ ++∑ )(=  (3.5) 

ahol xi(k) a k-dik alternatíva során felvett egyéni jellemző, βi olyan ismeretlen együttható, 
mely az i-dik jellemző fontosságát fejezi ki, súlyozza, és ck az adott alternatíva jellemző 
együtthatója. Az egyenlet véletlen összetevője az εk, amelyről feltételezhetjük, hogy normál 
eloszlású Gauss folyamatokról van szó. A (3.5)  összefüggés egyetlen matematikai problémá-
ja, hogy a normál eloszlású zajkomponens zárt alakban nem kifejezhető, így a gyakorlatban 
közelítési eljárásokat kell alkalmazni (Daganzo, 1979). A numerikus, analitikus szempontból 
a helyettesítés, vagy közelítés céljából használt leírás a Gumbel formula. A Gumbel formula 
alkalmazása a rendszert valószínűségi alapon teszi kezelhetővé. A tiltó egyenletet Logit mo-
delleknek is nevezik, utalva arra, hogy a zajfolyamat leírása logaritmikus léptékkel történik, a 
k-dik alternatíva esetében írható:  
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ahol az összegzés kifejezés a választás halmazában meglévő minden lehető alternatívára ki-
terjed. A β és c együtthatók a Maximum Likelihood (ML) becslési technikával határozhatók 
meg. A Logit modellek közül a hierarchikus, vagy zárt leírás lényege, hogy részhalmazokat 
képez a korreláló alternatívákból, és ezeket a korrelált halmazokat a továbbiakban külön 
egyedekként, összetett alternatívákként alkalmazza. Az összetett alternatívát az alkalmazási 
függvény írja le: 
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ahol θk az új, strukturált együttható (Ortuzar és Willumsen, 1995, McFadden, 1978). 

3.2 A célforgalmi mátrix korlátozások mellett végzett becslése ál-
lapottérben 

Az OD mátrix becslésének a 3.1.1-es fejezetben bemutatott módszereken túl létezik egy új 
megközelítése is. Az állapottér elmélet szerinti megközelítésben a közlekedési folyamatok 
paramétereinek és változóinak becslését állapot-megfigyelő segítségével tudjuk megbecsülni, 
pl. a már bemutatott Kálmán-szűrő segítségével. Ez a felismerés vezetett oda, hogy az OD 
mátrix becslésére is felhasználják az állapot-megfigyelőt. Az első kísérletekben egy egyszerű 
kereszteződésben vizsgálták a célforgalmat, ami ott a fordulási rátákkal egyezik meg, erről 
Cremer és Keller [32],[34], valamint Nihan és Davis [105] publikáltak. A fordulási rátát szá-
zalékosan adták meg, az adott ágba behajtó járműszám függvényében. A sztochasztikus 
megközelítés bevezetésére is ebben az időszakban került sor [106]. A már említett Likelihood 
módszerekkel párhuzamosan a nyolcvanas években kezdték alkalmazni a Kálmán szűrőt a 
fordulási ráta dinamikus becslésére.  

A Kálmán-szűrő alkalmazása jó eredményeket hozott, de vele párhuzamosan más módsze-
rekkel is próbálkoztak, ilyen volt az a Bayes-típusú becslési módszer, amit gyorsforgalmi 
úthálózat paramétereinek becslésesére használt Zijpp [143]. A korlátozások nélküli Mozgó 
Ablakos Becslés (MHE) eljárását a 70-es évek közepén Thomas [129], később Know, 
Buckstein és Kailath [76] javasolta. Lineáris esetben a mozgó ablakú állapotbecslési eljárá-
sokat először az adaptív (véges memóriájú) szűrőkhöz hasonlították. Nemlineáris rendsze-
rekben a kezdeti értékékek meghatározására alkalmazták, zajmentes korlátozások nélküli [68] 
esetre. Ezt követően több kutató is foglakozott a korlátozások melletti becsléssel, közöttük de 
Souza, Gevers, Goodwin [125], majd Bequette [14] megmutatta az egyértelmű megfeleltetést 
a korlátos becslési és szabályozási feladat között. A statisztikai alapon nyugvó optimális 
nemlineáris becslési megközelítést Biegler [15] írta le. Muske, Rawlings és Lee [103] a moz-
gó ablakos eljárás rekurzív módon való megfogalmazását mutatta meg, majd a stabilitást a 
dualitás segítségével Muske és Rawlings [102] bizonyította be. Marquardt a skálázási lehető-
ségeket vizsgálta korlátozások mellett. Tyler és Morari általános stabilitási problémát fogal-
mazott meg és mutatott be [133] a mozgó ablakos becslés tekintetében. Számos gyakorlati 
felhasználás született, főleg a vegyipari alkalmazások területén. Findeisen [48] az ablakok 
közötti váltást mutatja be. Bemporad, Morari, Mignone, Tyler hibrid rendszerek tekintetében 
alkalmazta a mozgó ablakos becslést. Rao összefoglaló munkájában [115] sztochasztikus 
megközelítésben foglalja össze a módszert.  
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Az eljárások egyre kisebb hibával tudták a fordulási ráták értékét visszaadni, azonban mind-
végig maradt egy megoldatlan probléma. A rendszerben korlátozások működnek, amelyek 
kezelését kezdetben nem tudták megoldani, csak közelítő módszerekkel. Ez a probléma a 
gyakorlatban akkor jelentkezik, amikor a becsült értékek közel kerülnek a megadott korlá-
tokhoz. A megoldást a korlátozások mellett végzett MHE általános kidolgozása hozta meg 
[116].  

3.2.1 A korlátozások mellett végzett becslés mozgó horizonton 

A dolgozatomban a korlátozások mellett, mozgó horizonton végzett becslési technikát alkal-
maztam a célforgalmi mátrix becslésére. A módszer bemutatásához induljunk ki az alábbi 
egyenletekkel leírt időben diszkrét rendszerből: 
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ahol a diszkrét wk az állapot zaj, a vk a mérési zaj,  xk az állapotvektor, A, G konstans paramé-
termátrixok, Ck egy időfüggő mátrix, és az x0 kezdeti érték ismert. A rendszerben nem szá-
molunk beavatkozó jellel, ezért Buk=0 és igaz az, hogy G=A=In, (n az állapotok száma). A 
Kálmán-szűrővel történő becslés esetén a wk-nak és a vk-nak nulla várható értékű, normál 
eloszlású zajoknak kellett lenniük ismert szórással, de az MHE technika ennél általánosabb 
becslési mód, ahol nem szükséges a statisztikai jellemzők ilyen jellegű megszorítása. 

A Batch becslési módszer 

Az MHE becslési eljárás alapgondolata, a Batch nevű eljárásra épül, annak egy véges hori-
zontú megvalósítása (a számítási kapacitásigény csökkentése érdekében). A módszerek csak 
a becslési horizont hosszában térnek el egymástól. A két eljárás akkor tudja az általa megfi-
gyelt rendszer állapotát, vagy annak várható értékét helyesen becsülni, ha a kΨ funkcionált 
minimalizálja és kielégíti a dinamikus feltételeket. A kΨ funkcionál a súlyozott állapotzaj és 
a mérési zaj értékeit tartalmazza. Ha az időben visszafelé a rendszerből végtelen (Batch) 
számú mérés áll rendelkezésre, akkor az alábbi funkció minimalizálásával érhetünk el pontos 
becslést: 
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ahol kŵ és kv̂ becsült zajok, a Q és az R adott súlymátrixok. A becsült zajokat úgy kell meg-
határozni, hogy a funkcionált minimalizálja, és egyúttal kielégítse a becslés dinamikai feltét-
eleit:  
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A kezdeti érték: 

 kk wxx |10|0 ˆ=ˆ −+  (3.11) 
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A kŵ és kv̂ ismeretében a fenti dinamikai egyenletből megkapjuk az kjx |1ˆ + értékét, azaz az 
aktuális becsült állapotot. A funkcionálban látszik, hogy a Q súlyozó mátrixot minimum két 
tagra lehet bontani, és így a Q0 mátrix segítségével külön lehet súlyozni a kezdeti értéket. 
Ezen felül lehetőség van a horizont elemeinek tagonkénti, alternatív súlyozására is. A pontos 
becslés eléréséhez fontos az állapotzaj kovariancia (Q) és a kimeneteken mért zaj kovariancia 
(R) súlymátrixok helyes megválasztása, amely feltételezi, hogy ismerjük ezen zajösszetevők 
tulajdonságait és szórását.  

A Mozgó Ablakos Becslés (MHE) módszer 

Az előbb bemutatott Batch eljárás hátránya, hogy a lépésszám növekedésével egyre több lesz 
a múltbéli információ, amely rendkívül nagyszámú adat feldolgozását teszi szükségessé. A 
probléma megoldására dolgozták ki a véges időintervallumon, azaz ablakon vagy horizonton 
dolgozó Mozgó Ablakos Becslést (MHE). A mozgó ablak mérete legyen: N, akkor a 

kΨ funkcionál az alábbiak szerint alakul: 
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A dinamikai egyenletek: 
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A kezdeti érték, a horizont elején: 
 kNkNkkNk wxx |1| ˆ=ˆ −−−− +  (3.14) 

Az N méretű horizont minden lépésben eggyel előrébb csúszik, így a mozgó horizont mögött 
maradt időszelet (0-tól k-N-ig) mérései, és az azokból számított funkcionál értékei elvesznek. 
Pontosabban a becslés során a becsült állapotban, mint múltbéli információ megjelennek. A 
horizontok ilyen „összekapcsolására” a szakirodalom két lehetőséget említ meg, a szűrt és 
simított módszereket [48]. Továbbá a „kiesett múlt” értékeit összegyűjthetjük egy kumulált 
költséggel *

Nk −Ψ , amely a (3.12) egyenletben additív tagként szerepel, és jellemzi a horizont 
előtti becslést.  

Az időben mozgó ablak számításánál felhasználásra kerülő megfigyelt, mért és becsült érté-
keket alábbi ábra szemlélteti: 
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3-2. ábra A Mozgó Ablakos Becslés alapelve 

A korlátozások mellett végzett MHE módszer (cMHE) 

Az MHE becslési folyamata során lehetőségünk van korlátozások megadására. A korlátozá-
sokat kezelő módszert cMHE eljárásnak hívják. A módszer lényege, hogy a feladat során alsó 
és felső korlátokat fogalmazhatunk meg, amelyek a gyakorlatban az állapotokra és a hibákra 
fennálló különböző egyenlőségi és egyenlőtlenségi feltételek megadását jelentik. A legegy-
szerűbb esetben az alábbi feltételekkel számolhatunk: 
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A korlátozások megadásának lehetősége tehát azt jelenti, hogy az állapotbecslés végered-
ményét már a megadott korlátok teljesülésével kapjuk meg. A feladat megoldása nem triviá-
lis, a gyakorlatban az optimális megoldás keresése során a sztochasztikus programozást, a 
dinamikus és kvadratikus programozást használhatjuk. Az egyenlőtlenségi feltételek megadá-
sa kvadratikus programozás esetén nem túl bonyolult. A becslés pontosságát nagyban befo-
lyásolja az R és Q mátrixok megválasztása. A mátrixok szimmetrikus, pozitív, szemi-definit 
súlyozó mátrixok. A Q mátrix az állapotokat bünteti, az R mátrix pedig a kimeneti becsült 
hibát súlyozza. 

Az MHE becslés tulajdonságaiból adódik, hogy lineáris modell esetében, egy egységnyi 
hosszúságú horizonton (N=1) éppen a Kálmán-szűrő által adott optimális becslőt kapjuk. Az 
egyetlen különbség, hogy a Kálmán-szűrés esetében a korlátozások figyelembe vételére nincs 
lehetőség.  Az alábbi táblázat összefoglalja a kétféle állapotbecslés tulajdonságait: 

 Lineáris modell Nem lineáris modell 
Nulla várható értékű normál eloszlású 

zajfolyamat (Gauss) 
Kálmán-szűrő Kiterjesztett Kálmán-

szűrő 
Általános zajfolyamat és egyenlőtlen-

ségi feltételek kezelése (korlátok)  
MHE (vagy cMHE) 

3-2. Táblázat Az MHE és a Kálmán-szűrő tuéajdonságai  
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Az egyes becslési eljárások között bizonyos feltételek esetén biztosított az átjárás, amelyet az 
alábbi ábra szemléltet: 

MHE 

Batch Kálmán-szűrő 

N=1 N→∞ 

 

3-3. ábra A becslési módszerek átjárhatósága 

3.2.2 Célforgalmi mátrix becslése cMHE módszerrel 

A cMHE technika tulajdonoságai miatt kiválóan alkalmas közúti a közlekedési folyamatok 
paramétereinek becslésére. A módszer közúti alkalmazását a célforgalmi mátrix előállítására 
alkalmaztam. Az első lépésben meg kell határozni a rendszer állapottér modelljét. 

A rendszer állapottér modellje 

Definiáltam az alábbi általános kereszteződést, ahol kötött fázisidő terv szerinti jelzőlámpa 
vezérlés működik és a fázissorrend nem definiált:  

 

q1 
 

y1 

y3 
 

q3 

y2  q2 

x21 
x23 

x24 

q4 y4

 

3-4. ábra Egyszerű kereszteződés forgalmi viszonyai  

A kereszteződésben a célforgalmi mátrix elemeinek előállítása megegyezik a fordulási ráták 
értékeinek becslésével. A forgalmi folyamatokat egyszerűen definiáltam, a bejövő járművek 
bármely irányban távozhatnak, nincs definiált fő folyam. A modell alapja a megmaradási 
egyenleteken alapszik. Fontos, hogy a diszkrét rendszer mintavételi ideje nem lehet keve-
sebb, mint a csomópontban definiált ciklusidő. Az állapotok ebben a modellben a fordulási 
rátákkal fognak megegyezni. Nézzük az egyes irányba kihaladó járművek összetételét: 

 )()()()()()()()(=)( 4143132121111 kxkqkxkqkxkqkxkqky +++  (3.16) 

 )()()()()()()()(=)( 4243232221212 kxkqkxkqkxkqkxkqky +++  (3.17) 

 )()()()()()()()(=)( 4343332321313 kxkqkxkqkxkqkxkqky +++  (3.18) 
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 )()()()()()()()(=)( 4443432421414 kxkqkxkqkxkqkxkqky +++  (3.19) 

ahol qi(k) az adott i irányból a kereszteződésbe behaladó forgalom nagysága, yj(k) az adott j 
irányba kereszteződésből kihaladó forgalom nagysága, xij(k) a fordulási ráta, az adott i irány-
ból behaladó autók mekkora hányada fordult el és haladt ki a j irányba. 

A fenti egyenletekkel egy egyszerű modellt határozunk meg. A diszkrét rendszerben a behaj-
tó ágakban érkező járművek valamely kihajtó ágon távoznak.  Az egyes irányba visszakanya-
rodó járművek száma a valóságban közelít a nullához, de az általánosan kidolgozott példában 
nem számolok ezzel az egyszerűsítéssel (pl. egy körforgalomnál már számottevő lehet ez az 
érték). A kereszteződés modelljét az alábbi egyenlet írja le: 

 )()()(=)(
=1

kvkxkqky jiji

n

i
j +∑  (3.20) 

ahol i=1,...,n és j=1,...,m., vj(k) egy nulla várható értékékű, normál eloszlású mérési zaj. A 
bemeneti járműáramlás mérési zajjal terhelt, ahol ζi(k) a nulla várható értékű zaj. 

 )()(~=)( kkqkq iii ζ+  (3.21) 

A rendszer tulajdonságait és a megoldást alapvetően határozza meg a qi(k) vektor időbeni 
viselkedése. A fizikai tartalom alapján a vektor a bejövő ágakban mért járműszámot (forga-
lomnagyságot) jelenti. Ha ez az érték állandó, akkor a rendszer lineáris lesz, ha időben válto-
zik, akkor nemlineáris modellt kapunk. Mind a két megoldásnak van gyakorlati jelentősége. 
Ha a diszkrét rendszer mintavételi ideje nagy, azaz pl. órás adatokat gyűjtünk, akkor a becs-
lés egy többórás méréssorozat után képes megadni az egész időszakra érvényes fordulási rá-
tát, és ebből egy célforgalmi mátrixot. Ha a mintavételi idő kicsi, azaz pl. pár perc, akkor az 
állapot-megfigyelő is gyors lesz és gyorsan rendelkezésre állnak a becsült fordulási ráták, így 
ezeket az információkat valós idejű vezérléshez is fel lehet használni. A MATLAB példát 
kidolgoztam mind a két esetre, tehát a lineáris és a nemlineáris esetre is. 

Az állapotok, azaz a fordulási ráták között az alábbi dinamikus összefüggést írhatjuk fel: 

 )()(=1)( kwkxkx ijijij ++     (3.22) 

ahol wij(k) az állapotzaj és a (3.8) egyenlet alapján A=G=I, valamint B=0, 

A fordulási ráták értékei nem vehetnek fel bármilyen értéket, rájuk az alábbi egyenlőségi és 
egyenlőtlenségi feltételek vonatkoznak:  

  
1=)(

1)(0

=1
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ij

m

j

ij

∑

≤≤

    (3.23) 

A cMHE állapot-megfigyelő tervezése  

A korlátozások figyelembe vétele mellett végzett becslés az általam kidolgozott eljárás alap-
eleme. A rendszer modellje a példában vizsgált egyszerű kereszteződés. A rendszerben zajló 
folyamatokat a (3.20) és a (3.22) egyenletek írják le. A kereszteződés bemenő jele az egyes 
ágakban mért forgalomnagyság qi, kimenete pedig a kihajtó ágakban mért forgalomnagyság 
yi. Az cMHE állapot-megfigyelő már a mérési zajokkal terhelt értékeket kapja meg, és ezek 
alapján meghatározza a rendszer belső x̂  becsült állapotvektorát. 
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Az általam tervezett cMHE megfigyelő struktúrája az alábbi ábrán látható: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kereszteződés 
modell 

y q 

v ζ cMHE megfigyelő 
feltételek: 

0<=xij<=1;  Σ xj=1 
 

zajok: 
wv ˆ,ˆ,ζ  

x̂

w 

 

3-5. ábra A cMHE állapot-megfigyelő 

Az állapot-megfigyelő a (3.12) egyenletben felírt funkcionált minimalizálja úgy, hogy a hoz-
zá tartozó (3.13) dinamikai egyenletet kielégíti, valamint figyelembe veszi a (3.23) pontban 
felírt egyenlőtlenségeket. A fordulási ráta, valamint a zajfolyamatok felírhatók: 
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 (3.24) 

A cMHE állapot-megfigyelő eredményeit egy steady state Kálmán-szűrő becslési eredmé-
nyeivel hasonlítottam össze. A Kálmán-szűrővel kapott becsült értékeket úgy szorítottam a 
feltételek közé, hogy a becslési folyamat végén normáltam azokat. Az összehasonlíthatóság 
érdekében cMHE eljárást az N=1 méretű horizontra kell felírni, ebben az esetben a funkcio-
nál az alábbiak szerint alakul: 
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ahol Q súlymátrix mellett külön Q0 súlyozza a horizont első elemét. A dinamikai feltételek: 
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 (3.26) 

Továbbá fennállnak a (3.23) pontban leírt egyenlőtlenségek. 

A feladat kiterjesztése 

Egy körforgalom célforgalmi mátrixának becslése hasonlóan épül fel, mint az egyszerű ke-
reszteződésben bemutatott becslési módszer, hiszen a két esetben a modellek is teljesen egy-
formák. A feladat értelmezhető olyan esetekre is, amikor az alapösszefüggések fennállnak, de 



 

  36

már a behajtás és kihajtás között több mintavételi időtartam is eltelik. Ilyen problémával ta-
lálkozunk a gyorsforgalmi utakon történő folyamatok megfigyelésénél. Az eddigi feltételezés 
szerint a diszkrét rendszer egy lépésében lezajlik a behajtó és a kihajtó áramlatok közötti hon-
nan-hová információ összerendelése. Egy kereszteződésben vagy egy körforgalomban ez igaz 
is, és így fennáll a (3.20) egyenlet. A gyorsforgalmi utakon azonban felmerül az a probléma, 
hogy a bemeneten megjelenő jármű csak egy adott idő múlva ér el valamelyik kihajtó ághoz.  

Ennek a problémának a kiküszöbölésére az első és legkézenfekvőbb megoldás a mintavételi 
idő növelése, amivel azonban a becslés elveszítheti a dinamikus, valós idejű tulajdonságát. A 
másik megoldás a vizsgált útpálya feldarabolása kisebb szakaszokra. Ennek hátránya, hogy 
csak egy szakaszon belül tudunk honnan-hová információt meghatározni, az egész rendszerre 
már nem. Egy harmadik lehetőség, hogy a járművek sebesség adataiból egy olyan középse-
bességet számolunk, amelyet az egész homogén járműfolyammal azonosítunk, és így a távol-
ságokból már kiszámítható a késleltetési idő, ameddig egy jármű a felhajtástól számítva a 
kimeneten megjelenik.  

Általános megoldást találni nehéz, mert az függ a vizsgált útszakasz hálózati szerkezetétől 
(sávszám, lehajtók, felhajtók), valamint a telítettségtől és az adott régió közlekedési moráljá-
tól is (mennyire homogén a járműfolyam). Egy másik megközelítésben Zijpp [143] egy moz-
gó idejű koordinátarendszer (MTCS) felállítását javasolta, aminek lényege, hogy a járművek 
térben és időben különböző pályagörbéken mozognak, de azok egymást nem metszik, és a 
követési időközök egy megadott időhatáron belül maradnak. Azokat a járműveket, amelyek a 
feltételeket nem teljesítik, egy modellhibával jellemezzük.  

3.2.3 Szimulációs eredmények 

A célforgalmi mátrix korlátozások mellett végzett becslésének (cMHE) bemutatására 
MATLAB szimulációs programot készítettem, amelyet egyszerű négyágú kereszteződésben 
próbáltam ki. A modellben előre felvettem a célforgalmi mátrixot, először konstans értékek-
kel, majd normál valószínűségi eloszlás szerint generált, változó értékekkel. A modellben 
működő célforgalmi mátrixot az állapot-megfigyelő természetesen nem ismeri, csak a rend-
szer méréseit. A becslési feladatot megoldottam Kálmán-szűrővel is, és azt összehasonlítot-
tam a cMHE eredményeivel.  

Tekintsük a 3-6. ábra kereszteződését. A kisebb számítási szükséglet miatt tegyük fel, hogy 
csak az 1-es és a 2-es irányban vannak behajtó ágak, míg a 3-as és a 4-es irány a kihajtó ágak.  

 

q1y3 

q2 

x23 

x24 

y4 

x13 

x14 

 

3-6. ábra A szimulációban felépített csomópont 
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A feladatban csak négy fordulási rátát kell megbecsülni, így az állapotvektor az alábbiak sze-
rint alakul: 

 [ ]Tk xxxxx 24231413=  (3.27) 

A dinamikai és a mérési egyenlet: 
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ahol a wk az állapotzaj vk nulla várható értékű mérési zaj. A kimeneti vektor két elemből áll: 

 [ ]Tk yyy 43=  (3.29) 

ahol az y3 és az y4 az adott irányok zajjal terhelt, kihaladó forgalomnagyságai. A behaladó 
járműszámot időben változónak feltételeztem (nem lineáris eset), értékei a Ck mátrixban sze-
repelnek az alábbiak szerint:   
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ahol ζk egy nulla várható értékű zaj, ami elsősorban a mérési hibából származik, q1 és q2 az 
adott irányok mérési zajjal terhelt behajtó forgalomnagyságai. A szimulációban előállítottam 
a szükséges behajtó és kihajtó járműforgalmak mért értékeit és a fordulási rátákat is (ezekhez 
hasonlítottam a becsült értékeket). A mérési zajokat a MATLAB normál eloszlású véletlen 
szám generátorával készítettem. 

A cMHE numerikus megoldásának egyik lehetséges implementálása a kvadratikus progra-
mozás [96], amelyet én is alkalmaztam. A módszerrel a fennálló egyenlőségi és egyenlőtlen-
ségi feltételek is jól leírhatók. A szimuláció során megmutattam, hogy az általam kidolgozott 
módszerrel (amely a cMHE technikát használja) pontosabb becslést adható a jelenleg hasz-
nált Kálmán szűrős megoldásnál. A mozgó ablakos becslést egységnyi méretű horizontra 
(N=1) írtam fel, a (3.25) alapján a funkcionál az alábbiak szerint alakul:  
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 (3.31) 

A dinamikai egyenleteket a (3.26) összefüggések adják. A rendszerben fennálló korlátozások: 
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 (3.32) 

Eredmények 

A szimuláció során 60 percnyi mérési sorozatot állítottam elő, amelyben meghatároztam a 
fordulási rátákat, a bementeket és a kimenteket. Az alábbi ábrán a két bemenet, a két kimenet 
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és a négy fordulási ráta (azaz a célforgalmi mátrix) időbeni értékei láthatók egy szimulációs 
kísérlet során: 
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3-7. ábra A kereszteződés forgalmi folyamatainak szimulációja 

A következő ábrán a korlátozások mellett végzett mozgó ablakos becsléssel (cMHE) és Kál-
mán-szűrővel történő becslési folyamat eredménye látható összehasonlítva a valós értékekkel 
(amelyeket az előző lépésben a szimuláció során állítottam elő). Az ábra rendre az x13 x14, x23, 
x24, fordulási ráták valós és becsült értékéit mutatja. 
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3-8. ábra A fordulási ráta becslése a cMHE és a Kálmán-szűrővel. 

A becsült értékeknek a meglévő feltételekhez történő megfelelőségét úgy ellenőrizhetjük, 
hogy megnézzük, mennyire teljesülnek az alábbi egyenlőségek: 
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A következő ábrán szaggatott vonal az x13, és az x14 értékpárok, míg a folytonos vonal x23, és 
az x24-es értékpárok esetében mutatja a nullától való eltérést:  
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3-9. ábra A megadott egyenlőtlenségi feltétlektől való eltérés (cMHE) 
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3-10. ábra A megadott egyenlőtlenségi feltétlektől való eltérés (KF) 

Az általam kidolgozott cMHE becslési módszerrel kapott eredményeket a Kálmán-szűrővel 
kapott eredményekkel statisztikai alapon hasonlítottam össze. A több szimulációs kísérlet 
(N=10) eredményeinek részletezése a B függelékben olvasható. A két állapot-megfigyelőt két 
kritérium alapján értékeltem: a feltételeknek való megfelelés és a pontosság alapján. A 
(3.32)-as egyenlet szerint fennálló feltételek teljesítését a (3.33) egyenlőség teljesülésével 
ellenőriztem, ahol is képeztem a diszkrét jelek különbségeinek, alábbi kettes norma négyze-
tét:  
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ahol S a futások során a diszkrét időintervallumok száma, a szimulációban S=60. A futások 
eredményeinek átlagát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 KF cMHE 
A (3.34) –es normák átlaga 0.281475365 0 

A (3.35) - es normák átlaga 0.065744 0 

3-3. Táblázat Az állapot-megfigyelők megfelelése a feltételeknek, kettes normák 

Az eredményekből jól látható, hogy a két becslés között minőségi különbség van. Amikor a 
fordulási ráta értéke megközelíti a feltételekben megfogalmazott határokat, akkor a Kálmán-
szűrő becslési eredményei különösen romlanak (x13 ≈ 0.75, x14 ≈ 0.25). A feltételek teljesítése 
érdekében Kálmán-szűrő által adott eredményeket az egyenlőtlenségi feltételeknek megfele-
lően arányosítani kell. Látható, hogy a cMHE technikával történő becslés esetében a (3.34) és 
(3.35) normák nullák, hiszen a módszer már a becslési folyamatban figyelembe vette a felté-
teleket, míg a Kálmán-szűrő erre nem képes. 

Az állapot-megfigyelők pontosságának értékeléséhez kiszámítottam a négy darab becsült 
állapot szórásnégyzetét: 
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A futások eredményeinek az átlagait az alábbi táblázatban foglalom össze: 
 KF cMHE 

(σ13)2  0.12942074 0.003146 

(σ14)2 0.135235601 0.003181 
(σ23)2  0.029769801 0.004259 
(σ24)2  0.032269313 0.004783 

3-4. Táblázat A becsült értékek szórásnégyzetei 

A számokból jól látható, hogy mind a négy esetben a cMHE technikával történő becslés sok-
kal jobban közelíti a valós értékeket. Ennek elsődleges oka nem a Kálmán-szűrő általános 
tulajdonságából fakad, hanem a fennálló korlátozó feltételek betartásának következménye 
miatt, amikor is a már említett módon az eredményt arányosítani kell. A becsült állapotok 
utólagos módosításáról azonban a Kálmán-szűrő nem szerez „tudomást”, tehát az átalakítás 
információja nem kerül bele a zárt hurokba, és így a határhelyzetekben a szűrő pontossága 
fokozatosan romlik. Meg kell említeni, hogy mind a két állapot-megfigyelő esetében a súlyo-
zó mátrixok (Q, R) felvétele alapvetően befolyásolja a becslés minőségét, ezért szükséges a 
szűrők hangolása. 

3.3 Új tudományos eredmények 

1. Tézis. Módszert dolgoztam ki a közúti közlekedési folyamatok állapotváltozóinak és para-
métereinek korlátozások mellett végzett, modell alapú becslésére, amelyet közlekedési rend-
szer célforgalmi mátrixának becslésén keresztül mutattam be, ahol a célforgalmi mátrix ele-
meit tekintettem állapotváltozóknak. 

• Megvizsgáltam a közúti folyamatok nehezen, vagy egyáltalán nem mérhető forgalmi 
paramétereinek becslésére használt jelenlegi módszereket. Rámutattam a Kálmán-
szűrő alkalmazására építő megoldások hiányosságára. A Kálmán-szűrő által becsült 
várható érték nem minden esetben megfelelő a folyamatok állapotaira fennálló korlá-
tozó feltételek miatt. Bizonyítottam, hogy a célforgalmi mátrix becslése korlátozások 
mellett is elvégezhető a cMHE technika alkalmazásával, csökkentve ezzel a becslési 
hibát (sztochasztikus rendszerek esetén annak várható értékét). 

• A fordulási ráták modellezése céljából a diszkrét idejű lineáris időinvariáns sztochasz-
tikus állapottér modellt az alábbi módon írtam fel: 

 )()(=1)( kwkxkx ijijij ++  (3.37) 

ahol wij(k) az állapotzaj, xij(k) pedig a fordulási ráta, ami azt írja le, hogy az adott i 
irányból behaladó járművek mekkora hányada (%) fordult el és haladt ki a j irányba, 
k=1,2,…..N. A rendszerben mérjük a bemenő és a kimenő járművek számát, a kime-
neti mérés zajjal terhelt, a mérési (kimeneti) egyenlet az alábbi alakú: 

 )()()(=)(
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j +∑  (3.38) 

ahol qi(k) az adott i irányból a kereszteződésbe behaladó forgalom nagysága, yj(k) az 
adott j irányba a kereszteződésből kihaladó forgalom nagysága, i = 1,...,n és 
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j = 1,...,m, vj(k) egy nem definiált eloszlású zaj. A bemeneti járműáramlás is mérési 
zajjal terhelt, ahol ζi(k) a nulla várható értékű normál eloszlású zaj. 

• Megmutattam, hogy a rendszer állapotai becsülhetők az alábbi korlátozások figye-
lembe vételével is: 
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• A feltételek mellett végzett állapot-megfigyelő tervezésére a korlátozások mellett 
végzett Mozgó Ablakos Becslési (MHE) technikát javasoltam, amely az állapotok 
várható értékét becsüli meg úgy, hogy következőkben felírt kΨ funkcionált minimali-
zálja és kielégíti a dinamikai egyenletet (3.37), valamint a (3.38) mérési egyenletet:  
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A dinamikai feltételek ( j a horizont futó indexe): 

 kjkjkj wGxAx |||1 ˆˆ=ˆ ++   1...,1,= −−− kNkj  (3.41) 

 kjkjj vxCy || ˆˆ= +      kNkj ...,1,= −−  (3.42) 

A kezdeti érték a horizont elején: 

 kNkNkkNk wxx |1| ˆ=ˆ −−−− +  (3.43) 

A megoldás újdonsága az, hogy a nem mérhető közúti forgalmi paraméterek várható értékei 
az adott feltételek mellett is megfigyelhetőek. Az eredmények alapján a cMHE állapot-
megfigyelővel a Q és R súlyoktól függő hibával tudtam becsülni az állapotokat kielégítve 
valamennyi korlátozó feltételt.  

A tézishez kapcsolódó publikációim: [V-1],[V-5],[V-6],[V-9],[V-10],[V-11] 
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4 Egyedi kereszteződés jelzőlámpa szabályozása torló-
dásdetektáló szűrővel 

Az egyedi kereszteződések jelzőlámpás szabályozásának elsődleges célja a csomópont el-
sőbbségi viszonyainak meghatározása, valamint a biztonságos járműáthaladás biztosítása 
úgy, hogy a forgalom lefolyása a lehető leghatékonyabb legyen. A hatékonyságot a teljes 
áthaladási idő, a sorban álló járművek száma, a megállások száma, a környezeti terhelés és 
még további minőségi mérőszámok alapján értékelhetjük. A kereszteződés forgalomirányító 
rendszerének tervezése során az irányítási stratégia és az elérendő célok megválasztása az 
egyik kulcskérdés. Egy csomópont forgalomirányító berendezése általában csak egy célfügg-
vény kielégítésre alkalmas, mert a szabályozó kötött szerkezetű. A hatékonyság növelése 
érdekében kézenfekvő eljárás lenne a szabályozó szerkezetének a forgalmi helyzetekhez tör-
ténő illesztése. 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül az általam kifejlesztett szabályozó algoritmus, amely a 
torlódási információ birtokában képes az éppen aktuálisan kiválasztott célfüggvény kielégíté-
se érdekében a soron következő ciklus fázis időtervét módosítani. A szabályozó alapja egy 
LQ optimális algoritmuson alapul. A torlódási információt egy hibadetektáló szűrő biztosítja, 
amely a tervezetthez képest kihaladni nem képes járművek számát határozza meg. A szabá-
lyozó felépítése szerint egy átkonfiguráló szabályozó, amely a torlódási információ birtoká-
ban képes a saját paramétereit megváltoztatni, és így jobban teljesíti az irányítási stratégiát. 

4.1 Az egyedi kereszteződés fázisidő tervének előállítására ismert 
módszerek 

Statikus, nem forgalomfüggő módszerek (Fixed-Time Strategies) 

A statikus módszereken belül kétfajta megközelítés létezik, az egyik a kötött fázissorrendű 
(Stage-Based Approach) szemlélet, a másik a szabad fázissorrendű (Phase-Based Approach) 
megközelítés. A kötött fázissorrendű módszer egyik első kidolgozója Allsop (1971) volt, 
akinek módszere a gyakorlatban SIGSET és SIGCAP néven vált ismertté. Az algoritmus első 
lépéseként meghatározzuk a fázissorrendet, amely ettől kezdve kötött lesz. A kereszteződés-
ben n darab jelzőcsoport és m darab i fázis (i=1,…,m) áll rendelkezésre. A módszer definiálja 
a Γ mátrixot, amelynek mérete m*n, az elemei (γij) ott egyesek ahol a j járműfolyamnak az i 
fázisban szabad jelzése van, egyébként az elemek zérusok.  

Fázis 1 Fázis 2 Fázis 3 

Ciklusidő 

Veszteség idő 
 

4-1. ábra A fázisok és veszteségidők 

A szabad jelzések ideje fázisonként a C ciklusidő függvényében az alábbiak szerint alakul:   
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  Cg ii λ=  (4.1) 

Ebből az irányítási vektorunk T
m ][ ....3210 λλλλλλ = , amely elemeinek összege egyenlő eggyel, 

mert λ0=L/C, ahol a veszteség idők jele li az összegük pedig L. A zöldidőket jelzőcsoporton-
ként az alábbiak szerint írhatjuk fel: 
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iijjj CCg

0
= λγΛ  (4.2) 

Ezután definiáljuk a kereszteződés bevezető ágaiban fellépő igényeket dj, amelyek a behajta-
ni kívánó járműmennyiségek. Az igények és az sj átbocsátó képesség hányadosa adja az át-
bocsátási arányt (flow ratio) yi=di/si. A várakozási időket a Dj  jelöli D=f(Λ,d,s). A feladatot 
két optimalizálási problémára vezethetjük vissza. Az első esetben a teljes várakozási időt 
szeretnénk a lehető legkisebbre szorítani, azaz keressük azt a λ értéket, ahol D minimumát 
kapjuk (a w egy súlyozó faktor):   
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A második esetben a kapacitás maximalizálása a cél, azaz keressük azt a λ értéket, ahol a µ 
kihasználtsági mutató a maximumot adja (pj adott): 

  )/( jjjj pyΛµ =  (4.4) 

Mindkét feladat lineáris programozással oldható meg. 

A szakirodalomban a másik megközelítés a szabad fázissorrendű (Phase-Based Approach) 
módszer a, amelyet először Improtta és Cantarella írt le (1984). Lényege, hogy nincs előre 
kötött fázissorrend, de a tiltás mátrixot az előző esethez hasonlóan kell megadni, ami már 
valamelyest determinálja a fázissorrendet is.  Fontos különbség, hogy a veszteségidőket hoz-
zárendeli a fázisokhoz, amivel eléri, hogy a fázisok szabadon cserélgethetők egymás között. 
Ehhez már fel kell használni a közbenső idő mátrixot is, amelyet egy veszteség idő mátrixba 
szerveztek, elemei lij. A jelzőcsoport váltási pontjait két számmal jellemzik, általában a sza-
bad jelzés kezdeti ui és vég vi időpontját. 

 Crg ii =+  és  iiii lguv +− =  (4.5) 

Mivel a szabad jelzést a ciklusidő kettévághatja, ezért ennek kezelésére definiáltak egy wij 
változót, amelynek értéke egy, ha az i szabad jelzés megelőzi a j szabad jelzést, egyébként 
nulla. A rendszerben a következő korlátozások érvényesek:    

 0≥C  ; 0≥µ  ; ii Cyg µ≥  ; Clg ii ≤+  (4.6)  

A feladatban a cél a kapacitás maximalizálása, vagy a várakozási idő minimalizálása adott µ 
értéknél, vagy a ciklusidő minimalizálása adott µ értéknél. A megoldás lineáris programozás-
sal történhet, amelyet az évek során további elemekkel is bővítettek, mint pl. a BMILP 
(Binary-Mixed- Integer-Linear-Programming). 
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Dinamikus, forgalomfüggő módszerek (Real-Time Strategies) 

A valós idejű stratégiák közül megvizsgáltam a „Követési időközökön alapuló” módszert és a 
„Mennyiség-sűrűség” módszert. A követési időközökön alapuló módszer hazánkban is ismert 
forgalomirányítási eljárás [95]. Alapja, hogy a kereszteződés felé érkező járművek, mint igé-
nyek jelentkeznek a helyzetjelző vonaltól 20-60 méterre elhelyezett hurokdetektoroknál (ezek 
a bejelentkező pontok). Ha a bejelentkező ponton folyamatos igény van, akkor az adott irány 
szabad jelzésének a nyújtása történik. A zöldidő két részből tevődik össze: az első alatt ha-
ladnak át a helyzetjelző vonalnál, a vonal és bejelentkező detektor között várakozó járművek. 
Ez az idő a kiürülési idő. A második rész alatt azok a járművek haladhatnak át, amelyek már 
a zöld jelzés alatt érkeztek a bejelentkező ponthoz. Minden ilyen érkező jármű a zöld időt 
megadott idővel (2 - 4,5s) meghosszabbítja. Természetesen az egyes zöld időknek és a cik-
lusidőnek is létezik korlátja.  

Az eljárásnak különböző módosításai és kiegészítései is léteznek, az egyik változatban két 
jármű közötti követési időre adnak meg egy maximális értéket, másik esetben ez az érték 
nem konstans, hanem egy adott értékről (CI=Critical Interval) csökken egészen zérusig. A 
csökkenés mértéke, azaz a változás sebessége sem konstans, hanem meredeksége más, ami-
kor van jármű a detektoron és más, amikor nincsen. A módszer addig használható hatéko-
nyan, ameddig nincs minden irány telítve, illetve amíg van a minimális zöldidőnek megfelelő 
várakozó járműmennyiség a helyzetjelző vonal előtt. Az eljárás másik hátránya, hogy mivel a 
ciklusidő hossza változó, ezért a szomszédos kereszteződések összehangolása nem lehetsé-
ges.  

 

t 

CI 

Van jármű a 
detektoron 

Nincs jármű a 
detektoron 

 

4-2. ábra A fázisváltás várakozási idejének a csökkenése 

A „Mennyiség-sűrűség” módszer (Volume-Density Method) alapelgondolása hasonló az 
előbb említetthez, de figyelembe veszi a tilos jelzés alatt várakozó járművek számát, a vára-
kozási időt a piros idő alatt, valamint a zöld időben fellépő igényeket (járműveket). Ezek 
alapján három komponens alapján épül fel az a kritikus idő (CI), amelyet az előző módszer-
nél bemutattam. A probléma kiterjesztését a veszteségidők minimalizálásával Miller írta le 
először (1963), MOVA nevű módszerében. A lényege, hogy egy J elsőrendű funkcionált ma-
ximalizál, majd ennek értékétől függően pirosra vált (J>0) illetve folytatódik a zöld idő 
(J<0). Az újabb módszereknél az hozott előrelépést, hogy több paramétert is figyelembe 
vesznek az optimalizálási eljárásban, többek között létezik a „foglaltság-időköz” alapján mű-
ködő eljárás, amely egy összegzett foglaltsági értéket képez.  

Az igényszint vagy várakozási idő szerint működő módszer a csomópont teljes veszteségide-
jét igyekszik minimalizálni [58]:   
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ahol n a kereszteződésen áthaladni szándékozó járművek száma, i a járművek sorszáma, Ki a 
jármű prioritásai értéke, ti a várakozási ideje, fi a jármű ti idejét súlyozó célfüggvény.  

Az állapottér elmélet közúti közlekedési alkalmazása az 1980-as évek elején kezdődött. A 
feladat felírásánál kritikus az állapotok és a beavatkozó jel helyes megválasztása. A módszer 
előnye, hogy a közúti mérések során fennálló zajokat és a modellezés pontatlanságából szár-
mazó bizonytalanságokat is jól képes kezelni.  

Az általam kidolgozott szabályozó algoritmus, egyedi jelzőlámpás csomópontok forgalom-
irányító berendezéséhez készült. A következőkben definiálom a felépített egyedi keresztező-
dés forgalmi folyamatainak modelljét, majd leírom a kifejlesztett szabályozó algoritmust és 
bemutatom az eredményeket. 

4.2 A kereszteződés forgalmi modellje 

A forgalmi modellezés állapotteres megközelítése számos publikációban jelent meg, amelyek 
többsége a járművek számát veszik az állapotnak és a szabad jelzési időt a beavatkozó jelnek. 
Az általam készített modell legfontosabb kiegészítése, hogy figyelembe veszi a kihaladni 
képes és a ténylegesen kihaladt járművek számának különbségét, amelyet majd felhasználok 
a szabályozásban. A módszer bemutatásához elegendő az itt leírt egyszerűsített kereszteződés 
forgalmi modellje. A későbbiekben további lehetőségeket mutatok be, valódi (komplexebb) 
kereszteződés szabályozó rendszerének tervezéséhez. Tekintsük az alábbi egyszerű kereszte-
ződést: 

 

1

2

3

4 

sor1 

sor2 

sor3 

sor4 

 

4-3. ábra A tervezés alapjául szolgáló csomópont 

A mintarendszer egy jelzőlámpával irányított négyágú kereszteződés, amelyben egy-egy jel-
zőfej található minden ágban. Az egyes ágakban kialakult sorhosszakat jármű darabszámban 
mérjük. A sorfelépülés az alábbiak szerint alakul: 
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x(k) 

xki(k) 

xbe(k)

x(k+1) 

 

4-4. ábra A sorfelépülés modellje 

A k-ik lépésben meglévő járműsor csökken a kihaladó járművek számával, viszont növekszik 
az ágba beérkező járművek számával, és így alakul ki a következő k+1-ik lépésben mért sor. 
Az egyes lépések között eltelt időnek legalább a fázisterv ciklusidejével kell megegyeznie. 
Szabad jelzés esetén a kihaladó járművek a kereszteződés geometriai jellemzői és a forgalmi 
viszonyok alapján meghatározott ütemben haladnak ki a kereszteződés ágaiból. Az egyes 
ágak átbocsátó képességét (qm) az alábbi képlet alapján előre meghatározzuk, több mérésből, 
átlagolással. Az átbocsátó képesség pontatlan meghatározása nem befolyásolja szabályozás 
minőségét, mert a mérési hibákat és modell bizonytalanságokat felhasználjuk a tervezésnél. 
Az átbocsátó képesség legyen:  
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ahol Tc a fázisterv ciklusideje és ∑
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a kihaladt járművek száma Tc idő alatt. A qm megad-

ja az átbocsátó képességet, azaz az egységnyi idő (szabad jelzés) alatt áthaladt járművek 
számát. A járművek kihaladásának időbeli lefolyását az alábbiak alapján közelítjük: 
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4-5. ábra A járművek kihaladásának feltételezett időbeli lefolyása 

A járművek már elindulnak a piros-sárga jelzéskép alatt, majd a zöld jelzésnél közel egyenle-
tesen haladnak ki, míg a sárga jelzésnél, egyre kevesebben hajtanak ki, majd végül megáll-
nak. Feltételezzük, hogy a ténylegesen kihaladt járművek Q száma a modellünkben arányos a 
szabad jelzés idejével:  

 uqQ m=  (4.9) 

A szabad jelzés idejét (u) az alábbiak alapján határozzuk meg: 

 sz ttu +=  (4.10) 
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ahol tz a zöld jelzéskép ideje és ts az átmeneti jelzéskép ideje. A szabad jelzés fontos paramé-
ter, mert ezzel tudunk a rendszerre hatást gyakorolni, azaz befolyásolni a járműmozgást. Az u 
paraméter lesz a közlekedési rendszerünk bemenete. 

4.2.1 A fázisterv és a mérési elrendezés 

A csomópontban meglévő fázissorrend alapvetően befolyásolja a szabályozó tervezését. A 
legfontosabb kérdés, hogyan viszonyul a járműsorok száma és a fázisok száma egymáshoz. 
Szerencsés választás, ha minden egyes megfigyelt sorhoz (állapot) önálló beavatkozó lehető-
ség, azaz szabad jelzés idő (bemenet) tartozik. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a rend-
szerben lévő dinamika és összefüggések miatt a rendszer nem irányítható a Kálmán-féle 
rangfeltétel alapján. Valódi forgalomirányítási feladat úgy oldható meg, hogy az egy fázisban 
lévő járműsorokat össze kell vonni, és csak az így kialakuló közös járműhosszt lehet befolyá-
solni. Ha ugyanazzal a szabad jelzéssel irányítunk több csomóponti ágat, akkor azt csak 
együtt tehetjük meg, mert a fázis szabad jelzése minden a fázishoz tartozó sorhosszra egy-
szerre hat. A jelen egyszerű példában a négyágú kereszteződés minden ágához külön fázis 
tartozik. 
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4-6. ábra A példában szereplő egyszerű fázisterv 

A feladatot úgy terveztem meg, hogy mindenképpen mérni lehessen a sorban álló járművek 
számát és az ágba behajtó járműveket, az alábbiak szerint: 

 

xbe(jm) Foglaltság (%) 

 

4-7. ábra Mérési elrendezés 

A beérkező járműveket egyszerű áthaladási hurokdetektorral mérjük. A sorban álló járművek 
számát kétféleképpen állapíthatjuk meg. Az első esetben mérhetjük egy hosszú hurokkal a 
foglaltságot, amiből az egységjármű hossz segítségével számíthatnánk a járművek számát. A 
második megoldásnál a pontosabb és sokkal korszerűbb képfeldolgozáson alapuló járműér-
zékelő használható, amely közvetlenül megadja a sorban álló járművek darabszámát. A meg-
oldást nem bonyolítja a hurokdetektor használata, de a videós járműszámláló pontosabb. A 
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mérések zajjal terheltek, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, ezért ezeket kezelni 
kell a szabályozó tervezésekor. 

4.2.2 A modell állapotegyenletei 

A (4.9) egyenlet alapján ideális, zavarmentes esetben, megfelelően megválasztott qm mellett a 
kihaladó járművek száma: 

 )()( kuqkx mopt =  (4.11) 

Az egyenlet csak torlódásmentes esetben igaz, bármilyen zavar esetén a kihaladó járművek 
száma csökken, illetve előfordulhat, hogy helytelenül megválasztott átbocsátó képesség ese-
tén megnő. A valóságban a ténylegesen kihaladt járművek száma és az ideális szám között 
egy eltérés (xf) teremt egyensúlyt: 

 )()()( kxkxkx frealopt +=    (4.12) 

Az xf (k) meghatározásánál a probléma az, hogy a rendszer modellezési hibával és zajokkal 
terhelt. Ennek ellenére a feladat megoldható, erre a célra terveztünk egy hibadetektáló szűrőt. 
Ez a szűrő kis hibával képes megmondani az xf(k) várható értékét. 
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4-8. ábra A sorfelépülés dinamikája 

A rendszer állapotváltozói az egyes ágakban, illetve az azonos fázisban lévő ágakban sorban 
álló járművek száma. Jelen esetben: 

 )](),(),(),([)( 4321 kxkxkxkxkx =  (4.13) 

A rendszert diszkrét rendszerként írtam fel, az egyes lépések között eltelt idő (mintavételi 
idő) a fázisterv ciklusideje Tc, vagy ennek egész számú többszöröse. A bejövő, mért jármű-
vek száma adott, de vq zajjal terhelt: 

 )()()( kvkxkx qbe
m
be +=  (4.14) 

A jelölések egyszerűsítése végett a várható érték képzést elhanyagolom. A sorhosszak az 
alábbiak szerint alakulnak: 

 )()()()1( kxkxkxkx kibe −+=+  (4.15) 

Behelyettesítve:  

 )()()()()1( kxkuqkxkxkx fm
m
be +−+=+  (4.16) 

A rendszer állapotegyenlete: 
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 )()()()()()1( kxkvkxkBukAxkx fqbe ++++=+  (4.17) 

A megfigyelési egyenlete: 

 )()()( kvkCxky y+=  (4.18) 

ahol 
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A C mátrix a példában egységmátrix, mert a sorban álló járművek számát egy videós jármű-
érzékelő közvetlenül méri. Az alábbi ábra a kereszteződés forgalmi folyamatának hatásvázla-
tát mutatja be, diszkrét időben: 
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4-9. ábra A kereszteződés forgalmi folyamatainak hatásvázlata 

Az általam kitűzött feladat az volt, hogy meghatározzak egy olyan szabályozót, amely az 
előbb bemutatott egyszerű kereszteződés jelzőlámpáinak szabályozását végzi. A modellben 
lévő zajok és bizonytalanságok elsősorban a mérési hibákból adódnak, amelyeket a korábban 
végzett mérési adatsorok kiértékeléséből lehet megállapítani.  

4.3 Jelzőlámpa szabályozás torlódásdetektáló szűrővel 

Az általam kidolgozott szabályozóban alapvetően a csomópont ágaiban sorban álló járművek 
számának minimalizálását tűztem ki célul. A modellből következik (4.17), hogy az átbocsátó 
képességhez képest nem minden jármű tud kihajtani, néhány a sorban ragad. Azt feltétele-
zem, hogy leggyakrabban két ok miatt következik be torlódás: 

• a kihajtó ágakban nem áll rendelkezésre szabad hely a kihaladáshoz, 
• az átbocsátó képesség, valamilyen akadály miatt csökkent le. 

A sorhosszak csökkentése mellett további két cél kielégítésére adódik lehetőség, a torlódás 
típusától függően: 

• Az első megközelítésben azt feltételezem, hogy nem áll rendelkezésre elég szabad 
hely a kihajtáshoz. Ebben az esetben létezik egy minimális járműszám, amely még 
képes áthaladni, ehhez a számhoz tartozik egy minimális szabadjelzés, amit az alábbi-
ak szerint számíthatunk: 
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Ebben az esetben a szabályozó a torlódott ágnak csak ezt a szabad jelzést adja meg, az 
így felszabadult időt a többi irány között lehet szétosztani. A megoldás hatására a töb-
bi, nem torlódó irányban a hosszabb szabad jelzés hatására rövidebb járműhosszok 
alakulnak ki, a torlódott ágban azonban megnövekszik a sorban állók száma. 

• A másik megközelítésben a torlódott ágban az átbocsátó képesség valamilyen akadály 
miatt csökkent le.  Ebben az irányban a szabad jelzés növelésével lehetőség van arra, 
hogy ne növekedjen elfogadhatatlanul hosszúra a járműsor, amit kétféleképpen értem 
el. Egyrészt az általam használt visszacsatolt szabályozó tulajdonságából adódóan a 
hosszabb járműhossznak hosszabb szabad jelzése lesz. Másrészt lehetőség van arra, 
hogy újraszámítsam az átbocsátó képességet, ami itt a B mátrix megváltoztatását je-
lenti. 
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A leírt szabályozó átkonfiguráló típusú, azaz a célfüggvénynek és a torlódás mértékének 
megfelelően a saját tulajdonságait képes megváltoztatni.  

A szabályozó és torlódásdetektáló szűrő kapcsolata az alábbi ábrán látható: 
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4-10. ábra A torlódás detektáló szűrővel bővített szabályozás 

4.3.1 A torlódásdetektáló szűrő 

A torlódásdetektáló szűrő alkalmazásának alapgondolata onnan származik, hogy az előbb 
felírt, szabad jelzés idővel vezérelt rendszer modellje nem minden körülmények között he-
lyes. A problémát az jelenti, hogy a beavatkozó jelként használt szabad jelzésnek csak addig 
lineáris a kapcsolata a kihaladt járművek számával, ameddig mindig van sorbanálló jármű, és 
azok akadálytalanul tudnak kihaladni. A kapcsolatot az átbocsátó képesség, azaz a B jelenti. 
Amennyiben már nincs elegendő sorbanálló jármű vagy torlódás lépett fel, a kapcsolat már 
nem helyes és az egyenletek fennmaradásához szükséges egy korrekciós xf  tag bevezetése. Ez 
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a tag a rendszer működése szempontjából egy hiba fellépését jelenti, ezért ezt a tagot hiba-
tagnak nevezzük. Az irányítástechnika eszköztára ismer megoldásokat a hibák detektálására, 
amelyeket hibadetektáló szűrőknek neveznek (ezek összefoglalása később található). Az álta-
lam felépített közúti rendszerben a hibatag fellépése leginkább valamilyen torlódás kialaku-
lásra utal, ezért neveztem el torlódási tagnak, a hibadetektáló szűrőt pedig torlódásdetektáló 
szűrőnek.  

A hibadetektáló szűrő olyan rendszerekben terjedt el, amelyek valamilyen szempontból biz-
tonságkritikus funkciókat tartalmaznak. Ezeken a helyeken a szabályozó körökbe hibadiag-
nosztikai egységeket telepítettek, mert a meghibásodás az egész struktúra biztonságát fenye-
geti, ezért egy állandó dinamikus diagnosztikai egységre van szükség. A szabályozó rend-
szerben felmerülő és detektált hibák hatásának a zárt körben való figyelembe vétele automa-
tizálható folyamat, a hiba hatása az irányítás megváltoztatásával esetenként még ki is küsz-
öbölhető. Az ilyen irányú módosítást a rendszer átkonfigurálásának nevezzük, aminek több-
féle megvalósítása lehetséges. A hibatűrő irányítási rendszerek működése során a hibák fel-
fedése nem elégséges, mert a rendszer beavatkozást is igényel. Az ilyen követelményeknek 
eleget tévő dinamikus hibadetektálási algoritmusok az ún. reziduál információ elállítását je-
lentik. Az algoritmus olyan maradékképzést valósít meg, amelynek során a rendszer dinami-
kai válaszaiból következtetünk a fellépő hibák idejére és nagyságára. A reziduál dinamikusan 
figyeli a rendszer válaszait és jelez, ha a hiba bekövetkezik. A reziduál létrehozására számos 
módszer létezik, de kizárólag robusztus hibadetektáló algoritmus esetén kaphatunk pontos 
reziduál információt.  

A hibadetektáló módszerek áttekintése 

A hibadetektálás célja a hiba felismerése és elkülönítése, figyelembe véve a zavarás hatását is 
[21],[23],[134]. A geometriai megközelítéseket a 70-es évek elején fejlesztették ki, mint új 
analitikus modell alapú eszközrendszert (BJDFP). A geometriai megközelítések másik fő 
csoportja a Residual Generation Fundamental Problem (FPRG) [97] módszer, ahol a hibaje-
lek számának megfelelő reziduál kimenet jön létre. A geometria elveken nyugvó FPRG mód-
szer lehetőséget biztosít robusztus detektálás megfogalmazására is. Az alapmódszer lineáris 
és LPV rendszerosztályokra való robusztussági kiterjesztését Kulcsár [85] végezte el. A mód-
szer előnye, hogy a reziduálok csak az adott hibairányokra érzékenyek.  

A geometriai módszereken túlmenően Mehra és Peschon [99] sztochasztikus hibadetektálási 
problémát oldott meg Kálmán-szűrési feladatként, a hibákat a hozzájuk tartozó statisztikákkal 
jellemezve. A rendszer paramétereiben bekövetkező változás detektálására Baseville és 
Nikiforov [8][9] publikált megoldást. A hibadetektálás állapotbecslést is jelenthet Clarck [30] 
mutat be erre példát. Más módszerek a paritás vektorok keresésén alapulnak, majd azok által 
generálható a reziduál, amit Mironovski (1979) írt le és napjainkban komoly eredmények 
születnek [57]. 

A sztochasztikus hibadetektáló algoritmusok között paraméterbecslő eljárásokat is találunk, 
amelyek a 80-as évektől kezdődően jelentek meg. Először Isermann írta le [66] a megközelí-
tést, majd többen nem-megfigyelhető bemeneti paraméterek becslésére identifikációs algo-
ritmusokat dolgoztak ki. 

A hibadetektáló szűrő robusztusságával, a nem-megfigyelhetőségi állapotbecslők kiterjeszté-
sével Frank [50] foglalkozott, Patton és társai [113] a robusztussági hibadetektálást sajátérték 
allokációs feladatként oldották meg, Frank, Gertler és Kunwer a „parity space” eljárás ro-
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busztus kiterjesztését javasolta. Frekvenciatartománybeli hibadetektálási feladatot oldott meg 
Frank és Patton valamint Bokor és Edelmayer [44]. 

A torlódásdetektáló szűrő felépítése 

Az általam használt hibadetektáló szűrő a geometriai megközelítést használó FPRG módszer. 
A módszer képes elkülönülten érzékelni a hibákat diszkrét rendszerekben is.  A szűrő terve-
zésének alapgondolata az a feltételezés volt, hogy a kihaladt járművek száma megegyezik a 
kivezérelt u szabadjelzés és a B átbocsátó képesség szorzatával. A valóságban azonban az 
átbocsátó képesség helytelen megválasztása, vagy a valamilyen okból bekövetkező torlódás 
miatt a ténylegesen kihaladt xreal járművek száma eltér. A különbséget a torlódás mértékére 
jellemző információnak neveztem el, amely egy egyenlethiba, a gyakorlatban pedig a kiha-
ladni nem képes járművek számával azonosítható: 

 frealopt xxBux +==  (4.21) 

Ha az xf  reziduál értéke pozitív, akkor torlódás esete áll fent, ha az értéke negatív, akkor több 
járműnek sikerült kihaladni, mind azt az ideális esetben feltételeztük. Nézzük az alábbi diszk-
rét lineáris időinvariáns rendszert, ahol az egyenlethibát additív tagként modellezzük: 
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ahol wk az állapotzaj N(0,σw) az állapotzaj dimenziója mG = (wk), vk pedig a sztochasztikus 
mérési zaj N(0,σw). A két zajról feltételezzük, hogy függetlenek. Az Li az additív hiba iránya, 
az mik a bementi hibajel, Mmik ∈ és )dim(Mm = . A diszkrét esetben a megoldás csak akkor 
létezik, ha az A mátrix invertálható, valamint a rendszer megfigyelhető.  

A torlódásdetektálást minden helyzetjelző vonal előtti járműsorban szeretném megtenni. A 
hibairányok tehát logikailag az egyes járműoszlopokhoz kapcsolhatók, amiből következik, 
hogy L = [L1, L2,….LN],  ahol N a járműoszlopok száma, ami az állapotok számával egyezik 
meg.  Az Li egységvektor, így az első járműoszlophoz tartozó vektor: L1 = [1,0,…,0] alakú. 

Amennyiben a hibadetektáló szűrő megoldási feltétele teljesül, akkor a reziduál meghatároz-
ható. A hibadetektáló szűrő ekkor egy nem teljes rendű állapot-megfigyelő, és a diszkrét ide-
jű lineáris esetre az alábbi módon írható fel: 
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ahol r a reziduál értéke, (amely az xf  várható értéke), z a szűrő állapota, az F, E, D, M, H pa-
ramétermátrixok pedig a rendszer folytonos idejű FPRG hibadetektáló szűrő mátrixainak 
diszkrét idejű megfelelői.  

A közúti kereszteződés dinamikai egyenlete a következő szerint írható fel a (4.17) alapján: 
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 )(kvCxy ykk +=  (4.25) 

Az így átalakított egyenletből a hibadetektáló szűrőnek az A,B,C mátrixra és az Li vektorokra 
van szüksége. 
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Korlátozások 

A valós rendszer sajátosságaiból következik néhány korlátozás a ténylegesen kihaladt jármű-
vek számára vonatkozóan: 
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 (4.26) 

A fentiekből következik, hogy a torlódott járműszámra is fent állnak természetes korlátok:  

 beff xxxx +== maxmin  (4.27) 

A torlódásdetektáló szűrő jelenleg nem veszi figyelembe a becslési folyamat során a fent leírt 
korlátokat. A feltételek mellett végzett hibadetektálás jelenleg még nem teljesen kidolgozott.  

Erősítés 

A torlódásdetektáló szűrő által szolgáltatott értéket az erősítésnek megfelelően módosítani 
kell. Ehhez ismernünk kell a diszkrét zárt rendszer állandósult állapotbeli erősítését: 

 iiii LAzIMzG 1
,0 )()( −−=  (4.28) 

Az állandósult állapotbeli erősítésre azért van szükség – amely csak lineáris esetben lehetsé-
ges - mert így a becsült kimeneten a nem mért jel amplitúdója (a tranziensek után, állandósult 
állapotra vonatkoztatva) pontosan visszaadható. A tranziensek gyorsaságát a hibadetektáló 
szűrő F mátrixának sajátértékeivel befolyásolhatjuk. Ha tehát: 

 10 →⇔→⇔∞→ zst  (4.29) 

Ebből adódik, hogy a detektáló szűrő kimenetén kapott értékeket az alábbi tag inverzével kell 
skálázni:  

 iiiizi LAIMzGimlgain 1
,01
)()( −

→
−==  (4.30) 

A hibadetektáló numerikus megvalósítására jól használható eszköz nem áll rendelkezésre, 
ezért a megoldást le kell programozni.   

4.3.2 A szabályozó felépítése 
A 4-10. ábra mutatja a torlódásdetektáló szűrővel kiegészített szabályozás módszerét. Ebben 
az irányítórendszerben a szabályozó egységet további két részre lehet bontani. A szabályozó 
tartalmaz egy alap LQ algoritmust, és felette álló felügyelő szabályozót. A 4-11. ábra a sza-
bályozó belső felépítését mutatja.  

A felügyelő szabályozó minden lépésben megkapja a torlódásdetektáló szűrő által meghatá-
rozott )(ˆ kx f  értékeket és a kiegészítő célfüggvényt. A célfüggvénynek megfelelően a (4.19) 
vagy a (4.20) egyenlet alapján kerül kiszámításra a beavatkozó jel, azaz a szabad jelzés idő 
vektora. Ha a célfüggvény szerint csak egy minimális zöld jelzés kivezérlését kell megtenni, 
akkor a (4.19) alapján kiszámított új zöldidő kivezérlésére kerül sor és figyelmen kívül kell 
hagyni az LQ által számított szabd jelzés vektort.  Ha módosítani kell B mátrix értékét, akkor 
a (4.20) alapján kapott új mátrix segítségével az LQ visszacsatolás K értékét is újra kell szá-
mítani.  

 



 

  55

 
Szabályozó  

u 

x 

fx̂  

célfüggvény Felügyelő 
szabályozó 

K u’ 

LQ  

 

4-11. ábra A szabályozó belső felépítése 

Az LQ szabályozási feladatot a következők alapján fogalmaztam meg: a mért járműszámok 
ismeretében és az átbocsátó képességek alapján kell a szabad jelzések időtartamát úgy kiszá-
mítani, hogy a következő lépésben a lehető legkevesebb legyen a sorban álló járművek száma 
az egyes ágakban. A kvadratikus funkcionált az alábbi alakban írtam fel: 

 [ ]∑
=

+=
K

k

TT kRu ku kQx kxJ
0

)()()()(
2
1  (4.31) 

ahol x a sorban álló járművek számát tartalmazó vektor, az u a szabad jelzésidőket tartalmazó 
vektor, a Q és az R súlyozó mátrixok. A szabad jelzésidő a (4.10) egyenlet alapján a teljes 
zöldidő és a piros-sárga átmeneti jelzéskép idejének az összege, de lehet egy relatív érték is, 
ami egy nominális zöldjelzéstől való eltérést jelent. A szabályozó a (4.31) egyenlet szerinti 
kvadratikus funkcionált minimalizálja, amelyet egy konstans K visszacsatolással valósít meg. 
A szabad jelzésidőket a visszacsatolt állapot és a K mátrix segítségével kapjuk meg: 

 )()()()( krkxkKku +−=  (4.32) 

A funkcionálban szereplő Q és R mátrixok meghatározása alapvetően befolyásolja a szabá-
lyozásminőségét, ezért azokat hangolni kell. A Q kezdő értéke lehet az adott állapot x maxi-
mális értéke négyzetének a reciproka, az R a kimeneten mért y szórásának a négyzete. 

A szabad jelzésidők kiszámítása 

Az LQ szabályozó algoritmus numerikus megvalósítása nem jelent problémát, a hibadetektá-
ló szűrő programozása már összetettebb feladat. Az igazi problémát azonban mégis a szabad 
jelzésidőre, mint beavatkozó jelre felírt korlátok teljesítése jelenti: 
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ahol N a szabályozott sorhosszak száma, Tc a periódusidő, Tveszteség a veszteségidő, amely a 
közbenső időkből tevődik össze. A forgalomirányító berendezések működésének sajátossá-
gából adódóan a beavatkozó jelet az egész számok halmazán kell keresni. 
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A szabályozó kimenete a szabad jelzésidőket tartalmazó vektort, amely megmutatja az egyes 
járműsorok, és ezzel összefüggésben a jelzőcsoportok szabad jelzéseinek számított hosszát, 
de nem tartalmazza azok elhelyezkedését a perióduson belül. A szabad jelzésidőt ettől a lé-
péstől felbonthatjuk zöldidőre és a piros-sárga átmeneti jelzéskép időre.   

A fázisterv előállítása 

A fázisterv előállítása során először fel kell állítani a zöldidők és fázisidő közötti egyenlősé-
geket. Legyen tA, tB, tC… sorozat a fázisok hosszát tartalmazó idősorozat, és legyen t1, t2, t3… 
sorozat a jelzőcsoportok zöldidőinek az összege. A felállított egyenletek több megoldást is 
adhatnak. A feladatot lineáris programozással oldhatjuk meg, több megoldás esetén keressük 
azokat a megoldásokat, ahol a fázisidőnek maximuma van. A számításnál szükséges a fázisok 
közötti minimális idők ismerete is, amelyeket a kereszteződésre felállított közbenső idő mát-
rixból kapunk.  

A következő lépés a fázisidők és a ciklusidő hosszának összerendelése, ahol a ciklusidőt elő-
re meghatározott konstansnak tekintjük ( ciklusidő

ténylegesT ). A lineáris programozás eredményéül ka-
pott fázisidő sorozat és a fázisok közötti közbenső időkre igaz az, hogy: 
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Amennyiben a számított ciklusidő kisebb vagy egyenlő, akkor telítetlen esetről beszélünk; ha 
nagyobb, akkor telített szituáció van. Telítetten esetben a fázisidőket arányosan megnyújthat-
juk a tényleges ciklusidő hosszára, telített esetben viszont a fázisidőket arányosan csökkente-
ni kell, ami azonban biztos feltorlódáshoz vezet a sorbanálló járművek között.  

Az utolsó lépésben a fázisidők, a közbenső idők és a fázisok sorrendje alapján egyértelműen 
meghatározható az összes jelzőcsoport jelzéskép váltási időpontjai. 

4.3.3 MATLAB szimulációs eredmények 

A torlódásdetektáló szűrő segítségével végzett szabályozáshoz MATLAB Simulink program-
ban készítettem el egy kereszteződés folyamatmodelljét és megépítettem a szabályozót. A 
MATLAB szimuláció két célt szolgál: 

• Bizonyítsa, hogy a torlódásdetektáló szűrő képes a mesterségesen előállított torlódás 
detektálására, 

• Megmutassa, hogy a torlódási információ birtokában az átkonfigurálódó LQ szabá-
lyozó képes a torlódás hatására kialakuló sorhosszt hatékonyan csökkenteni,  

A kereszteződés vázlatrajzát a 4-3. ábra mutatja be. Négy fázis van, a fázisok egymás után 
átfedés nélkül követik egymást. A szimuláció időtartama 30 perc, a fázisprogram 60 másod-
perces ciklusidejű. A diszkrét rendszer mintavételi ideje 60 másodperc. A kereszteződéshez 
érkező járművek száma minden irányból különböző konstans várható értékű véletlen változó, 
normál eloszlással. 
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A torlódás detektálás eredménye 

A modell 1-es ágába beépítettem egy 1, a 2-es ágába egy 2 értékű torlódást (azaz annyi jármű 
nem tudott kihajtani), xf = [1,2,0,0]’. Az alábbi ábrák a detektált torlódás értékét mutatják az 
egyes ágakban: 
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4-12. ábra A torlódásdetektálás eredménye a kereszteződés ágaiban 

Az ábrákon jól látható, hogy sikerül detektálni a kihajtani nem képes járműveket. A detektá-
lás minősége nagyban függ a szimulációba épített mérési zajtól, a beérkező járművek számá-
nak varianciájától és természetesen a torlódásdetektáló hangolásától (azaz az F mátrix saját-
értékeitől). 

Az általam kidolgozott torlódásdetektálót több szimulációs kísérlet (N=10) eredményeinek 
felhasználásával statisztikai alapon értékeltem. A detektáló pontosságának értékeléséhez ki-
számítottam a becsült torlódási értékek átlagát és a szórásnégyzetét: 
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))k(x̂)k(x( 2
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1k
ff
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∑
=
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=σ      (4.35) 

ahol S a futások során a diszkrét időintervallumok száma, a szimulációban S = 30. A futások 
eredményeinek átlagát az alábbi táblázat tartalmazza: 

irány Valós xf  érték Becsült értékek átlaga Szórásnégyzet  

1  1 0.98717 0.056453 

2 3 2.964629 0.204869 
3 2 1.974423 0.098328 
4 0 0.002128 0.124715 

4-1. Táblázat A torlódásdetektálás eredményei 

Az eredményekből látható, hogy torlódásdetektáló szűrő megfelelő pontossággal adja meg a 
kihajtani nem képes járművek számát. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük azt a tulaj-
donságot, hogy a járműszám az egész számok halmazán mozog. 
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A szabályozás eredményei 

A torlódási információ birtokában átkonfigurálódó LQ szabályozót egy rögzített kapcsolású 
jelzőlámpaprogrammal hasonlítottam össze, úgy hogy egyik ágban sem tételeztem fel torló-
dást.  

A kereszteződés négy ágában sorban álló járművek száma az alábbiak szerint alakul állandó 
időterv esetében: 
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4-13. ábra Sorhosszak állandó időtervű jelzőlámpaprogramnál (kis forgalom) 

Látható, hogy két ágban elegendő szabad jelzés van, míg a másik két ágban feltorlódnak a 
járművek. Ezzel szemben az általam felépített szabályozó ágaiban nem alakul ki jelentős sor: 
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4-14. ábra Sorhosszak torlódásdetektálóval egybeépített LQ szabályozónál (kis forgalom) 

A következő lépésben a csomópont 2-es ágába egy 2-es értékű torlódást építettem be 
xf = [0,2,0,0]T, aminek hatására fél óra múlva ott már 50 jármű várakozott. 
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4-15. ábra Sorhosszak állandó időtervű jelzőlámpaprogramnál (2-es ágba nagy forgalom) 

A torlódásdetektálóval egybeépített LQ szabályozóval a 2-es ágban sikerül tompítani a torló-
dás mértékét:  
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4-16. ábra Sorhosszak torlódásdetektálóval egybeépített LQ szabályozónál (2-es ágba nagy 
forgalom) 

A 2-es ágban kivezérelt hosszabb zöldidő, részben a többi ág szabad jelzésének a rovására 
növekszik, de az összes sorban álló járművek száma így is 16 járművel kevesebb (71 az ál-
landó időtervű és 55 a szabályozott) és eloszlásuk egyenletesebb. A szabályozó ebben az 
esetben a (4.20)-es egyenletnek megfelelően a B mátrix értékét számolta újra, azaz a szabá-
lyozás célja az összes sorhossz csökkentése volt, ellentétben a másik lehetőséggel, amikor a 
torlódott ágat lezárom (minimális zöldidővel) és a felszabaduló időt a többi ág között osztom 
szét. 

Megállapítható, hogy a forgalomhoz jobban igazodó szabályozás a kereszteződés minden 
ágában igyekszik a sorhosszt minimalizálni. Aszimmetrikus, de kis forgalom esetében még 
képes a jelzéskép váltások idejét úgy módosítani, hogy sikerül a kereszteződést kiüríteni. A 
rendszerben lévő összes szabad jelzések idejét azonban csak egymás rovására lehet változtat-
ni, ezért nagy forgalom esetén már nem képes erre, de arányosan minden ágban egyenletes 
sorfelépülést biztosít.  
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A rendszerünkben számos korlát van az egyes állapotokra és beavatkozó jelre. A korlátok 
kezelését nem tudtuk minden körülmények között megfelelően biztosítani a feladathoz vá-
lasztott szabályozóval. A későbbiekben a megoldást tovább lehet fejleszteni a korlátozások 
mellett végzett LQ szabályozással, illetve prediktív irányítással. 

4.3.4 Szimuláció „Microproj” szoftverrel 

A szimuláció célja, hogy különböző forgalmi terhelések mellett bemutassa az általam kidol-
gozott torlódásdetektáló szűrővel támogatott LQ szabályozás minőségi paramétereit. A mód-
szer tesztelése úgy lehet eredményes, ha egy a valóságos közúti folyamatokat jól közelítő 
modellen lehet kipróbálni a szabályozókat. A közlekedésmérnöki gyakorlatban számos ilyen 
szoftvert ismerünk, azonban itt követelmény volt egy olyan interfész lehetőség megléte, 
amely megengedi, hogy a modellezett kereszteződés jelzőlámpa vezérlését folyamatosan vál-
toztatni lehessen, és a modell forgalmi adatokat is képes legyen közölni. A BME Közleke-
désautomatikai Tanszékén Bécsi Tamás által fejlesztett közúti forgalom szimulátort válasz-
tottam a feladatra [10].  

A „Microproj” program moduláris felépítésű, ami annyit jelent, hogy az egyes funkcionális 
elemek egymástól teljesen függetlenül vannak definiálva. A szimuláció magjába négyféle 
viselkedési modell épült be: Szabadáramlási modell; Járműkövetési modell; Sávváltási mo-
dell; Objektumoktól függő döntési modell (pl. lámpáktól, tábláktól függő döntések). A prog-
ramban lehetőség van különböző csomóponti helyszínrajz leképezésére. A szimuláció során 
az alábbi kereszteződés forgalmi folyamatait értékeltem ki: 
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4-17. ábra A Microporj szimulációban felépített kereszteződés 

A szabályozó algoritmusok megvalósítása MATLAB környezetben került sor. A szimuláció 
„Microproj” és MATLAB szoftver összekapcsolásával jön létre, amelyek egymással aszink-
ron, saját ciklusidővel futnak, de a szimulációs ciklusokban már igazodnak egymáshoz, így 
tekinthetjük egy szinkron rendszernek. A két program fájlokon keresztül kommunikál egy-
mással. 

Eredmények  

A szimuláció keretében két különböző jelzőlámpa vezérlést hasonlítottam össze (részletezés a 
B függelékben). Az első eset az állandó időtervű, a második az általam kidolgozott eljárás 
volt. A vizsgálatokban célszerű lett volna a módszeremet összehasonlítani a gyakran előfor-
duló követési idő alapú zöldidő-nyújtással működő eljárással. Ennek a módszernek az imp-
lementálására azonban nem találtam megfelelő szimulációs eszközt, ezért ez a feladat későb-
bi vizsgálatok tárgya.  
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Az állandó időtervet a következők szerint építettem fel: irányonként megállapítottam a terve-
zési forgalmat, a kiosztottam fázisokat és meghatároztam a fázissorrendet, ezután a közbenső 
időket majd a zöldidőt szétosztottam irányonként. A torlódásdetektáló szűrővel kiegészített 
LQ szabályozást az általam leírt módszer alapján terveztem meg és programoztam le. 

A szimuláció mindkét tesztesetében a beérkező járművek szinuszosan váltakozó függvény 
szerint érkeztek, minimális véletlenszerű zajjal terhelve. A szimulációban torlódásmentes 
állapotot feltételeztem, az egyes sorokban kialakuló járműsorok az alábbi diagrammokon 
láthatók: 
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4-18. ábra Jelzőlámpa szabályozás rögzített kapcsolású jelzőlámpaprogrammal 
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4-19. ábra Jelzőlámpa szabályozás torlódásdetektáló szűrővel kiegészített átkonfiguráló LQ 
szabályozóval 
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Az alábbi táblázat több szimulációs kísérlet (N=10) eredményeinek statisztikai feldolgozását 
mutatja be: 

 Állandó időterv  Torlódásdetektáló +LQ 
Átlagos összes sorban álló járműszám 10.62 8.27 

Legnagyobb összes sorban álló járműszám 28 24 

4-2. Táblázat A Microproj szimuláció eredményei 

A kísérlet érdekessége, hogy a beérkező forgalom éppen az állandó időterv szerinti program 
tervezési forgalomnagysága, és egyik irányból sincs extra áthaladási igény, ugyanakkor csak 
nagyon kismértékű a torlódás. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a torlódásdetek-
táló szűrővel kiegészített LQ szabályozó még ebben a helyzetben is hatékonyabb. 

4.4 Új tudományos eredmények 

2. tézis. Módszert dolgoztam ki egyedi kereszteződés jelzőlámpás szabályozására, ahol hiba-
detektáló szűrő alkalmazásával becsültem meg a torlódott járművek számát. A torlódási in-
formációt felhasználtam a jelzőlámpák irányítását végző átkonfiguráló szabályozóstruktúrá-
ban, amelynek alapját egy LQ optimális algoritmus alkotja. 

• Megvizsgáltam az egyedi kereszteződések jelzőlámpás szabályozásának meglévő 
módszereit, majd javaslatot tettem a csomóponti mozgások állapottérben felírt dina-
mikai leírására az alábbi diszkrét idejű, lineáris időinvariáns (LTI) sztochasztikus ál-
lapottér modellel: 

 )()()()()()1( kxkvkxkBukAxkx fqbe ++++=+  (4.36) 

A mérési (kimeneti) egyenlet: 

 )()()( kvkCxky y+=  (4.37) 

ahol x(k) vektor az állapotot, azaz csomópont behajtó ágaiban a helyzetjelző vonal 
előtt sorban álló járművek számát jelöli. A beavatkozó jel a zöld idő u(k). A B mátrix 
elemei jelölik az átbocsátó képesség mérőszámait. A rendszerben mérjük a sorhoz ér-
kező xbe(k) bejövő járműmennyiséget, és az x(k) sorhosszakat. A vq és a vy változók 
mérési zajok.  

• Bemutattam, hogy az így felépített (4.36) modellben lehetőség van az egyes ágakból 
kihaladni nem képes járművek xf (k) számának detektálására, ami a (4.38) állapot-
egyenlet reziduál információjának kiszámítását jelenti. A torlódási információ 
(reziduál) meghatározására egy FPRG hibadetektáló szűrőt terveztem. A szűrőt, 
amely egy nem teljes rendű állapot-megfigyelő, torlódásdetektáló szűrőnek neveztem 
el. Felírása diszkrét LTI esetre az alábbi módon történt: 

 
)()()(

)()()()1(
kHykMzkr

kuDkEykFzkz
−=

+−=+  (4.38) 

ahol r a reziduál értéke, (amely az xf  várható értéke), z a szűrő állapota, az F, E, D, M, 
H paramétermátrixok pedig a rendszer folytonos idejű FPRG hibadetektáló szűrő mát-
rixainak diszkrét idejű megfelelői. 
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• A torlódásdetektáló szűrővel meghatározható a behajtó ágakban fellépett torlódás 
mértéke, amit a későbbiekben felhasználtam a jelzőlámpa szabályozásban. Átkonfigu-
ráló, optimális szabályozó struktúrát dolgoztam ki, amely a fázis időtervet minden 
ciklus elején újragenerálja. A szabályozó algoritmus alapja egy LQ optimális szabá-
lyozó, amely a becsült torlódás alapján képes az irányítás átkonfigurálására.  

A megoldás újdonsága, hogy a hibadetektáló szűrő alkalmazásával lehetőség van a kihaladni 
nem képes járművek számának irányonkénti meghatározására zajokkal terhelt mérések alap-
ján is, továbbá lehetőség adódik ezen információ felhasználására a szabályozó körben.  

A tézishez kapcsolódó publikációim: [V-7],[V-13],[V-14], [V-31] 
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5 Több csomópontból álló hálózat forgalomirányítása 
modell prediktív szabályozással 

Amikor két jelzőlámpás kereszteződés között viszonylag kevés a távolság, akkor a forgalom-
irányító berendezések működését célszerű összehangolni valamilyen optimalizálási cél érde-
kében. Akárcsak az egyedi kereszteződések jelzőlámpás szabályozásánál, az elérendő célok 
megválasztása itt is kulcskérdés. Az összehangolás a közúti járművek forgalmi folyamatai 
mellett vonatkozhat a tömegközlekedési eszközökre és a gyalogosforgalomra is. Az össze-
hangolás szó alatt itt nemcsak a két szomszédos kereszteződés fázisterveinek eltolásával 
(zöldhullám) létrejövő beavatkozást értem, hanem a csomópontok olyan irányítását, ahol a 
szabályozás figyelembe veszi azok egymásra gyakorolt hatását is. Az összehangolás különö-
sen nagy hangsúlyt kap olyan helyeken, ahol több kereszteződés van egymáshoz közel egy 
kisebb vagy nagyobb hálózatban, elsősorban a városokban.  

Az értekezésnek ebben a fejezetében egy olyan szabályozási módszert mutatok be több cso-
mópontból álló hálózatokra, amely a hatáskörébe vont valamennyi kereszteződés jelzőlámpá-
inak szabályozását összehangoltan végzi el. A szabályozó dinamikusan alakítja ki a kereszte-
ződések fázisidő terveit, amelynek során minden periódus előtt új programokat épít fel az 
összes jelzőcsoport számára igazodva a kialakult forgalomhoz. Az MPC alapú szabályozó 
célja, hogy minimalizálja a helyzetjelző vonalaknál sorban álló járművek számát, ezáltal a 
hálózatban tartózkodó járművek összes számát.  

5.1 Több csomópontból álló hálózat jelzőlámpa szabályozásának 
meglévő módszerei 

A több kereszteződés jelzőlámpáinak irányítására és azok összehangolására született módsze-
rek alapvetően két csoportba sorolhatók (hasonlóan az egyedi jelzőlámpa irányításnál bemu-
tatott megoldáshoz, 4. fejezet). Az elsőt a szakirodalom „Fixed-Time Coordinated Control” 
irányításnak hívja, a másodikat „Real-Time Coordinated Control”-nak nevezi. Az első cso-
portba tartozó megközelítések jellemzője, hogy előre meghatározott állandó időterveket dol-
goznak ki a csomópontok számára, míg a második csoport technikái működés közben a for-
galomtól függően alakítják ki a kereszteződések fázisidő terveit.  

Statikus, előre meghatározott összehangolás (Fixed-Time Coordinated Control) 

Az egyik első módszert az amerikai MIT intézetben fejlesztették ki (1965), az elnevezése a 
MAXBAND algoritmus volt. Az eredeti verzió célkitűzése az volt, hogy fázis-időterveket 
készítsen n kereszteződés számára kétirányú forgalommal számolva, ennek később számos 
kiegészítése és továbbfejlesztése készült el. A MAXBAND algoritmusban három optimalizá-
lási problémát írtak le és adtak rá megoldást. A módszer lényege, hogy olyan jelzéstervet és 
zöldidő eltolást állít elő, amellyel a járművek a lehető legkevesebb megállással képesek az 
összehangolt kereszteződéseken áthaladni (zöldhullám). Az optimumkereséséhez lineáris 
programozást használtak, amelyben a problémát a számos korlát figyelembe vétele és némely 
változó esetében az egész számok halmazán mozgó értékkészlet jelenti. A feladat megoldá-
sához több numerikus módszert is kidolgoztak.  
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A következő, és egyben az egyik legelterjedtebb eljárás kidolgozása Robertson nevéhez fű-
ződik, aki TRANSYT néven publikálta módszerét (1969). Az eljárásnak nagyon sok tovább-
fejlesztése és kiegészítése készült el. A világ minden részén, de különösen az Egyesült Ki-
rályságban működik számos alkalmazása (Glasgow, London). A TRANSYT egy heurisztikus 
módszer nem telített hálózatok csomópontjainak összehangolására. A módszerben a közúti 
hálózat csomópontokból és őket összekötő szakaszokból áll. A járműveket a hálózat belépő 
pontjain véletlenszerűen lépteti be, míg a kereszteződések között közlekedő járműoszlopokat 
– előzőleg felvett gyakorlati értékek alapján – szétosztja. Az eljárás úgy határozza meg a fá-
zisterveket, hogy a hálózatban közlekedő járműveket a lehető legkisebb akadályoztatás érje. 
A módszer alapján felépített programok a teljesítményindexet minimalizálják. A teljesít-
ményindex (PI=Performance Index) az alábbi összegből tevődik össze:  

 ∑
=

+
n

i
iii cKdPI

1
)(=  (5.1) 

ahol di az átlagos késleltetés (lassítás, megállás) jármű/órában a hálózat i. helyzetjelző vona-
lánál, ci a periódusonkénti járműmegállások száma az i. helyzetjelző vonalánál, a Ki az i. 
helyzetjelző súlyozó tényezője. Az optimalizációs eljárás egy iterációs algoritmust alkalmaz 
a „PI” teljesítményindex minimalizálására. A program működési folyamatábrája: 
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5-1. ábra A TRANSYT működése (Robertson közlése nyomán) 

A csomóponti irányítás összehangolására számos egyedi fejlesztésű megoldás és program 
készült hazánkban is. Korábban a VILATI és más hazai intézetek és kutatók is készítettek 
modelleket és programokat. A forgalomlefolyás törvényszerűségei tanulmányozhatók a sta-
cioner irányítású közlekedési áramlatok elemzésére alkalmas modellben, amelyet Gilicze 
[83] fejlesztett ki. Az említett eljárások már meglévő adatok alapján képesek a korábbi for-
galmi viszonyoknak megfelelően, valamilyen kritérium szerint optimális összehangolást ké-
szíteni. A következőkben néhány, az aktuális forgalomhoz igazodó módszert mutatok be. 

A dinamikus, forgalomfüggő összehangolás (Real-Time Coordinated Control) 

Az egyik első dinamikus módszert Hunt és munkatársai mutatták be SCOOT néven (1981). 
Az Egyesült Királyság közel félszáz városában és a világ más pontjain működő rendszer lé-
nyege, hogy a statikus módszerek alapjaira épül, de a mérések alapján begyűjtött valós for-
galmi adatokkal folyamatosan újra elvégzi az optimalizációt. A SCOOT bemutatását követő-
en jelentek meg a továbbfejlesztett algoritmusok (Advanced Real-Time Methods). Gartner 
fejlesztette ki az OPAC módszert (1982), Henry és Farges mutatta be a PRODYN algoritmust 
(1989). Billot, Papageorgiu és munkatársai fejlesztették ki a CRONOS módszert (1991), a 
COP nevű eljárását Sen és Head publikálták (1997). Az általam megvizsgált eljárásokon kí-
vül számos kiegészítés és fejlesztés történt ezeknél az algoritmusoknál. A módszerek közös 
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vonása, hogy kevesebb kiindulási támpontot és kezdeti értéket kell megadni, és általában a 
statikus megközelítés helyett dinamikus felépítésű modelleket használnak. A megoldások 
keresésénél a PRODYN és COP eljárások dinamikus programozást, az OPAC az exhaustive 
enumeration eljárást, a CRONOS globális optimalizációt használ. A forgalom adaptív irányí-
tására alkalmas a RHODES módszer, amelyben az irányítás hierarchikus struktúrát valósít 
meg. A forgalomirányítási problémát először hierarchikusan kapcsolódó részproblémákra 
osztja, majd a hierarchiaszinttől függő pontossággal becslést ad a forgalomra, és ezek után a 
hierarchikus részproblémákat egy optimalizációs modul dolgozza fel. A megoldást egy haté-
kony adatstruktúra segítségével végül az alkalmas hálózati pontra eljuttatja a rendszer. A 
dinamikus eljárások hátránya a rendkívül nagy számítási kapacitás igény, különösen nagyobb 
hálózatok esetében. 

Az egyszerű állapot-visszacsatolás alapú megközelítésekben az irányítástechnikából ismert 
olyan zárt rendszereket írnak fel, ahol az állapottérben az állapotok rendszerint valamilyen 
járműszámot reprezentálnak, leggyakrabban a sorhosszt. A beavatkozó jel a szabad jelzés 
idő, vagy inkább egy nominális szabadjelzés időtől való eltérés. A szabályozó legtöbbször 
LQ vagy LQI típusú, néhány kiegészítéssel, amelyek a fennálló korlátok kezeléséből és az 
egész számok halmazán értelmezett megoldás kereséséből adódnak.  

Az egyik ilyen megközelítés a „Store and forward” modell [54]. A modell két kereszteződés 
közötti útszakasz dinamikáját írja le, az útszakasz kezdetén található kereszteződésből az 
útszakaszra kibocsátott járműforgalom és az útszakasz végén található kereszteződésbe tor-
kolló járműforgalom alapján. A modellben a városi csomóponti hálózat egy gráffal van rep-
rezentálva, amely Zz∈  élekből (egyenes útszakaszokból) és Jj∈ csomópontokból (keresz-
teződésekből) áll. Az alábbi jelzőlámpával ellátott j. kereszteződésben, Ij darab bemenő és Oj 
darab kimenő csatlakozás van. 

z1 
j

z2 

z3 
z4 

 

5-2. ábra A hálózat felépítése a „Store and Forward” modellben 

A járművek elindulása és kihaladása a helyzetjelző vonaltól a 4-5. ábra szerint történik. Az 
egyes z útszakaszokat úgy kell elképzelni, mint tárolókat. A szakasz elején behajtanak az 
előző kereszteződésből éppen kijövő járművek, míg a másik oldalán kihajtanak a következő 
kereszteződésbe éppen behajtó járművek. A leírás figyelembe veszi a z útszakaszról két ke-
reszteződés között leálló és az oda felhajtó járműveket is. A modell alapelgondolására épít 
számos későbbi módszer is, ilyen pl. a TUC (Traffic-responsive Urban Control) rendszer, 
amelyet M. Papapgeorgiu [132] és munkatársai fejlesztettek ki.  

Az irányítás egy másik lehetséges megoldása szintén optimalizálást hajt végre különböző 
módszerekkel, de a CTM (Cell Transmission Model) típusú modelleket [51], [52] veszi ala-
pul. A CTM elgondolás képet alkot a járműsor kifejlődéséről, haladásáról és disszipációjáról. 
A modell lényege, hogy az úthálózatot egymáshoz kapcsolódó cellákra osztja és ezek dina-
mikáját használja a vizsgálatokban. A CTM irányított gráfokkal modellezi az útszakaszokat. 
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A rendszerben a cellákat a gráfok csomópontjai reprezentálják, míg a járművek mozgása a 
gráfok élei mentén történnek. A CTM feltételezi, hogy csak háromféle kapcsolódási típus 
létezik az útszegmensek között. Normál kapcsolódás esetén egy útszakasz (gráf él) belép a 
kereszteződésbe (gráf csomópontba) és egy pedig kilép. Szétágazó kapcsolódás esetén egy 
útszakasz belép a csomópontba, és kettő pedig kilép. Összefonódó kapcsolódásnál, két útsza-
kasz belép a csomópontba, egy pedig kilép. Normál kapcsolódás esetén a dinamikus egyenle-
tek meghatározása a modell approximációjával történik rekurzív egyenletek halmazának fel-
használásával. A CTM irányításban lehetőség van a jelzőlámpa összehangolásra is. 

Városi forgalomirányítási stratégiák újszerű megközelítési módszereiről Harmati [61] készí-
tett összefoglaló leírást, amelyben egy játékelméleti megközelítést javasolt. A megközelítés 
abból a koncepcióból indul ki, hogy a kereszteződéseket tartalmazó úthálózat forgalomirányí-
tása egy olyan játékelméleti problémának is felfogható, ahol az egyes kereszteződések töltik 
be a játékosok szerepét. Minden játékos igyekszik a megfelelő zöld jelzés kialakítással a saját 
költségét minimalizálni, amely leginkább a hozzá csatlakozó útszakaszok tehermentesítésé-
ből áll. A játékosok döntéseiben érdemes megjeleníteni egy globális költséget is, amely az 
egész úthálózat optimumtól való távolságát fejezi ki. Az irányítási módszer jól illeszthető a 
„Store and forward” modellre, amelynek kibővítésére is javaslatot tesz annak érdekében, 
hogy az utazási célponttal rendelkező intelligens jármű és a járműforgalmi rendszer együtt-
működési lehetősége is megvalósítható legyen. Ebben az általánosított modellben a koncep-
ció egy olyan játékelméleti megközelítés, amelyben nem csak az úthálózat kereszteződései 
szerepelnek játékosként, hanem azok a járművek is, amelyeknek a specifikáció előírja egy 
optimális útvonal tervezését. 

A fázisidő tervek előállítása során az optimumkeresésben az egyik legnehezebb probléma, 
hogy a beavatkozó jelekre (szabad jelzésekre) együtt és külön-külön is fennállnak egyenlőt-
lenségek, de ugyanígy a ciklusidőre, a váltási pontokra és összehangolásnál az eltolásra is. Az 
általam kifejlesztett szabályozó a TUC módszerben is leírt modellre épít, de egy új típusú 
modell prediktív irányítást valósít meg.  

5.2 A hálózat forgalmi modellje 

Az általam kidolgozott irányítási stratégiát a TUC módszerben leírt modell alapjaira építet-
tem, amely érzékenyen veszi figyelembe a forgalomban bekövetkező változásokat és nagy 
kiterjedésű városi hálózatra is alkalmazható. A modell az alábbiak szerint írja le a forgalom-
áramlást a hálózatban. 

• a járművek a két kereszteződés között lévő szakaszokon állandó sebességgel közle-
kednek, a helyzetjelző vonal előtti járműsorban gyülekeznek egymás után, (amikor a 
bejövő forgalom nagyobb, mint a kimenő), 

• minden fázis kap szabad jelzést, egymás után, ciklusba szervezve,  
• a j kereszteződés Cj ciklusideje és az Lj teljes idővesztesége ismert. Az egyszerűség 

kedvéért a modellben CC j =  minden j∈ J  kereszteződésre, 
• a j kereszteződés jelzőlámpa irányítása fix Fj halmazba tartozó állapotokkal operál és 

vz jelöli azon állapotok számát, amelyek ezek közül zöld jelzést kapnak a z útszakasz-
ról, 

• az Sz átbocsátó képesség (saturation flow) ismert minden z∈ Ii  esetén,  
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• a αw,z fordulási tényező (turning rate) fix és ismert minden z∈ Ii és w∈Oi esetén és az 
alábbi korlátok érvényesek: 

 ∑
∈

=+
jFi

jij CLg , ; min,,, jiji gg ≥  ; jFi∈∀  (5.2) 

ahol gi,j a szabad jelzés idő hossza a j-dik kereszteződés i-dik állapotában, és gi,j,min 
ennek minimális nagysága (minimális zöld idő). Az M és N kereszteződés közötti z 
útszakasz ( MOz∈ , NIz∈ ) dinamikája az alábbiak szerint alakul:  

 [ ])()()()()()1( khkdkskqTkxkx zzzzzz −+−+=+  (5.3) 

ahol xz a z útszakaszon található járművek száma, qz és hz az útszakasz bemenő és ki-
menő járműszáma T irányítási periódus mellett a [ ]T)k(,kT 1+  időintervallumban, dz 
az útszakaszra érkező forrás és sz az útszakaszról kihajtó célforgalom (lásd az 5-3. áb-
ra), 

M N 
qz hz 

sz dz 
 

5-3. ábra A járművek mozgásának modellezése a hálózatban 

• feltételezzük, hogy )()( 0, kqks zzz κ= , ahol κz,0 egy fix és ismert célforgalmi tényező, 
• a dz forrás járműnagyságot állandónak és ismertnek feltételezzük, 
• a z útszakasz bemenő forgalomnagyság:  

 ∑
∈

=
MIw

wzwz khkq )()( ,α   (5.4) 

ahol αw,z, MIw∈  a fordulási ráta az M kereszteződés w-dik bemenő csatlakozásáról a 
z útszakaszra, hw a w irányból kihaladó járműszám, 

• amennyiben a z útszakaszon elegendő hely van a járművek részére és xz elég nagy, 
akkor szabadjelzésnél hz egyenlő az Sz átbocsátó képességgel, 

• a T irányítási periódus a C ciklusidőnél nem lehet kisebb, célszerű annak a többszörö-
sére választani, 

• az egy ciklus alatt kihaladni képes járműszám:  

 
C

kGSkh zz
z

)()( =  (5.5) 

ahol a Gz(k) a szabad jelzés idő hossza a z útszakaszon: 
 ∑

∈

=
zvi

iNz kgkG )()( ,  (5.6) 

• minden j kereszteződés minden i állapotához tartozik a szabad jelzésnek egy nominá-
lis, fix n

i,jg  fázisidő terve az 1..n irányítási periódusra, amelyek egy ng  vektorba fog-
hatók össze, 
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• a nominális ng  zöldjelzés időterv és az ehhez szerkezetileg hasonlóan készíthető nd  
forrás járműszám vektor, amely egy stacionárius állapotot eredményez, azaz minden 
sorhossz még kiüríthető: 

 [ ]Tnnn xxx K21=  (5.7) 

• az előzőekből és a (5.3) egyenletből adódik, hogy:  
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dinamikus állapotegyenlethez vezet, ahol n
i,N ggg −=∆ . A fenti egyenlet könnyen 

az irányítástechnikában ismert alakra hozható: 

 )()()1( kgBkxkx zz ∆+=+  (5.9) 

ahol g∆ a választott tervezési stratégiától függő beavatkozó jel, 

• az állapotegyenlet csak akkor igaz, ha teljesül az a feltétel, hogy a nominális zöldidők 
esetén minden sorhossz biztosan kiürül, tehát: 

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−+−= ∑

∑∑
∈

∈∈

M

zw

Iw

vi

N
iNz

z
vi

N
iMw

zwz C

kgS
d

C

kgS
T

)()(
)1(0

,,

,0, ακ  (5.10) 

5.2.1 Az összehangolás megvalósítása 

A hálózat csomópontjainak összehangolásához a fázistervek kezdeti időpontjának egymáshoz 
viszonyított eltolására van szükség. A megfelelő eltolás kialakításával érhető el a folyamatos 
akadálymentes járműáramlat (zöldhullám). Az előzőekben ismertetett modellbe az alábbi 
lépésekkel illeszthető be az eltolás fogalma [38]: 

• az eltolást kezdetben egyirányú forgalom hangolására értelmezzük, 
• kétirányú forgalom hangolása esetén az eltolást mindkét irányban külön meg kell ha-

tározni, majd az eredő eltolás ezek súlyozott középértéke, 
• egymást metsző irányok esetén a stratégia egy előre definiált prioritási sorrendet állít 

fel, és az eltolások ebben a sorrendben kerülnek meghatározásra.  

Az eltolás lokálisan kerül meghatározásra, egyszerre mindig csak két egymást követő keresz-
teződésben úgy, hogy a j1 és j2 csomópont közötti z útszakaszon kialakuló járműoszlopot 
vesszük alapul. A 5-4. ábra mutatja a két csomópont közötti felosztott járműoszlopot.  

A két csomópont közötti útszakasz hossza lz, az útszakaszon kialakuló átlagos járműsebesség 
vz, az ábrán szürkével jelzett járműoszlop hossza σzlz. Amennyiben az útszakaszon nincs jár-
mű, akkor az eltolás az lz/vz utazási idővel egyezik meg, azaz a célkereszteződés ciklusának 
ennyivel kell később elkezdődnie. Amikor az útszakaszon megnő a járművek száma, j2 ciklu-
sának hamarabb kell kezdődnie annak érdekében, hogy a helyzetjelző vonal előtt kialakult 
járműoszlopot csökkenteni tudja. Ez azt jelenti, hogy az eltolás értékét csökkenteni kell nö-
vekvő járműszám esetén. Fordított esetben a járműoszlop csökkenésekor az eltolást növelni 
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kell. Az eltolás értéke nulla és akár negatív is lehet, előfordulhat olyan forgalmi helyzet, hogy 
j2 ciklusa j1 ciklusa előtt kezdődik. 

j1 j2 

(1-σz)lz 

lz 

σzlz 

 

5-4. ábra Eltolás tervezése összehangoláshoz  

Az eltolás értéke éppen megfelelő, ha j2 kereszteződésben sorbanálló utolsó járművet azonos 
időben éri el az alábbi két hatás: 

• Érkező járműhullám, amit a j1 kereszteződés zöld jelzése vált ki. Ez a hullám a j1 cso-
mópontot elhagyó, vz sebességgel mozgó járműoszlop hatása, amely a j2 előtt álló jár-
műoszlop utolsó elemét a j1 zöld jelzése után (1-σz)lz/vz idő múlva éri el.  

• Kihaladó járműhullám, amit a j2 kereszteződés zöld jelzése vált ki. Ez a hullám a j2 
csomópontból vc sebességgel kihaladó járműoszlop hatása, ami a  j2 előtt álló jármű-
oszlop utolsó elemét σz (k)lz/vc idő alatt éri el. Amikor ez megtörténik az utolsó jármű 
is vz sebességgel mozog kifelé a j2 kereszteződésből. 

Amikor ez a két hatás egyszerre érvényesül a j2 előtt álló járműoszlop utolsó elemén, akkor 
az eltolás 

21 , jjt értéke a j1-j2 haladási irányban teljesíti a  
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feltételt, ami az alábbi visszacsatolási egyenlethez vezet: 
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ahol o
zK  irányítási paraméter, értéke: 
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A j2-j1 irányban ható 
12 , jjt  eltolás értéke 

21 , jjt -el azonos módon számítható. Kétirányú össze-
hangolás esetén az eredő eltolás az előzőek pozitív súlyozott kombinációjával állítható elő: 

 )()(
12122121 ,,,,2,1 ktWktWt jjjjjjjj +=  (5.14) 
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ahol 1
1221 ,, =+ jjjj WW . A gyakorlatban elterjedt, hogy a köztes súlyozott érték helyett egysze-

rűen annak az iránynak az eltolása jut érvényre, amelyik terheltebb. Az eltolás lokálisan 
meghatározott elgondolását az egész hálózatra ki kell terjeszteni, ennek lépéseit a következők 
szerint határozzuk meg: 
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 )()(
12122121 ,,,,2,1 ktWktWt jjjjjjjj +=    (5.17) 

ahol Iji és Oji a j,i kereszteződésbe betorkolló, illetve azt elhagyó útszakaszok halmazai.  

A ciklusidő szabályozása 

Az összehangolt csomóponti hálózatban célszerű valamennyi kereszteződésben azonos cik-
lusidőt definiálni, mert csak így lehet a szükséges zöldidő eltolásokat könnyen tervezni. A 
hosszabb ciklusidő a csomópont kapacitásának növelését eredményezi, mivel ekkor az irányí-
tás szempontjából veszteséges átmeneti jelzésképek ideje lecsökken. A ciklusidő növelése 
azonban megnöveli a nem telített kereszteződésekben a járművek késleltetését és a megállá-
sok számát, továbbá telített hálózatban rugalmatlanabbá válik a rendszer működése. A ciklus-
idő helyes beállításának célja, hogy a kereszteződések kapacitását a maximálisan elérhető 
átbocsátó képességig növelje. A Diakaki és munkatársai által ismertetett stratégia [38] ezt az 
irányítási problémát egy egyszerű visszacsatolási algoritmussal valósítja meg, amely addig 
növeli vagy csökkenti a ciklusidőt, amíg a hálózati útszakaszok egy előre meghatározott ará-
nyában az aktuális maximális átbocsátó képesség meg nem jelenik. A visszacsatoláson alapu-
ló ciklusidő szabályozás először meghatározza a terheléseket minden z útszakaszra:  
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Előre meghatározott arányban a legnagyobb értékeknek képezzük a σ(k) átlagát. 

A ciklusidő tényleges kiszámítása egy arányos szabályozóval történik, azaz 

 ( )ncn kKCkC σσ −+= )()(   (5.19) 

ahol Cn a nominális ciklusidő, σn a nominális átlagos terhelés és KC paraméter a visszacsato-
lás tervezett mértéke. Ha szükséges a számított ciklusidőt korlátozhatjuk a [Cmin, Cmax] zárt 
intervallumra. Ha a számított ciklusidő túlságosan nagy, miközben egy kereszteződéshez 
kapcsolódó útszakaszokban a σz terhelések egy előre definiált σt küszöbértéknél kisebbek, 
akkor ezt a kereszteződés duplaciklusúnak definiáljuk, azaz az ő ciklusideje C(k)/2 lesz. 

5.2.2 LQ szabályozás megvalósítása 

A (5.9) egyenletben bemutatott állapottér modell alapján a már említett TUC módszer LQ 
szabályozási algoritmust valósít meg, amelyben az alábbi kvadratikus kritériumot minimali-
zálja:  
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ahol Q és R=rI pozitív szemidefinit diagonális súlyozó mátrixok. Az x a helyzetjelző vonal 
előtt kialakult járműoszlopban lévő járművek száma, azaz a kritérium a járművek számát 
próbálja a lehető legkisebbre szorítani. A ∆g különbség, amely a nominális zöldidőtől való 
eltérést mutatja, így ez a tag biztosítja, hogy egyenletes legyen a szabad jelzési idő (zöld jel-
zés) hossza. A szabályozási feladat megoldására az LQ optimális irányítási stratégia használ-
ható, ami a g(k) időszeleteket biztosítja a csomópontok számára: 

 )()( kLxgkg n −=  (5.21) 

A kiáramlási tulajdonság nagyobb mértékben való hangsúlyozását javasolja Dinopoulou [39], 
amit úgy valósít meg, hogy az x(k) helyett az alábbi tagot használja: 
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Látható, hogy xz(k)→ xz,max esetén )(kxm
z  nagyobb mértékben nő, mint xz(k). 

Amennyiben a névleges ng irányítás nem ismert, lehetőségként kínálkozik, hogy (5.21) he-
lyett az alábbi alakot használjuk: 

 ( ))1()()1()( −−−−= kxkxLkgkg   (5.23) 

A probléma egy másik lehetséges megoldása, ha az optimális irányítási problémát az eddig 
vázolt modell és költségfüggvény alkalmazása mellett LQI (linear-quadratic-integral) alakban 
írjuk fel: 

 )1()()1()( 21 −−−−= kxLkxLkgkg  (5.24) 

ahol L1 és L2 a tervezendő irányítási mátrixok. 

A bemutatott LQ irányítás egyik problémája, hogy nem veszi figyelembe a megfogalmazott 
feltételeket, azokat már csak az irányítási stratégia alkalmazása után lehet ellenőrizni. A 
problémára léteznek kisegítő megoldások. A [36] azt javasolja, hogy kereszteződések minden 
állapotára definiálni kell egy olyan halmazt, ahol a megoldások még elfogadhatók. jiG ,  jelöl-
je ezt a halmazt a j-dik kereszteződés i-dik állapotára, ekkor valódi megoldásként azt a jiG ,  
elemet fogadjuk el, amely legközelebb van a (5.21) egyenlettel kapott megoldáshoz. A fel-
adat során a következő optimalizálási problémát kell megoldani: 
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Az így felírt alak egy speciális kvadratikus programozási feladat, amely megoldására a [37] 
irodalomban mutattak be példát. Ennek a megoldásnak azonban az a legnagyobb veszélye, 
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hogy a zárt körbe épített egység, amely a korlátozásokat végzi, annyira befolyásolhatja a sza-
bályozás minőségét, hogy az már veszélyezteti a kitűzött célok elérését. 

5.3 Dinamikus, forgalomfüggő irányítás modell prediktív szabá-
lyozással 

Az összehangolt kereszteződések jelzőlámpa szabályozására a jelen fejezetben leírt módszert 
dolgoztam ki. A modell alapú prediktív irányítást használó eljárás egy több csomópontból 
álló hálózat valamennyi kereszteződésében a jelzőlámpák összehangolt szabályozását végzi 
el, ahol a rendszer bemenő jele a szabad jelzés idők hosszúsága. A csomópontok hálózatán a 
forgalmat az előző (5.2) fejezetben ismertetett összefüggések alapján modellezem. A modell 
alapján megtervezett prediktív szabályozó célja, hogy minimalizálja a helyzetjelző vonalak-
nál sorban álló járművek számát, ezáltal a hálózatban tartózkodó járművek összes számát. A 
modell prediktív szabályozó (MPC) [28],[96],[140] adott bemenő jel esetén meghatározza 
(előre predesztinálja) a modell várható állapotát és kimenetét a jövőben, majd olyan bemenő 
jelet hoz létre irányítási jelként, ami az előzőleg az állapot és bemenőjel segítségével definiált 
költségfüggvényt minimalizálja. A közlekedésirányítás területén az MPC technikát gyorsfor-
galmi úthálózat felhajtóinak szabályozására használták először (Bellemans, De Schutter, De 
Moor, 2005) [11]. A városi környezetben lévő csomópontok jelzőlámpáinak vezérlésére 
predikciós technikával jelenleg nincs példa. 

5.3.1 A szabályozó tervezése 
A szabályozó elsődleges feladata, hogy az irányítás hatókörzete alá vont jelzőcsoportok szá-
mára előállítsa a szabad jelzésidők hosszát, majd ezután az összehangoláshoz szükséges fázis 
eltolásokat kiszámítsa. Az így létrejött jelzéskép váltási parancsok alapján össze kell állítani 
kész fázisterveket, és megtörténhet azok kivezérlése a hálózatra. Az összehangolás érdekében 
a szabályozott csomópontokban a ciklusidőket egyformának feltételezem, és ez az idő lesz a 
mintavételi idő is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szabályozó egy ciklusidő hosszan 
megfigyeli a rendszert, és méréseket végez, majd „rövid időn” belül előállítja a következő 
ciklus fázistervét. Ez a „rövid idő” a fázisterv programváltási pontjaitól függ, ami valós ter-
vek esetében több másodperc is lehet. A szabályozó működése többszintű, a dinamikus, for-
galomfüggő szabad jelzésidő előállítása után következik az összehangoláshoz szükséges elto-
lások kiszámítása. A hálózatban szimmetrikus összehangolást kell alkalmazni, a mintavételi 
időt pedig olyan nagyra kell választani, hogy abban az időszeletben még befejeződjenek a 
csomópontok fázistervei. Az alábbi ábrán az irányítórendszer működésének folyamata látha-
tó:  
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Megfigyelés és mérés a 
ciklusidő alatt 

Az i-ik fázisterv eleje 

A szabad jelzésidő előállítása 
MPC módszerrel 

Az eltolások számítása, a 
kész fázisterv előállítása és 

kivezérlése 

Az i-ik fázisterv vége 

i=i+1 

 

5-5. ábra Az irányítórendszer folyamatábrája 

Az MPC szabályozó tervezésének első lépése a modell egyenleteinek a konkrét irányított 
hálózatra történő felírása a következők szerint.  

A modell felépítése és az állapotegyenlet 

Az irányítórendszer felépítések meghatározása előtt fontos meghatározni a szabályozás ható-
körébe vont járműoszlopokat. A lehatárolt hálózatban nem szükséges minden jelzőcsoport 
által irányított járműoszlopot az optimalizációba bevonni, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az MPC költségfüggvényben csak a kiválasztott járműoszlopokat kell szerepeltetni. A 
kiválasztás alapvetően meghatározza az irányított hálózatban a forgalom alakulását. A szabá-
lyozórendszer tervezése szempontjából ez az állapotok és a beavatkozó jelek helyes megvá-
lasztását jelenti. A rendszer működéséből adódó sajátosság, hogy az optimalizációba bevont 
járműsorokat mindenképpen minimalizálja azok rovására, amelyek az irányítás hatása alatt 
vannak, de nem szerepelnek az állapotok között. Tipikus választás lehet, ha egy hálózat belé-
pő pontjainak járműsorait nem vesszük fel állapotnak, akkor ennek hatására az irányítórend-
szer kiüríti a hálózatot, de a belépő pontokon feltorlódnak a járművek. Az általam felépített 
szimulációban a hálózat minden belső és belépő járműoszlopát felvettem az állapotok közé.  

Az állapotok és a beavatkozó jel vektorok meghatározása után a valós hálózat topológiája 
alapján a modell felépítését kell meghatározni, amelynek általános alapösszefüggéseit az 5.2-
es fejezetben tárgyaltam. Az A,B,C,D mátrixokkal reprezentált diszkrét állapottér modell 
meghatározását a valós csomóponti hálózat, az irányítási feladat és a mérések alapján kell 
elvégezni: 
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C D
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5-6. ábra A diszkrét állapottér összerendelése az irányított csomóponti hálózattal 
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ahol nx az irányításba bevont járműoszlopok száma (állapotok), nu a jelzőcsoportok száma 
(beavatkozó jel), ny a mért járműoszlopok száma (kimenet). Az A mátrix egységmátrix, mére-
te nx* nx. A B mátrix átlója tartalmazza az adott járműoszlopok kihaladási tulajdonságaira 
jellemző átbocsátó képességet. A B mátrix soraiban az elemek nullák, ha az adott sornak 
megfelelő járműoszlopra nincs hatással az adott mátrixelemhez tartozó jelzőcsoport, ellenke-
ző esetben a hatás mértéke szerepel ott, ami a hatást kifejtő jelzőlámpacsoporthoz tartozó 
átbocsátó képesség és a fordulási ráta szorzata, mérete nx* ny.  

-bz 
z.-ik járműoszlop 

bi*αiz 

bj*αjz 

bl*αlz 
 

5-7. ábra A járműoszlop méretére ható tényezők 

Az (5.8) egyenlet és az 5-7. ábra alapján a B mátrix z-ik sorának elemei a következőképpen 
alakulnak:  
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 (5.28) 

ahol bz, bi, bj, bl az z, i, j, l irányokban megadott átbocsátó képesség (ejm/s). 

A C mátrix a mért adatok és a járműoszlopok hosszának kapcsolatát fejezi ki.  Amennyiben a 
járműoszlopban lévő járművek száma közvetlenül mérhető, akkor C egy ny* nx méretű egy-
ségmátrix. Ha az állapotot nem tudjuk közvetlenül mérni, akkor megfigyelőt kell a rendszer-
be építeni. A D mátrix mérete ny* nu elemei nullák. Az A,B,C,D mátrixokkal reprezentált 
diszkrét lineáris rendszer állapotegyenlete: 

 )()()()()1( kwkdkBukAxkx m +++=+  (5.29) 

ahol x az állapot, azaz a sorbanálló járművek száma, u a beavatkozó jel, ami az (5.8) egyenlet 
alapján lehet ∆g vagy a teljes szabad jelzésidő, dm a mérhető hibák összessége, w a nem mér-
hető hibák összessége. A mérhető hibák közé egyedül a lehatárolt rendszer határain belépő 
járművek számát vettem fel, amelyeket mérek, jelölése: xbe. A nem mérhető hibák között sze-
repelnek a mérésekre rakodó zajok és az állapothiba. 

 )()()()()1( kwkxkBukAxkx be +++=+  (5.30) 

Az állapotokat közvetlenül tudom mérni (C=I), a kimeneti mérések v zajjal terheltek: 

 )()()( kvkxky +=  (5.31) 
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A fenti állapotegyenletek alapján lehet a szabályozó algoritmus tervezéséhez hozzákezdeni. 

5.3.2 A szabályozó algoritmus tervezése 

A szabályozó működése során az algoritmus a megadott horizonton az állapotokat a modell 
alapján előre meghatározza, mindezt úgy, hogy a horizont végén a feltételeknek és a költség-
függvények is megfelelő állapotok álljanak fent. A folyamat végén előállt u bemeneti vektor 
első elemét a szabályozott rendszerre kiadja, majd a következő lépésben ez ismétlődik cikli-
kusan. Az alábbi ábrán a működés lépései láthatók:   

t 

k-1 k k+1 k+2 k+3 k+4 k+5 … 

x(k-1)

u(k-1) 

x*(k+1) x*(k+2) ….. …. x*(k+Np) Előállt az u vektor, 
vesszük az első elemét 

x*(k) 

2

3 

u(k) 

4 1 
x(k) 

 

5-8. ábra Az MPC szabályozó működése 

ahol Np a predikciós horizont hossza, amelynek a számítása minden mintavétel után végre 
hajtódik, de az eredményül kapott Np hosszban előállított beavatkozó jel sorozatból csak az 
elsőt kell a szabályozónak kiadni. A kisebb számításigény érdekében az Np predikciós hori-
zont mellett egy Nc (ahol: Nc ≤ Np) irányítási horizontot is definiáltam, amely feltételezi, hogy 
a beavatkozó jel a k+ Nc mintavétel után már nem változik.  

A szabályozási cél teljesülését, a költségfüggvény helyes megválasztásával és megoldásával 
lehet kielégíteni, de természetesen úgy, hogy az elérendő célt már az állapotegyenlet és mo-
dell felírásánál is figyelembe kell venni. A feladatban szereplő, a sorhosszakat minimalizáló 
MPC szabályozó költségfüggvényét az alábbiak szerint írtam fel: 
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ahol Np a predikciós horizont hossza, xi a helyzetjelző vonalak előtt sorban álló járművek szá-
ma, az ui a szabadjelzés idők (zöldidők) hossza.  

A konkrét példától elvonatkoztatva a forgalomirányításban számos további költségfüggvényt 
is felírhatunk. A közúti folyamatoknál létezik néhány gyakran előforduló, jellemző szabályo-
zásai feladat, ilyen a gyorsforgalmi úthálózaton a kihaladó főág forgalomnagyságának maxi-
malizálása, ahol a felírt funkcionál: 
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Az összes útszakaszok halmaza sumℑ , ρm,i az m útvonal i szakaszának a forgalomsűrűsége, vm,i 
pedig a sebessége, Np a horizont hossza. Hasonlóképpen csak a sűrűségre felírva: 
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A költségfüggvény felírásánál nagyon kevés megkötés van, tehát sokrétű cél eléréséhez fel 
tudjuk használni. Az általam kidolgozott szabályozónál a helyzetjelző vonal előtt várakozó 
járművek számát akartam és a beavatkozó jelet, azaz a szabad jelzés hosszát minimalizálni.  

A költségfüggvény megválasztása után a horizonton belül elő kell állítani az állapotegyenle-
teket. Ehhez előre ismernünk kellene a mérhető zajokat, de a bejövő járművek xbe jövőbeli 
alakulásáról nem áll rendelkezésre információ, ezért azt konstansnak feltételezem a Np hori-
zonton belül. Így az állapotegyenlet az alábbiak szerint alakul: 
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A mátrixok kifejtve: 
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 (5.36) 

A konstansokat összevonva, kompakt formában felírva: 

 cuBx +=  (5.37) 

A (5.32) költségfüggvénybe behelyettesítve kapjuk, hogy: 

 ( )uRucQccQuBuBQuBkJ TTTT +++= )(2)()(
2
1)(   (5.38) 

A szabályozó a következő formában keresi minden ciklusban a beavatkozó jelsorozatot: 

 [ ]TT
N

TT
p

uuuu 110 −= L  (5.39) 

úgy, hogy közben a J(k)-t minimalizálja és kielégíti az (5.37) egyenletet, valamint a feltétel-
ként felállított korlátokat. Mivel a méréseink zajjal terheltek, ezért az x0 értékét Kálmán-
szűrővel becsülöm meg. 

Az MPC alapú közúti közlekedési irányító rendszer felépítése az alábbi ábrán látható: 
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Csomóponti hálózat 
forgalmi modellje 

behaladó járműfolyam: q kimenetek: y 
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függvény 
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predikció 

nem mérhető zajok 

mérhető zajok 

beavatkozó jel: u0 

Szabályozó 

N horizontra előállított 
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korlátozások, kényszerek 

N horizontra előállított 
beavatkozó jel sorozat: u  

 

5-9. ábra Dinamikus, forgalomfüggő irányítás modell prediktív szabályozással 

Korlátozások 

A legtöbb feltétel a beavatkozó jelre áll fent, ami jel fizikai tartalma alapján a jelzőlámpák 
szabad jelzésidőivel egyenlő. Ezért szükséges definiálni egy alsó korlátot u minden elemére: 

 i      tu MINi ∀≥  (5.40) 

Továbbá létezik egy felső korlát is: 

 i      tu MAXi ∀≤  (5.41) 

Az u értéke csomópontonként nem lehet nagyobb, mint egy megadott érték, ami a ciklusidő a 
közbenső idők és minimális szabadjelzés különbsége.  
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 (5.42) 

ahol Oj a j-ik kereszteződéshez tartozó irányított járműoszlopok száma, J az irányított keresz-
teződések száma. Ezt az összeget felírhatjuk mátrixszorzat formájában, és így az egyenlőtlen-
ség kezelése könnyebb lesz az optimalizáció során: 

 MAXtuH ≤  (5.43) 

Az optimalizáció 

A feltételek mellett végzett MPC szabályozás esetében az optimumkeresés nem triviális 
probléma. Általában az optimum minimumkeresési feladatot jelent, amelyet numerikus meg-
oldások esetében egy felső értékről induló, felülről lefelé történő minimumkereséssel valósí-
tunk meg. A probléma az, hogy a rendszerben több lokális minimum is lehet, így a globális 
minimum megkeresése nagyon hosszú időt is igénybe vehet. Egyszerűbb a helyzet, ha a fel-
adatot sikerül konvex optimalizációs feladatként felírni, mert ilyenkor biztosított a globális 
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minimum elérése. Ha a minimumkeresés kvadratikus programozási (QP = quadratic 
programming) feladatként jelentkezik (mint jelen esetben is), akkor behelyettesítve az (5.38) 
egyenletből, az alábbi kvadratikus funkcionál minimalizálást kell megoldani: 

 [ ]
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2
1min cQBuuRBQBu TTTT

u
  (5.44) 

A hozzá tartozó dinamikai egyenlet: 0≥+= cuBx . A megoldást az (5.40), (5.41) és az 
(5.43)-as egyenlőtlenségi feltételek között keressük. Előfordulhat, hogy nincs a feltételeknek 
megfelelő megoldás, ebben az esetben célszerű az utolsó még jó beavatkozó jelsorozatot 
megtartani.  

A szabályozó stabilitása 

Az LQ algoritmussal ellentétben az MPC eljárásban előállított beavatkozó jelsorozat önma-
gában nem szavatolja a rendszer stabilitását. A stabilitás garantálásnak egyik módszere, ha az 
MPC az optimalizáció során olyan állapothalmazon mozog, amely halmaz elemei esetére 
biztosított a rendszer stabilitása. A feladat, hogy előállítsuk ezt a halmazt, amely a szabályozó 
numerikus megvalósítása szempontjából az u beavatkozó jelre egy további korlátozó feltétel 
felállítását jelenti.  

Az MPC szabályozó stabilizáláshoz terveznünk kell egy olyan szabályozót, amely az adott 
rendszert stabilizálja. Célszerű egy LQ szabályozót választani, mert akkor a megoldás még 
optimális is lesz. A stabil szabályozó megad egy Ljapunov függvényt, aminek segítségével 
kijelölhetünk egy stabil állapot halmazt, azaz választani kell egy C konstans, amelyre igaz az 
alábbi egyenlőtlenség: 

 CPxxT ≤  (5.45) 

Ez geometriailag a Ljapunov függvény szintvonallal történő metszését jelenti. Az így kapott 
állapot halmaz (egy ellipszis) közelíthető egy véges sokszöggel, ez adja a stabil állapotok 
halmazát. Ez a terület végső soron a beavatkozó jelre felírt újabb egyenlőtlenségi korlátot 
jelenti, amit az MPC a megoldás során a már bemutatott módon képes kezelni (5.43).  

Az összehangolás és fázisidő terv 

A feltételek mellett végzett optimalizáció eredményeként előáll az Np horizontra számított 
beavatkozó jel sorozat (5.39). A vektorokból álló sorozatnak vesszük az első elemét, amit 
megfeleltünk a szabad jelzésidőnek.  

 0ugk =  (5.46) 

ahol gk a k-ik lépésben előállított vektor, ami az összes jelzőcsoport szabad jelzésidejét tar-
talmazza, de még nem határozza meg annak helyét a fázistervben. A szabad jelzésidőt a zöld-
idő és az átmeneti jelzéskép idejéből számítom (4-5. ábra). 

 szk ttg +=  (5.47) 

ahol tz a zöld jelzéskép ideje, ts az átmeneti jelzéskép (sárga) ideje (s).  

A zöldidők elállítása után következhet a csomóponti fázistervek összehangolása, ami a gya-
korlatilag az ismert zöldidő intervallum tényleges helyének a meghatározása a fázistervben. 
A megoldáshoz az 5.2.1 fejezetben ismertetett módszert alkalmazom. 
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Továbbfejlesztési lehetőségek 

A módszer és a szimuláció egyik kiinduló feltétele volt, hogy ismertem a csomópontokban 
lévő fordulási rátákat és azokat a vizsgálat alatt konstansnak feltételeztem. A szabályozási 
feladat azonban nagyban függ a fordulási ráták értékétől, amelyeket a megelőző méréssoroza-
tok eredményeinek átlagából lehet kiszámítani. Ez akár időfüggő is lehet és így a wij(t) érté-
keket a szabályozó az aktuális időpontnak megfelelően helyettesíti be. A megoldás jól közelít 
a valódi értékekhez, de igazán pontos eredményt csak egy folyamatos valós idejű mérésből 
kaphatnánk. Sajnos a fordulási ráták mérésére jelenleg nincs megfelelő automatizált mérő-
rendszer, a szabályozórendszert azonban kiegészíthetjük a dolgozatom 3. fejezetében leírt 
cMHE állapot-megfigyelővel, amely a fordulási ráták értékét pontosan képes becsülni. Ez 
lehet az egyik legígéretesebb továbbfejlesztési lehetőség. 

További lehetőség a szabályozás javítására, ha az MPC költségfüggvényében a járműoszlo-
pok hossza helyett a teljes utazási időt veszem figyelembe. Ez a mérőszám az összes jármű 
által a rendszerben eltöltött (utazási) idő és járművek számának a szorzata. Az új változó 
használatához azonban teljesen át kell alakítani a felállított hálózati forgalommodellt is, ami 
ezzel bizonyosan nemlineáris válik. 

5.3.3 Szimulációs eredmények 

A modell prediktív szabályozással történő csomópontok jelzőlámpa vezérlésének bemutatá-
sához MATLAB Simulink programban készítettem egy hálózati modellt, és megépítettem a 
szabályozót. A MATLAB szimuláció célja, hogy összehasonlítsa a modell prediktív szabá-
lyozással történő dinamikus jelzőlámpa szabályozást és a szakirodalomban leírt LQ irányí-
tást. 

A példa hálózat négy kereszteződésből áll, a felépítését az 5-10. ábra szemlélteti. Az összes 
16 darab jelzőlámpacsoport irányítását a szabályozó végzi, ahol jelen példában egy jelzőlám-
pacsoport egy jelzőfejjel van megfeleltetve. A fázis időtervek ciklusidői állandóak, a fázis-
sorrend kötött és a fázisok nem lapolódnak át. A helyzetjelző vonal előtt felépülő járműosz-
lopok sorszámát a számok jelölik, amelyek megfelelnek a jelzőfejek sorszámának is. A háló-
zat elrendezését az alábbi ábra mutatja: 
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5-10. ábra A szimulációban felépített hálózat irányított járműoszlopai 
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A rendszerbe behaladni és kihaladni csak a 3,4,5,8,9,10,14,15-ös irányokból lehet. A bejövő 
irányokban lévő járműnagyság időben változik és mérési zajjal terhelt: 

 3.09.0*)sin(*0 ++= kIxxbe  (5.48) 

ahol x0 =[0; 0; 2; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0]*4, tehát a 3-as bejövő irányból egy kitün-
tetett, erőteljes igény jelentkezik.  
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5-11. ábra Jelzőlámpa irányítás LQ szabályozóval a minta hálózatban 

Az LQ alapú szabályozóval irányított hálózatban kialakult sorhosszakat 5-11. ábra mutatja. 
Látható, hogy a 3-a irányból jelentkező nagyobb igény hatására abban a sorban torlódás ala-
kul ki. Közel ugyanilyen körülmények esetén az MPC szabályozással történő irányításnak 
(5-12. ábra) sikerül a torlódást csökkenteni, igaz, ennek az ára a terhelt csomópont többi ágá-
ban lévő sorhosszak megnövekedése (1,2,4): 
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5-12. ábra Jelzőlámpa irányítás MPC szabályozóval a minta hálózatban 
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A különbség leginkább az összes sorbanálló járművek számában szembetűnő, amely a 30. 
periódus végén az LQ esetében 153 jármű, az MPC esetében csak 91 jármű. A két módszert 
statisztikailag hasonlítottam össze. A szimuláció futtatásainak eredményei: 

 LQ MPC 
Legnagyobb kialakult helyi sorhossz (jm) 36 24 

Legnagyobb kialakult összes sorhossz (jm) 156 105 

5-1. Táblázat Az LQ és az MPC szabályozók eredményeinek összehasonlítása 

Az eredményekből látható, hogy az MPC szabályozóval irányított hálózatban jobban elsi-
mulnak az igényekben jelentkező erőteljesebb hatások, valamint rövidebb sorhosszak állnak 
fel. A különbség leginkább abból adódik, hogy a kiugróan nagy áthaladási igényekre az LQ 
szabályozó – a konstans visszacsatolás miatt – kiugróan nagy beavatkozó jelet produkál. Ezt 
azonban a beavatkozó jelre fennálló korlátozások miatt arányosítani kell, és innentől kezdve 
az LQ elveszíti az eredeti befolyását a rendszerre. Ezzel szemben az MPC minden ciklusban 
a fennálló feltételek ismeretében, azoknak megfelelő beavatkozó jelet képes adni. Megálla-
pítható, hogy a modell prediktív szabályozással történő dinamikus jelzőlámpa vezérlés haté-
konyabb, mint a jelenlegi rendszerekben használt LQ alapú szabályozás. 

5.4 Új tudományos eredmények 

3. tézis. Módszert dolgoztam ki a több csomópontból álló jelzőlámpa hálózatok szabályozá-
sára. Bemutattam, hogy modell prediktív szabályozó alkalmazásával a rendszerben meglévő 
természetes korlátok mellett is lehetőség van valamennyi jelzőlámpa fázisidő tervének ciklu-
sonkénti, dinamikus meghatározására. 

• Megvizsgáltam a több csomópontból álló jelzőlámpa hálózatok forgalomszabályozá-
sának jelenleg használt módszereit, majd javaslatot tettem a járműmozgások állapot-
térben történő felírására, amelyet a szakirodalomból ismert TUC [38] modellre ala-
poztam. Javasoltam a több csomópontból álló jelzőlámpa hálózatokban végbemenő 
jármű mozgások állapottérben történő leírását az alábbi diszkrét idejű LTI sztochasz-
tikus állapotegyenlettel: 

 )()()()()1( kwkxkBukAxkx be +++=+  (5.49) 

ahol x a sorban álló járművek száma, u a beavatkozó jel (a szabad jelzésidő), xbe a le-
határolt rendszer határain belépő járművek száma (amelyet a mérhető hibaként vettem 
fel), w a nem mérhető hibák összessége. A nem mérhető hibák között szerepelnek a 
mérésekre rakodó zajok és az állapothiba. A mérések v nulla várható értékű, normál 
eloszlású zajjal terheltek: 

 )()()( kvkCxky +=  (5.50) 

• Megfogalmaztam a B mátrix felépítésének módszerét több kereszteződésből álló há-
lózatban, valamint bemutattam, hogy lehetőség van a beavatkozó jelekre fennálló kö-
vetkező feltételek kielégítésére is: 

 i      tu MINi ∀≥  (5.51) 
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 i      tu MAXi ∀≤  (5.52) 

 ...Jj         tu MAX
j

O

i
i

j

1
1

=≤∑
=

 (5.53) 

ahol Oj a j-ik kereszteződéshez tartozó irányított járműoszlopok száma, J az irányított 
kereszteződések száma.  

• Módszert dolgoztam ki MPC szabályozó tervezésére, amely a hálózatban sorban álló 
járművek számát minimalizálja. A bemutatott szabályozó minden jelzőlámpa ciklus-
ban úgy állapítja meg a beavatkozó jelet, hogy a következő funkcionált minimalizálja, 
miközben kielégíti a (5.49) dinamikai és a (5.50) mérési egyenleteket és a (5.51), 
(5.52) és a (5.53) korlátozó feltételeket is: 

 ( )∑
=

+=
pN

i
i

T
ii

T
i kRukukQxkxkJ

1

)()()()(
2
1)(   (5.54) 

ahol Np a predikciós horizont hossza, xi a helyzetjelző vonalak előtt sorban álló jármű-
vek száma, ui a szabad jelzés idők hossza. 

A módszer újdonsága, hogy csomóponti hálózat jelzőlámpa programjait úgy határoztam meg 
az MPC technika segítségével, hogy a beavatkozó jel előállítása során figyelembe tudtam 
venni valamennyi korlátozó feltételt. 

A tézishez kapcsolódó publikációim: [V-2],[V-3], [V-4] 
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6 Közúti folyamatok leírása pozitív rendszerként  

A változók és paraméterek pozitív tulajdonságai az ember környezetében számos területen 
kapnak különös jelentőséget. Nagyszámú példát találunk arra, hogy a legtöbb olyan változó, 
amely valamilyenfajta anyag vagy energia mennyiséget képvisel pozitív értékkészletű. Ilyen 
például az idő, a gazdaságban a pénz és az árucikkek, a számítógép hálózatokban az adatok 
mennyisége és a sorhosszak, a természetben az állati és növényi populációk, a kémiában az 
anyagok koncentrációja, a fizikában az elektromos töltés és a fényerősség stb.. A konkrét 
mérhető mennyiségeken kívül az egyes valószínűségek is pozitív mennyiségek. A pozitív 
rendszerek első definícióját Luenberger adta meg [93]: A pozitív rendszer egy olyan rendszer, 
amelyben az állapotváltozók mindig pozitívak, vagy legalábbis nem negatívak. Meglepő, 
hogy milyen könnyen elérhető az állapotváltozók pozitív tulajdonságával kapcsolatos infor-
máció [12], és milyen erős tud lenni az ilyen információ következménye rendszer viselkedé-
sére nézve.  

A közúti közlekedés paraméterei és állapotváltozói szintén olyan fizikai jellemzők, amelyek-
nek csak pozitív elemeik lehetnek (pl.: járműszám, forgalomnagyság, járműsűrűség). A vizs-
gált közúti közlekedési folyamatok többségében az állapotok az eredeti fizikai jelentésük 
alapján pozitívak, sőt általában még a beavatkozó jel is az. Az ilyen rendszereket továbbiak-
ban természetesen pozitív rendszernek nevezem.  

A pozitív tulajdonságot kihasználva a közúti folyamatokat felírhatjuk rendszerelméleti érte-
lemben vett pozitív rendszerként, amelyek kielégítik a pozitív rendszerekre érvényes definí-
ciókat. Ez a lehetőség azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag pozitív rendszerként kellene 
leírnunk ezeket a folyamatokat.  

Felmerül a kérdés, hogy jelent-e valamilyen előnyt a közúti folyamatok pozitív rendszerként 
történő modellezése. Egyáltalán hogyan lehet a közúti folyamatokat pozitív rendszerként 
felírni? Továbbá az így felállított modelleken definiált szabályozórendszerek hogyan tudják 
kihasználni a pozitív rendszerek speciális tulajdonságait? Hogyan alakulnak a megfigyelhető-
ség és az irányíthatóság feltételei pozitív rendszereknél? Ebben a fejezetben ezekre a kérdé-
sekre keresek válaszokat. 

A vizsgálataim során csak a pozitív lineáris és bilineáris rendszerekkel foglalkoztam. A kö-
vetkező alfejezetben összegyűjtöttem az irodalomban fellelt eredményeket a pozitív lineáris 
és bilineáris rendszerek tulajdonságai területén. 

6.1 A pozitív rendszerek tulajdonságai 

Azt gondolhatjuk, hogy az általános lineáris rendszereknél megismert tulajdonságok minden 
probléma nélkül igazak a pozitív rendszerekre is, de ez nem így van. A pozitív rendszerek 
irányíthatóságának és a megfigyelhetőségének a feltételei nem vezethetők le egyértelműen, 
az általános rendszereknél megismert módszerekből [69]. A probléma különösen igaz, ha 
nemcsak az állapotokra, de még a beavatkozó jelre is pozitív értékkészletet követelünk meg. 
Az irányítási feladat ebben az esetben azt jelenti, hogy úgy kell egy állapotból egy másik 
állapotba irányítani a rendszert, hogy az állapotátmenet közben is csak pozitívak lehetnek az 
állapotok.  



 

  85

A pozitív értékkészlet alatt általában a nemnegatív számokat értem, de mindenhol külön defi-
niálom az értelmét. 

6.1.1 A pozitív lineáris rendszerek 
Adott az alábbi diszkrét, lineáris, időinvariáns (SISO) rendszer: 

 nnn
kkk AbxbuAxx ×

+ ℜ∈ℜ∈+= ,,1  (6.1) 

A fenti rendszert akkor nevezzük pozitívnak a definíció szerint, ha bármilyen pozitív kezdő-
állapotnál (x0 ≥ 0) adott pozitív bemenő jel sorozatra (uk ≥ 0) az állapotok (xk ≥ 0) is mind 
pozitívak lesznek.  

Caccetta [26] és Farina [46] rendszerező munkái alapján a következő tételt állíthatjuk fel: 
Egy diszkrét, időinvariáns, lineáris rendszer pontosan akkor pozitív, ha A ≥ 0 és b ≥ 0 (ele-
menként). 

Az elérhetőség és irányíthatóság definíciója 

Pozitív rendszerek elérhetőségét és irányíthatóságát először Coxcon [35] vizsgálta. Definíció 
szerint a (6.1) pozitív rendszer elérhető, ha minden x ≥ 0 vektorhoz létezik olyan u1,…,uk ≥ 0 
véges beavatkozó jelsorozat, amellyel az x0 = 0 kezdeti állapot az xk+1 = x állapotba vihető. 
Jelölje Xr(t) a t idő alatt elérhető állapotok halmazát, míg Xr az összes elérhető állapotok hal-
mazát. 

Definíció szerint (6.1) pozitív rendszer nulla irányítható, ha minden x ≥ 0 vektorhoz létezik 
olyan u1,…uk ≥ 0 véges beavatkozó jelsorozat, amellyel az x0 = x kezdeti állapot az xk+1 = 0 
állapotba vihető. 

Definíció szerint (6.1) pozitív rendszer irányítható, ha minden x ≥ 0 és x’ ≥ 0 vektorhoz léte-
zik olyan u1,…uk ≥ 0 véges beavatkozó jelsorozat, amellyel az x0 = x kezdeti állapot az xk+1 = 
x’ állapotba vihető. Látható, hogy pozitív rendszer esetében az Xr(t) és Xr elérhetőségi halma-
zok konvex kúpok valamint, a rendszer pontosan akkor irányítható, ha egyszerre elérhető és 
nulla irányítható.  

A fenti definíciók enyhítésére, bevezették a gyengén elérhető és a gyengén irányíthatóság 
fogalmát is: 

Definíció szerint a (6.1) pozitív rendszer gyengén elérhető, ha minden x > 0 vektorhoz létezik 
olyan u1,…,uk ≥ 0 véges beavatkozó jelsorozat, amellyel az x0 = 0 kezdeti állapot az xk+1 = x 
állapotba vihető.  A gyengén elérhetőség karakterizációja a D függelékben található. 

Definíció szerint (6.1) pozitív rendszer gyengén nulla irányítható, ha minden x > 0 vektorhoz 
létezik olyan u1,…uk ≥ 0 véges beavatkozó jelsorozat, amellyel az x0 = x kezdeti állapot az 
xk+1 = 0 állapotba vihető (origóba). 

Definíció szerint (6.1) pozitív rendszer gyengén irányítható, ha minden x ≥ 0 és x’ > 0 vektor-
hoz létezik olyan u1,…uk ≥ 0 véges beavatkozó jelsorozat, amellyel az x0 = x kezdeti állapot 
az xk+1 = x’ állapotba vihető.  

Az elérhetőség és irányíthatóság karakterizációja 

Az elérhetőség karakterizációja [26] a következő: az (A,b ≥ 0) pozitív rendszer pontosan ak-
kor elérhető, ha létezik az (1,2,…n) számoknak olyan (i1,i2,…in) permutációja, amelyre 
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(i) a b vektor i1 monom (azaz az i1-dik eleme pozitív, az összes többi 0); 
(ii) s = 1,2,…n-1 esetén az A mátrix is-dik oszlopa egy is+1 monom; 
(iii) az A mátrix in-dik oszlopa tetszőleges nem negatív vektor.   

Az irányíthatóság karakterizációja a következő: Az (A,b ≥ 0) pozitív rendszer pontosan akkor 
irányítható, ha létezik az (1,2,…n) számoknak olyan (i1,i2,…in) permutációja, amelyre 

(i) a b vektor i1 monom (azaz az i1-dik eleme pozitív, az összes többi 0); 
(ii) s = 1,2,…n-1 eseten az A mátrix is -dik oszlopa egy is +1 monom; 
(iii) az A mátrix in -dik oszlopa azonosan nulla vektor.   

A gyenge irányíthatóság karakterizációját Coxcob [35] és Valcher [135] adták meg, ezek 
alapján: az (A,b ≥ 0)  pozitív rendszer pontosan akkor gyengén irányítható, ha eleget tesz a 
gyengén elérhetőség feltételének, továbbá max(ρ(A11, ρ(A22)) <1, azaz a rendszer aszimptoti-
kusan stabil.  

Érdemes megjegyezni, hogy míg az általános lineáris rendszer elérhetősége ekvivalens az 
irányíthatóságával (és az ],,[ 1 bAbbAn K−  mátrix teljes rangúságával) addig a pozitív esetben 
már nincs ilyen ekvivalencia. Amint az a fenti tételekből látható, az elérhetőség és irányítha-
tóság az A mátrix és a b vektor nulla/nem-nulla mintázatától függ, illetve az A mátrix 
spektrálsugarától. 

6.1.2 A pozitív bilineáris folytonos rendszerek 

A bilineáris rendszerek elmélete a lineáris rendszerek elméletéből indul ki és az első lépés a 
nemlineáris rendszerelmélet felé. Az ipari folyamatvezérlésben, a közgazdaságtanban és a 
biológiában vetődtek fel az első ilyen jellegű problémák még az 1960-as években. A kutatá-
sok első összefoglaló publikációját Mohler (1980) és munkatársai adták közre. Ebben az idő-
ben jelentek meg sorra a bilineáris rendszerek definíciójával és a rendszerelméleti módszerek 
leírásával (magába foglalva a Lie algebrákat) kapcsolatos cikkek. A közzétett munkák olyan 
problémákra is adtak megoldásokat, mint a megfigyelhetőség és az irányíthatóság. 

Az irodalomban a pozitív bilineáris rendszerek elérhetőségével, illetve irányíthatóságával 
kapcsolatban csak folytonos idejű rendszerekre vannak eredmények, először ezeket foglalom 
össze. Adott az alábbi folytonos, bilineáris, időinvariáns rendszer: 
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 (6.2) 

Definíció szerint a fenti rendszer, akkor pozitív, ha bármilyen pozitív kezdőállapotnál 
x(0) ≥ 0 adott pozitív bemenő jel sorozatra u(t) ≥ 0 az állapotok x(t) ≥ 0 is mind pozitívak 
lesznek.  

Botthby [24] és Sachkov [121] publikáció alapján kijelenthetjük a következő tételt: A (6.2) 
rendszer pontosan akkor pozitív, ha az A mátrix Metzler mátrix (azaz a főátlón kívüli elemek 
mind nemnegatívak, a főátlóban lévők pedig akármilyenek lehetnek) és minden Bi diagonális 
mátrix. 

A bilineáris rendszerek esetében egy origóból induló rendszer nem tudja elhagyni az origót, 
ezért az elérhetőség fogalma értelmetlenné válik. Ezért érdemes csak a rendszer irányítható-
ságának a vizsgálatára szorítkozni, ahol pedig meg kell mondani, hogy milyen kezdőállapo-
tokat engedünk meg, és milyen végállapotokat akarunk elérni. 
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Az irodalomban Botthby [24] kezdte az irányíthatóság vizsgálatát, ahol minden x(0) ≥ 0 
nemnegatív vektorból értek el minden x1 > 0 szigorúan pozitívet. A későbbiekben Bacciotti 
[6] és Sachkov [121] már csak x(0) > 0 szigorúan pozitív kezdőállapotokat engedett meg (va-
lószínűleg azért, mert ebben az esetben könnyebb egy általános eredményt kimondani, hiszen 
egy nyílt halmazon nézzük az irányíthatóságot). 

Definíció szerint a (6.2) rendszer pozitív értelemben irányítható, ha egyrészt pozitív, másrészt 
minden x(0), x1 > 0 szigorúan pozitív vektorok esetében létezik olyan u(t) beavatkozó  jel, 
amely véges időben a rendszert x(0) állapotból x1 állapotba viszi. 

A szakirodalomban a pozitív bilineáris irányíthatóság elmélete nem olyan teljes, mint a lineá-
ris esetben. Bilineáris rendszerek esetében azonnal felmerül a kérdés, hogy hogyan változik 
az irányíthatóság a dimenzió (n) és a beavatkozó jelek számának (m) változtatásának a függ-
vényében. Ezen a területen nagyon kevés eredmény van, ezek közül az első eredmények két 
dimenzióban születtek meg [24], amelyeket később egészítettek ki[6]. 

Két dimenziós eset vizsgálata 

Ezek alapján a kétdimenziós eset teljes karakterizációját a következő tétel adja meg: tekint-
sük a (6.2) pozitív bilineáris rendszert, ahol n = 2 és m = 1, és tegyük fel, hogy: 

• A Metzler mátrix, 
• B diagonális mátrix b1 és b2 elemek a főátlóban, 
• b1, b2 ≠ 0, 
• b1 ≠ b2, 
• b2 > 0, ami feltehető az általánosság megszorítása nélkül is, mert különben a -B mátri-

xot tekintjük, és ugyanahhoz az irányítási feladathoz jutunk. 

Ekkor a következők igazak: 

• Ha b1 > 0, akkor a (6.2) rendszer pozitívan irányítható. 
• Ha b1 < 0 , és 

o 0>4)( 211221
2

221112 aabbabab +−  valamint 
o 0>112221 abab − , 

akkor a (6.2) rendszer pozitívan irányítható. 

Minden más esetben a (6.2) rendszer pozitívan nem irányítható. 

A kétdimenziós eset vizsgálatán kívül Boothby [24]-ben a következő triviális eredményt adja 
az n = m esetre: tekintsük a (6.2) rendszert, ahol n = m és A egy Metzler mátrix, Bi-k pedig 
lineárisan független diagonális mátrixok. Ekkor a rendszer pozitívan irányítható. Sőt, bár-
mely két pozitív vektor bármilyen úton összeköthető egymással.   

Az előző két kijelentés együtt teljessé teszi a kétdimenziós (n = 2) eset vizsgálatát, hiszen 
ebben az esetben csak az m = 1,2 jöhet szóba, azért mert elegendő csak az m ≤ n esetet vizs-
gálni. (Hiszen ha a Bi elemek nem függetlenek lineárisan, akkor az m csökkenthető néhány Bi 
elhagyásával.) 

Több dimenziós eset vizsgálata 

A nagyobb dimenziók esetében (n > 2) esetben elég kevés eredmény van a szakirodalomban. 
Sachkov [120]-ben a következő tétellel megmutatta, hogy n > 2 eseten a legtöbb esetben egy 
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kontrol-változó nem elég a pozitív irányíthatósághoz: tekintsük a (6.2) rendszert, ahol n > 2, 
m = 1, A Metzler mátrix és B = diag(bi) diagonális. Ekkor, ha 

(i) a1n > 0, an1 > 0, és a1j + anj > 0 minden j = 2,3,…n-1 esetén, továbbá b1 < b2 ≤ 
…≤ bn-1 < bn, 

(ii) vagy valamely i < j-re bi = bj és minden k ≠ i-re -re aik > 0 vagy minden k ≠ j-re 
jk ≠ -re ajk > 0, 

akkor a rendszer nem pozitívan irányítható.   

Sachkov [121]-ban vizsgálja az m = n - 1 esetet, és a következő eredményeket kapta: legyen 
m = n - 1, A egy Metzler mátrix és a Bi -k diagonálisak, és l = span(b1,…,bn) (ahol a Bi mátri-
xokat a főátlóban álló bi vektorral reprezentáltuk). Legyen nh ℜ∈  az l hipersíkra ortogonális 
nem nulla vektor, és tegyük fel, hogy 0

=1
≠∑ i

n

i
h . Ekkor 

(i) ha az A mátrix irreducibilis (azaz nincsen koordináta tengelyek által kifeszített 
nem triviális invariáns altere), és a h vektornak vannak ellentétes előjelű koor-
dinátai, akkor a (6.2) rendszer pozitívan irányítható. 

(ii) ha hi ≥ 0 minden i-re, és 0
=1

≥∑ iii
n

i
ah  akkor a (6.2) rendszer pozitívan nem 

irányítható. 
Abban az esetben pedig, ha 0=

=1 i
n

i
h∑ , a következő teljesül: a (6.2) rendszer pontosan akkor 

pozitívan irányítható, ha h-nak létezik legálabb kettő pozitív és negatív koordinátája egy-
aránt.   

A bemutatott eredményeken kívül Sachkov a [121]-ban található tételre alapozva ad néhány 
eredményt az m = n - 2 illetve a tetszőleges m < n esetekre. 

6.1.3 A pozitív bilineáris, időben diszkrét rendszerek 

A pozitív bilineáris, időben diszkrét rendszerek irányíthatóságára az irodalomban nincs ered-
mény, a következőkben saját eredményiemet foglalom össze.  

Nulla kezdeti állapotból induló rendszerek diszkrét bilineáris esetben szigorúan az origóban 
maradnak, így az elérhetőség vizsgálatának nincs értelme. A továbbiakban az irányíthatósá-
got vizsgálom először két dimenzióban (n = 2), majd több dimenzióban is.   

A pozitivitás definíciója 

Definiálom a pozitív, diszkrét idejű homogén bilineáris rendszert. Tekintsük a következő 
diszkrét idejű homogén bilineáris rendszert: 

 ℜ∈ℜ∈ℜ∈++ ×∑ i
nn

i
n

ii

m

i

uBAxkxBkukAxkx ,,,)()()(=1)(
=1

 (6.3) 

A (6.3) rendszer pozitív, ha: 

(i) minden x(0) ≥ 0 kezdőállapot és minden ui(m) ≥ 0 (m = 1,…,k) nemnegatív 
beavatkozó jel eseten az x(k) állapot szinten nemnegatív, 

(ii) és igaz, hogy A,Bi ≥ 0 elemenként.   

Bizonyítás. Ha a (ii) feltétel igaz, akkor az (i) is igaz. A fordított eset belátásához a másik 
irányhoz rögzítsük a beavatkozó jelek értéket az időtől függetlenül ui(k) = ci értékkel. Ekkor 
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egy állandó együtthatós differencia-egyenletet kapunk: )()(=1)(
=1

kxBcAkx ii
m

i∑++ . Ennek 

pozitivitása ekvivalens (triviálisan, és egyébként jól ismert módon a pozitív lineáris elmélet-
ből) azzal, hogy az ii

m

i
BcAD ∑+=

=1
:  mátrix nemnegatív elemű. Ha A-nak lenne negatív ele-

me, akkor a ci = 0 választással D-nek is lenne. Ha valamelyik Bi-nek lenne negatív eleme, 
akkor az adott ci -t nagyra választva, a többit pedig lenullázva szinten elérhető lenne, hogy D-
nek legyen negatív eleme. Tehát D csak akkor lesz minden nemnegatív ci választás mellett 
nemnegatív, ha A és minden Bi nemnegatív. Ebből következik, hogy ha az (i) feltétel igaz, 
akkor a (ii) is igaz. 

Az erős és gyenge irányíthatóság definíciója 

Az (A,Bi ≥ 0) mátrixok által megadott bilineáris rendszert erősen pozitívan irányíthatónak 
nevezzük, ha minden x(0) ≥ 0 elemenként, de x(0) ≠ nullvektor kezdőállapot és minden x1 ≥ 0 
elemenként, de x1 ≠ nullvektor eseten van olyan véges nemnegatív beavatkozó jelsorozat, 
amely x(0)-t átviszi x1-be. 

Az (A,Bi ≥ 0) mátrixok által megadott bilineáris rendszert gyengén pozitívan irányíthatónak 
nevezzük, ha minden x(0) > 0 kezdőállapot és minden x1 > 0 vektor eseten van olyan véges 
nemnegatív beavatkozó jelsorozat, amely x(0)-t átviszi x1-be.   

Az erős irányíthatóság feltétele két dimenzióban 

Megvizsgálom az erős irányíthatóság feltételeit n = 2 dimenzióban m = 1 beavatkozó jel ese-
tén. A feltételek azon az egyszerű észrevételen alapulnak, hogy a pozitív koordináták 
nemnegatív input mellett „nehezen” válhatnak nullává. 

Az x(k+1) = Ax(k) + u(k)Bx(k), (A,B ≥ 0) mátrixok által megadott n = 2 dimenziós, pozitív  
bilineáris rendszer pontosan akkor erősen pozitívan irányítható, ha (a változók esetleges per-
mutálása után) A és B a következő alakú: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
00

0
= 12a

A  és ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2221

120
=

bb
b

B , ahol 0>12a  és 0>21b , 0>22b , és 012 ≥b  (6.4) 

A bizonyítás során belátjuk a feltételek szükségességét és elégségességét:  

A szükségesség belátása: Ha az x(0) kezdőállapot mindkét koordinátája pozitív, és A-nak 
nincs csupa 0 sora, akkor nyilvánvaló, hogy minden x(k)-nak is mindkét koordinátája pozitív 
marad, így a rendszer nem lehet erősen irányítható (mert nem nullázódhat le egyik koordináta 
sem). Tehát A egyik sora csupa 0, és feltehető (a változók esetleges permutálása után), hogy 
ez az A második sora. Ha a11 > 0 és az x(0) kezdőállapot első koordinátája x0 pozitív, akkor 
minden k -ra x(k) első koordinátája legálabb 011xak , azaz nem válhat nullává, tehát a rendszer 
nem erősen irányítható. Tehát szükséges, hogy a11 = 0. Nyilván ha a12 = 0, akkor A = 0, és a 
rendszer nem irányítható, így a12 > 0 szükséges. Tehát az A mátrix a kívánt alakú. 

A továbbiakban bevezetem azt a „szektoranalízis” módszert, amellyel a irányíthatóság haté-
konyan vizsgálható. Jelölésben, ha e és f nemnegatív vektorok, akkor Se,f fogja jelölni az e és 
f által kifeszített szektort (kúpot) a pozitív negyedben. A koordináta-tengelyeket x és y fogja 
jelölni. 

Jelölje b1 és b2 a B mátrix két oszlopát. Ha b11 es b12 egyike sem nulla, akkor tekintsük b1 és 
b2 közül a nagyobb meredekségűt, legyen ez e. Ekkor az S = Sx,e szektor invariáns, így a 
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rendszer nem irányítható. Az S szektor invariancián azt értjük, hogy ha x(k)∈S akkor 
x(k+1)∈S. Ez pedig világos, hiszen Ax(k) az x tengelyre esik, míg u(k)Bx(k) nem lehet mere-
dekebb, mint e. Tehát ha a rendszer S-ből indul akkor S-ben is marad, így nem irányítható. 
Tehát szükséges, hogy b11 és b12 valamelyike 0 legyen. 

Ha b11 ≠ 0, akkor az y tengely elhagyásával keletkező yF \:= 2
+ℜ  félig nyílt pozitív negyed 

lesz rendszer-invariáns, tehát az y tengely F-ből nem érhető el, így a rendszer nem erősen 
irányítható. Tehát b11 = 0 szükséges. Nyilván ezután b21 > 0 szükséges, különben a rendszer 
nilpotens, azaz az x tengelyt az origóba képezi, így nem irányítható. Továbbá b22 > 0 szinten 
szükséges, hiszen b22 = 0s eseten a két tengely uniója invariáns halmaz lenne. Ezzel a szük-
ségességet beláttuk. 

Az elégségesség belátása: Az elégségesség belátásához ismét a szektoranalízist hívjuk segít-
ségül. Megvizsgáljuk, hogy hogyan változik az x(0)-ból elérhető vektorok halmaza a k lépés-
szám növelésével. Tegyük fel, hogy valamely k -ra egy teljes Sk:= Se,f szektor elérhető x(0)-
ból. Könnyen látható, hogy ekkor az Sk+1 elérhetőségi halmaz az Ae, Af, Be, Bf vektorok által 
kifeszített szektor lesz (azaz a négy vektor közül a legnagyobb meredekségű és a legkisebb 
meredekségű közé eső szektor). Ezzel az észrevétellel már meg tudjuk mutatni a rendszer 
erős irányíthatóságát. 

Feltehető, hogy x(0) az x tengelyen van (máskülönben A egyszeri alkalmazásával és u(1) = 0 
kontrollal oda jutunk). Ekkor az S1 elérhetőségi halmaz az A és B alakjából adódóan a teljes y 
tengely lesz. Az S1 második elérhetőségi halmaz az x tengely és a B második oszlopvektora 
által kifeszített 

2,bxS szektor. Mivel B az x tengelyt átviszi az y tengelybe, és A a b2 vektort 

(mint minden egyenest) az x tengelyre képezi, ezért a harmadik elérhetőségi halmaz a teljes 
2
+ℜ , így a rendszer irányítható. Az is belátható, hogy tetszőleges x(0) ≥ 0 vektor legfeljebb 4 

lépesben átvihető tetszőleges x1 ≥ 0 vektorba (azért négy, mert az elején feltettük, hogy az x 
tengelyről indulunk, és valójában az odajutás is egy lépésbe kerülhet).  

Az erős irányíthatóság feltétele több dimenzióban 

Magasabb dimenzióban is lehet elégséges feltételt adni az erős irányíthatóságra azonban ez 
valószínűleg nem szükséges feltétel.  

Az x(k+1) = Ax(k) + u(k)Bx(k), (A,B ≥ 0) mátrixok által megadott n-dimenziós bilineáris 
rendszer erősen pozitívan irányítható, ha (a változók esetleges permutálása után) A és B a 
következő alakú: 
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ahol a * -gal jelölt elemek szigorúan pozitívak.    

Bizonyítás. Tegyük fel először az egyszerűség kedvéért, hogy A -ban a * -ok helyen csak 1-
ek állnak. Vegyük észre, hogy ekkor A hatása az, hogy minden koordinátát eggyel feljebb tol, 
míg az utolsó helyre nullát rak. B pedig a koordináták súlyozott összegét teszi az utolsó hely-
re, a többi helyre pedig nullát. Ezekből könnyen következik, hogy tetszőleges x(0) ≥ 0 nem 
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nulla vektorból legfeljebb n lépésben elérhetünk egy olyan x(n) vektort, amelynek minden 
koordinátája pozitív (hiszen B alkalmazásával az utolsó helyre mindig pozitív kerül, és A azt 
tologatja feljebb). Ezután mar minden koordinátát be tudunk állítani a kívánt értékre (az, 
hogy először olyan vektorba megyünk, aminek minden koordinátája pozitív, az egy technikai 
lépés, hogy a koordinátánkénti beállításnál ne legyen baj az esetleges nullával történő osztás-
sal).  

Tegyük fel, hogy az elérendő végállapot z  = [z1,…,zn]T. Ekkor x(n+1) utolsó koordinátáját 
nyilván be tudjuk állítani megfelelő kontrollal z1-re. Azután x(n+2) utolsó koordinátáját z2-re, 
miközben x(n+2) utolsó előtti koordinátája A hatása miatt automatikusan z1 lesz. Így koordi-
nátánként lépkedve elérjük a kívánt z vektort. 

Ha A-ban nem csak 1-ek állnak, akkor is ugyanígy járunk el, csak értelemszerűen a zi koordi-
náták megfelelő többszöröseit állítjuk be B-vel, hiszen figyelni kell arra, hogy A hatása alatt 
azok meg szorzódni fognak a megfelelő A-beli elemekkel.  

A gyenge irányíthatóság feltétele két dimenzióban 

A gyenge irányíthatóság kétdimenzióban történő vizsgálata előtt néhány általános észrevételt 
teszek. Az n

+ℜ  zárt pozitív ortáns nyilván invariáns halmaza a rendszerünknek. A rendszer 
pontosan akkor gyengén irányítható, ha lényegében nincs is más rendszer-invariáns halmaz. 
Pontosabban: az 0),( ≥iBA  mátrixok által adott (6.3) pozitív, időben diszkrét bilineáris rend-
szer pontosan akkor gyengén irányítható, ha minden n

+ℜ -beli rendszer-invariáns halmaz, 
vagy tartalmazza a nyílt n

+ℜint  ortánst, vagy diszjunkt attól.  

Szükségesség: ha lenne H invariáns halmaz, ami tartalmaz x > 0 vektort, de nem tartalmazza 
az egész nyílt n

+ℜint  ortánst, akkor nyilván x-ből nem lehet H-n kívüli vektorokat elérni.  

Elégségesség: Tetszőleges x > 0 eseten tekintsük az A(x) elérhetőségi halmazt, azaz azon 
nemnegatív vektorok halmazat, amelyek x-ből véges időben elérhetők. Triviális, hogy A(x) 
rendszerinvariáns halmaz. Így feltétel szerint A(x) tartalmazza az egész n

+ℜint  nyílt ortánst 
(hiszen diszjunkt nem lehet tőle, mert x ∈ A(x)). Tehát az irányíthatóság eldöntéséhez elég 
eldönteni, hogy van-e nemtriviális rendszer-invariáns halmaz. Ennek eldöntése azonban nem 
könnyű, de két dimenzióban még lehetséges.  

A kétdimenziós esetre kidolgoztam a gyengén irányíthatóság feltételeit. Az A és B mintázatá-
tól függően az összes esetben (15 eset) mondtam ki tételben az irányíthatóság feltételeit, me-
lyek részletesen, bizonyításokkal együtt a D függelékben találhatók. 

6.2 Irányíthatóság feltétele a pozitív ortánson belül 

A közlekedési folyamatoknak irányítástechnikai értelemben vett pozitív rendszerként történő 
felírása nem mindig lehetséges. Felmerül a kérdés, hogyan kell kezelni azt a rendszert, ame-
lyik eredendően egy pozitív természetű folyamatot ír le, de a rendszer állapotegyenlete nem 
teljesíti a pozitív feltételeket (pl. a B mátrix negatív számokat is tartalmaz)? Hogyan lehet 
ezeket a rendszereket irányítani? 

Definíció szerint egy lineáris (6.2) vagy bilineáris (6.3) rendszert a pozitív ortánson belül 
erősen irányíthatónak nevezünk, ha a rendszer nem feltétlenül pozitív, de minden x(0) ≥ 0, x1 
≥ 0 nemnegatív állapotokhoz létezik olyan véges beavatkozó jel sorozat, amely x(0)-t átviszi 
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x1-be, miközben minden közbenső xk állapot nemnegatív marad. A bilineáris esetben nyilván 
x(0) ≠ 0 is fel kell tenni. Ezt a fogalmat POBEK-nek rövidítem. 

A rendszer a pozitív ortánson belül gyengén irányítható, ha ugyanez igaz minden x(0), x1 > 0 
szigorúan pozitív vektorra. Ezt a fogalmat POBGyK-nek rövidítem, vagy ha nem akarom 
specifikálni, hogy melyikről van szó, akkor csak POBK.   

Nyilván ha a rendszer pozitív és irányítható, akkor ebben az új értelemben is irányítható. Azt 
várjuk azonban, hogy sok nem pozitív rendszer is irányítható a pozitív ortánson belül. Azon-
nal felmerül a kérdés, hogy az általános (nem pozitív) irányíthatóság elegendő-e a POBK-
hoz? Azaz, ha egy rendszer irányítható, akkor tudjuk-e úgy is irányítani, hogy közben nem 
hagyjuk el a pozitív ortánst? A válasz sajnos nem, mert több példát is lehet felhozni ennek 
ellenkezőjére, mint a következő példa is mutatja:  

Legyen ⎥
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=B  . Ekkor az (A,b) által megadott lineá-

ris illetve az (A,B) által megadott bilineáris rendszerek általános értelemben irányíthatók, de 
egyik sem irányítható a pozitív ortánson belül (POBK). Ezt könnyű belátni, hiszen tetszőle-
ges x(0) > 0 vektor eseten Ax(0) első koordinátája negatív lesz, és ezen a beavatkozó jellel 
sem tudunk változtatni.   

Megállapíthatjuk, hogy a hagyományos irányíthatóság nem elégséges feltétele a PBOK-nak. 

Lineáris rendszerek irányíthatósága pozitív ortánson belül 

Lineáris rendszerek esetében a hagyományos értelmű irányíthatóság szükséges feltétele a 
POBK-nak. Ugyanis ebben az esetben minden k-dik elérhetőségi halmaz egy affin altér, és ha 
ez n lépésszám után nem válik n dimenzióssá (azaz a rendszer nem irányítható a hagyomá-
nyos értelemben), akkor az elérhető állapotok halmaza nem adhatja ki a teljes n

+ℜ -t, hiszen az 
n dimenziós.  

Az első megjegyzés, hogy ha x(0) ≥ 0-ból egy x1 ≥ 0 elérhető, akkor az x1 + ub egyenesnek a 
pozitív ortánsba eső darabja is elérhető. Tehát az elérhetőségi halmaz minden lépesben vagy 
üres, vagy b-vel párhuzamos olyan egyenes szakaszok (vagy félegyenesek) uniója, amelyek 
végpontjai a pozitív ortáns határain vannak. A kérdés az, hogy ezek az elérhetőségi halmazok 
mikor telítik be az egész n

+ℜ  ortánst, illetve fordítva, hogy mikor lehet üres egy elérhetőségi 
halmaz, vagy lehet-e nem üres és invariáns.  

A kétdimenziós, lineáris rendszerek irányíthatóságára pozitív ortánson belüli algebrai leírását 
adtam meg, amely a bizonyítással együtt a D függelékben található. 

6.3 A közúti folyamatok pozitív rendszerként történő leírása 

Az irodalomban a közúti folyamatok leírása során a legtöbb esetben általános lineáris rend-
szer egyenleteket állítanak fel, és nem használják ki a folyamat pozitív tulajdonságait. A dol-
gozatom korábbi fejezeteiben felállított állapottér modellek esetében is természetesen pozitív 
rendszerekről beszélhetünk, hiszen az állapotváltozó egyszer a fordulási ráta, máskor a sor-
ban álló járművek száma volt.  

Ebben az alfejezetben választ keresek arra, hogyan kell irányítástechnikai értelemben pozitív 
rendszerként leírni az amúgy természetesen pozitív közúti folyamatokat. Mi történik akkor, 
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ha csak általános rendszerként írom le azokat? Hogyan tudom a szabályozás során biztosíta-
ni, hogy a rendszer pozitív maradjon? 

Általános, lineáris modell 

Példaként tekintsük a (4.17) egyenletet. Ebben a modellben az állapotváltozók a valós rend-
szer természeténél fogva pozitívak, az általam felírt állapottér egyenlet csak egy általános 
lineáris modell, mert a modell nem rendelkezik a pozitív rendszerekre felírt tulajdonságokkal. 
Mivel A = I és a B mátrixban negatív számok is szerepelnek, a rendszer állapotai a negatív 
tartományba is átvihetők. Ha figyelmen kívül hagyjuk a pozitív tulajdonságot, akkor a való-
ságban ez olyan extra zöld időt eredményez, ami az adott irányra nem káros, és hatástalan. A 
modellben azonban már nem kívánatos állapotok is fellépnek, hiszen elég nagy u esetén az 
állapotok negatívak lesznek. Egy egyszerű LQ szabályozó (4. fejezet), az állapotokra fennálló 
korlátozások nélkül képes az állapotokat a negatív tartományba vinni. Ennek a problémának 
kiküszöbölésére az állapotegyenletet úgy kellene felírni, hogy az irányítástechnikai értelem-
ben pozitív legyen.    

Pozitív lineáris modell 

A közúti folyamatok tisztán pozitív rendszerként történő leírása nem triviális feladat, annak 
ellenére, hogy tudjuk a természetben ezek általában pozitívak. A dolgozat korábbi fejezetei-
ben bemutatott, általam felírt lineáris modellek közül sem mindegyik felel meg a 6.1.1-ben 
leírt pozitív rendszer definíciónak. A tétel szerint a diszkrét, időinvariáns, lineáris rendszer 
pontosan akkor pozitív, ha A ≥ 0 és b ≥ 0 (elemenként). A (4.17) és (5.9) állapotegyenletek 
nem tesznek eleget a pozitív definíciónak, míg a fordulási rátákra felírt (3.22) állapotegyenlet 
teljesíti ezt a feltételt, hiszen az A = I, a B = 0.  

Mind a három esetben természetesen pozitív folyamatokról van szó, mégis látható, hogy az 
irányítástechnikai szempontból történő pozitív modellezés nem triviális.  

Pozitív bilineáris modell 

Tekintsük a 6-1. ábra által vázolt egyszerű közúti hálózatot, ahol az M pontban belépő igény-
ként jelentkező járművek számát jelöljük XM -el. A közúti irányítórendszer feladata, hogy az 
M pontból induló ágak között szétossza a járműveket. Ez lehet egyszerű útvonalajánlás, vagy 
valamilyen céllal létesített jelzőlámpa szabályozás. 

M 

x3

x2 

x1 

xM 

N

 

6-1. ábra Közúti hálózat pozitív bilineáris modellje 

Az egyes ágakban tartózkodó járművek számát jelölje xj, ahol j az M pontból induló útvonal 
sorszáma. Az alábbi egyenletek az ágakban tartózkodó járművek dinamikus egyenleteit tar-
talmazzák: 
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A xj sorok ürítésére további tagokkal bővíthetjük a modellt, de ez most a feladat szempontjá-
ból mellékes. Az egyenlet kompakt formában felírva: 

 )()()1(
1=

kxubkAxkx Mjj

J

j
jj ∑+=+  (6.7) 

ahol J az M pontból kihaladó ágak száma. Ha a j ágak egyenrangúak és szabályozási célnak 
megfelelően nem kívánunk a járművek szétosztásán súlyozni, akkor a bj értékeit egyre kell 
választani. A A mátrixot választhatjuk egységmátrixnak, így a (6.7)–es homogén bilineáris 
rendszer pozitív rendszer, mert igaz, hogy A,bi ≥ 0 elemenként. 

Az előbbi rendszeren kívül még egy-két példát találhatunk a bilineáris rendszerek közlekedé-
si alkalmazására, azonban a folyamatok többségében nem jellemző, hogy a beavatkozó jel 
multiplikatívan hat az állapotra. Megállapíthatjuk, hogy egyes közlekedési folyamatok irányí-
tástechnikai szempontból történő pozitív bilineáris modellezése lehetséges, de a folyamatok 
természete miatt nem biztos, hogy ez széles körben használható. 

Következtetések 

A pozitív tulajdonságok figyelembe vételére az állapotérben történő modellezés és irányítás 
esetén az alábbi lehetőségeink vannak: 

• nem vesszük figyelembe a pozitív tulajdonságot, 
• figyelembe vesszük a pozitív tulajdonságot, 

- úgy, hogy pozitív modellt állítunk fel, 
- úgy, hogy nem pozitív modellt állítunk fel, de megpróbáljuk a rendszert a po-

zitív ortánson belül irányítani. 

Ha nem vesszük figyelembe a pozitív tulajdonságot, akkor korlátozás nélküli – lineáris, leg-
többször időinvariáns – modelleket alkalmazhatunk. Ebben az esetben standard tervezési 
módszerek használhatók a felmerülő irányítási feladatok megoldására, azonban semmi garan-
cia nincs arra, hogy implementálható, fizikailag értelmes megoldásokat kapjunk. 

Ha a korlátozásokat úgy vesszük figyelembe, hogy pozitív modellt használunk, akkor nehéz-
ségekbe ütközünk az állapotegyenletek felírása során. Megmutattam, hogy a természetesen 
pozitív közúti folyamatok irányítástechnikai értelemben vett pozitív lineáris és bilineáris 
rendszerként történő leírása nem triviális. További probléma, hogy a pozitív lineáris és 
bilineáris rendszerek irányíthatóságának szigorú feltételei vannak, az irányíthatósági feltétel 
algebrai leírására pedig nincs általános megoldás. A dolgozatomban kétdimenziós pozitív 
bilineáris rendszerek erős és gyenge irányíthatóságának algebrai leírását adtam meg, illuszt-
rációs céllal. 

A harmadik lehetőség, hogy a pozitív tulajdonságot nem vesszük figyelembe a modellalko-
tásban, hanem a szabályozótervezés során biztosítjuk a rendszer pozitív ortánson belüli irá-
nyítását. A szokásos irányíthatósági feladatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy az 
általános lineáris és bilineáris rendszer pozitív ortánson belüli irányíthatóságának megállapí-
tásához nincsenek általános, jól használható módszereink, és a rendelkezésre álló elégséges 
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feltételek ebben az esetben is elég konzervatívak. 

6.4 A pozitív ortánson belüli irányítás biztosítása szabályozással 

Az előzőekben megállapítottam, hogy a közúti folyamatoknak az irányítástechnikai értelem-
ben vett pozitív modellezése lehetséges, de nem triviális feladat, különösen, ha csak lineáris 
vagy bilineáris esetre szorítkozunk. A következő részben választ keresek arra, hogy a termé-
szetesen pozitív közlekedési folyamatok általános rendszerként történő leírása esetén hogyan 
lehet a szabályozásnál figyelembe venni a pozitív tulajdonságokat. 

Vizsgáljuk meg a korábbi fejezetben bemutatott (4.17) és (5.9) állapotegyenleteket, ezeket 
újra írjuk fel: 

 )()()()()()1( kxkvkxkBukAxkx fqbe ++++=+  (6.8) 

 )()()1( kgBkAxkx ∆+=+  (6.9) 

Negatív előjellel csak a Bu, illetve B∆g tag szerepelhet. Látható, hogy ezek a rendszerek is 
képesek teljesíteni a pozitív feltételeket, ha biztosítjuk, hogy az egyenlet Bu, illetve B∆g tagja 
mindig kisebb legyen, mint a sorbanálló és a sorhoz érkező járművek együttes száma. Ezt 
biztosíthatjuk azzal a kiegészítéssel, ha a B mátrixot nem konstansnak, hanem változónak 
tekintjük. Ameddig van sorban álló jármű, addig a B marad az eredeti, amikor már nincs több 
jármű, akkor a B = 0 lesz. Egy másik megoldás, ha feltételezzük, hogy mindig van elegendő 
kihaladni képes jármű (túltelített forgalom), ebben az esetben sohasem tudjuk az állapotokat 
a negatív tartományba irányítani. Rögtön felmerül a kérdés, hogy mi történik telítetlen forga-
lom esetén, mert akkor a modell már nem működik helyesen 

Az első modell esetében LQ algoritmussal történt a szabályozás, amely a konstans visszacsa-
tolás eredményeképpen negatív állapotok kialakulását is lehetővé tette. 

Az MPC szabályozó esetében már figyelembe lehetett venni a pozitív tulajdonságot, még-
hozzá a kvadratikus optimumkeresésnél adtam meg azt feltételként. A kompakt formában 
felírt (5.37) állapotegyenletben kihasználtam, hogy az állapotok csak pozitívak lehetnek és 
így felírhattam, az alábbi feltételt: 

 constuB ≤−  (6.10) 

Az ennek a feltételnek kielégítése mellett meghatározott u beavatkozó jel sorozat mindig biz-
tosítja, hogy az állapotok pozitívak maradjanak. 

Látható, hogy a közúti közlekedési folyamatok állapottérben történő lineáris modellezése 
esetén nem szükséges törekedni a modell pozitív feltételeknek megfelelő leírására, de ezt a 
tulajdonságot biztosíthatjuk a szabályozótervezésben. Felmerül a kérdés, hogyan lehet megál-
lapítani azt, hogy tervezhető-e olyan szabályozó, amely a rendszert a pozitív ortánson belüli 
tartja? Ha ez MPC szabályozóval történik, akkor milyen nagyra kell választani a predikciós 
horizontot? 

6.4.1 A pozitív ortánson belül elérhető állapotok 

A pozitív ortánson belüli irányíthatóság feltételeinek vizsgálatához, meg kell néznünk mikor 
érhetők el a pozitív ortáns állapotai. Ennek szemléltetésére nézzünk meg egy korábbi példá-
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ban bemutatott rendszert, amely általános értelemben irányítható, de pozitív értelemben nem 
volt az, hiszen már első lépésben negatív állapotba jutottunk: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
01
10

=A ; Tb [0,1]=  (6.11) 

A diszkrét, lineáris, időinvariáns rendszer állapotegyenlete: 

 222 ,,)()()1( ×ℜ∈ℜ∈+=+ AbxkbukAxkx  (6.12) 

Azt szeretnénk látni, hogy a rendszert a nulla állapotból indulva milyen állapotok érhetők el. 
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Az első lépésben (i = 1) az elérhető állapotok halmazát csak a b vektor iránya adja, a második 
lépésben a következő két vektor által kifeszített terület adja: TbA ]01[−= és Tb ]10[= .  
A harmadik lépésben már A2b és a b vektor által kifeszített terület adja az elérhető állapoto-
kat. Látható, hogy a terület lépésenként változik (ez persze függ az A mátrixtól). Grafikusan 
szemléltetve az alábbi ábra, hogy az elérhető állapotok halmazát mutatja lépésenként (x1 és x2 
az x állapotvektor két elemét jelöli): 
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6-2. ábra Az elérhető állapotok halmaza az első négy lépésben 

Megállapítható, hogy az elérhető állapotok halmaza nő, a negyedik lépésben már az összes 
állapot elérhetővé válik, ezért volt a rendszer általános értelemben irányítható. A képek azon-
ban azt is mutatják, hogy a rendszer kilép a pozitív ortánsból, ezért nem lehetett pozitív érte-
lemben irányítható.  

Általános esetben az elérhető állapotok halmazát a következő ábra szemlélteti: 
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Ab 

 

6-3. ábra A nullából elérhető állapotok halmaza 
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A pozitív ortánson belüli irányításhoz a pozitiv térrész összes állapotát el kell érni, ami azt 
jelenti, hogy az irányítási kúpnak tartalmaznia kell a teljes pozitív ortánst. Továbbá fontos, 
hogy a rendszer első lépésben is már a pozitív térrészben legyen.  

A pozitív ortánson belüli irányításra létrehozandó szabályozó tervezési alapfeltétele, hogy a 
kezdőállapot a pozitív ortánsban legyen és véges lépésszám múlva az elérhetőségi kúp kife-
szítse a teljes pozitív térrészt.   

A pozitív ortánson belüli szabályozó tervezése 

Korábban, az 5. fejezetben MPC szabályozással biztosítottam az állapotváltozókra felírt pozi-
tív feltételeket, az eredendően általános lineáris modell esetén. Ahhoz, hogy az általános li-
neáris rendszerként felírt közúti folyamat irányítható legyen, el kell tudni érni a pozitív ortáns 
valamennyi állapotváltozóját. Láthattuk, hogy az elérhetőségi kúp nem feltétlenül állandó, 
hanem függ a lépésszámtól. Az MPC módszer fontos jellemzője a predikciós horizont meg-
választása. Ebből következik, hogy a predikciós horizontot úgy kell megválasztani, hogy a 
horizonton belül a teljes pozitív ortáns elérhető legyen. Ellenkező esetben az MPC algoritmus 
egy a pozitív oktánsnál szűkebb megengedett megoldáshalmazon tud csak keresni, ezért a 
kapott megoldás (ha létezik) csak szuboptimális lehet. A szabályozó tervezésének alapfeltéte-
le még, hogy a kezdeti állapot a pozitív ortánson belül legyen.   

6.5 Új tudományos eredmények 

4. tézis. Módszert dolgoztam ki, amelyben a közúti folyamatokat általános (nem pozitív) 
rendszerként modelleztem, a pozitív tulajdonság figyelembe vételét pedig a visszacsatolt 
rendszerben a szabályozótervezés során biztosítottam, a megfelelően felállított korlátozások 
beépítésével. Javaslatot tettem a lineáris rendszerként modellezett közlekedési folyamatok 
pozitív ortánson belüli irányítását lehetővé tevő szabályozó tervezési feltételeinek meghatáro-
zására.  

• Rámutattam, hogy az általam vizsgált közúti folyamatok többsége természetesen po-
zitív értékkészletű rendszer, azaz az állapotok az eredeti fizikai jelentésük alapján po-
zitívak, sőt még a beavatkozó jel is az. A pozitív tulajdonságból következik, hogy 
szóba jöhető állapottér modellek fizikailag értelmes megoldásai (trajektóriái) csak 
nemnegatív koordinátákat tartalmazhatnak. A szabályozási feladatot nehezíti, hogy a 
beavatkozó jelekre még korlátossági feltételek is fennállnak. 

• Bemutattam, hogy a pozitív lineáris rendszerek modellezési és irányítási problémái 
miatt a gyakorlati feladatok megoldására az általános lineáris rendszerként felírt, de 
csak a pozitív ortánson belül irányított modellosztályt tartom a legígéretesebbnek.  

• Javaslatot tettem a szabályozótervezéshez szükséges módszerek és korlátozó techni-
kák alkalmazására, amelyekben lehetőség van az állapotokra és a beavatkozó jelekre 
fennálló pozitív tulajdonságok figyelembe vételére. A modell prediktív szabályozó 
algoritmus használata esetén javaslatot tettem a predikciós horizont méretének a meg-
választására. 

A tézishez kapcsolódó publikációim: [V-2], [V-30] 



 

  98

7 Összefoglalás  

Dolgozatomban, a közúti közlekedésirányítás vizsgálatát az irányításelmélet rendszerleíró 
szemléletével és eszközkészletével végeztem el. Megfogalmaztam az egyes alrendszerekben 
meglévő irányítási feladatokat, és összegyűjtöttem a szokásos és lehetséges megoldásokat. 
Megállapítottam, hogy az irányítási problémák nagy része megoldható állapotérben tervezett 
szabályozásokkal. A szabályozások stabilitása és minősége garantálható a korszerű irányítási 
algoritmusok használatával.  

A közúti közlekedés sajátosságából fakadóan az állapotok és a beavatkozó jelek is erősen 
korlátosak. A közlekedési irányítórendszernek úgy kell szabályozó funkcióját ellátni, hogy 
figyelembe veszi az állapotokra és a bementre fennálló korlátozások és feltételek teljesítés-
ülését. A dolgozatomban fő hangsúlyt helyeztem a közúti közlekedésirányítás területén a 
korlátozások mellett végzett állapotbecslésre és irányításra.  

A disszertációban rámutattam, hogy a pozitív rendszerek szerepe jelentős a közúti közlekedés 
területén, mert számos mennyiség, így a járművek száma, sebessége, és a forgalomsűrűség is 
mind pozitívak. A dolgozatomban megvizsgáltam a közúti folyamatok pozitív rendszerként 
történő leírását és a pozitív rendszerek irányíthatóságát.  

Négy területen értem el eredményt:   

• A célforgalmi mátrix korlátozások mellett végzett becslése egyszerű közlekedési 
rendszerben (3. fejezet), 

• Torlódásdetektáló szűrővel kiegészített átkonfiguráló, jelzőlámpa (LQ) szabályozás 
tervezése (4. fejezet), 

• Több csomópontból álló, összehangolt hálózat dinamikus forgalomirányítására mo-
dell alapú, prediktív szabályozással (5. fejezet), 

• A közúti folyamatok nem pozitív rendszerként történő modellezése esetén, javaslatot 
tettem a szabályozótervezéshez szükséges módszerek és korlátozó technikák alkalma-
zására a pozitív tulajdonságok biztosítása érdekében (6. fejezet).  
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A A célforgalmi mátrix korlátozások mellett végzett 
becslésének eredményei 

A.1 Az állapotbecslés eredményei 

A szimuláció során kiszámolt bemeneti és kimeneti értékpárokat tekintem a „méréseknek” és 
ezeket feldolgozva becsülöm meg a fordulási rátákat. A szimulációban az állapothibát és a 
mérési zajt véletlen szám generátorral állítom elő: 
rand('state',0);  
w=0.005*(randn(n,Ts-1)); 
rand('state',1);  
v=50*(randn(m,Ts-1)); 
 
A kezdeti értékek: 
x00=[0.75 0.25 0.6 0.4]'; 
w00=[0.007 0.003 0.005 0.005]'; 
v00=[0.015 0.002]'; 
q00=[200 500]'; 
y00=[0 0]'; 
 
A következő ábrán a cMHE becslés hibái láthatók: (a négy szín a négy becsült fordulási rátát 
jelöli): 
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A következő ábrán a KF becslési hibái láthatók: (a négy szín a négy becsült fordulási rátát 
jelöli): 
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A.2 Statisztikai értékelés 

A feltételeknek való megfelelőség ellenőrzése végett képeztem az alábbi két normát: 
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Valamint a becslési pontosság ellenőrzésére képeztem a szórásnégyzeteket: 
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Az eredményeket az alábbi táblázatokban foglaltam össze: 
Kálmán-szűrő 

 Norma_A Norma_B 
2
1σ  2

2σ  2
3σ  2

4σ  
1 0.341162927 0.080470035 0.065829057 0.206877667 0.015736912 0.0456748
2 0.242469682 0.06509933 0.092058648 0.15666235 0.028068473 0.03209201
3 0.097925448 0.041241631 0.039674522 0.069643243 0.012218217 0.025200661
4 0.248460802 0.052046239 0.035844882 0.131538558 0.014861347 0.024617648
5 0.244756328 0.057074998 0.068298547 0.120080378 0.020633591 0.022119053
6 0.217596309 0.047649384 0.074875183 0.242341845 0.02276667 0.048540162
7 0.138336524 0.038985201 0.106393527 0.078602239 0.023639335 0.022243067
8 0.498508328 0.086234409 0.226320972 0.132199737 0.038758272 0.034194482
9 0.621329884 0.133815451 0.441683111 0.125013996 0.088107764 0.037777533

10 0.16420742 0.054823318 0.143228948 0.089395999 0.032907424 0.030233717
Átlag 0.281475365 0.065744 0.12942074 0.135235601 0.029769801 0.032269313

 
Mozgó Ablakos Becslés (cMHE) 

 Norma_A Norma_B 
2
1σ  2

2σ  2
3σ  2

4σ  
1 0 0 0.003744 0.007487 0.003801 0.004328
2 0 0 0.001568 0.002207 0.004597 0.005078
3 0 0 0.002697 0.003532 0.003195 0.00361
4 0 0 0.0009 0.001943 0.004073 0.004186
5 0 0 0.00268 0.003302 0.003204 0.003137
6 0 0 0.007803 0.003228 0.004126 0.006467
7 0 0 0.004161 0.004264 0.004094 0.004632
8 0 0 0.001504 0.001271 0.004133 0.004701
9 0 0 0.003082 0.001869 0.005133 0.006717

10 0 0 0.003319 0.002704 0.006237 0.004972
Átlag 0 0 0.003146 0.003181 0.004259 0.004783
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B Torlódásdetektáló szűrővel segített jelzőlámpa szabá-
lyozás szimulációja 

B.1 MATLAB szimuláció 

B.1.1 Simulink modell  
Az következő modellt építettem fel MATLAB Simulink segítségével. 
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A kereszteződés modell felépítése: 

1
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y(n)=Cx(n)+Du(n)
x(n+1)=Ax(n)+Bu(n)
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A szabályozó felépítése: 
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A torlódásdetektáló szűrő felépítése: 
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A B mátrix: 
B = [ 1.0000         0         0         0   -0.5100         0         0         0 
         0    1.0000         0         0         0   -0.4800         0         0 
         0         0    1.0000         0         0         0   -0.5200         0 
         0         0         0    1.0000         0         0         0   -0.5000] 
 
Az LQ szabályozó: 
Klqr=lqr(A,Bk,.0002*eye(4),100*eye(4)); 
Klqr = 
   -3.9216         0         0         0 
         0   -4.1667         0         0 
         0         0   -3.8462         0 
         0         0         0   -4.0000 
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A hibairányok: 
L1=[1 0 0 0]' 
L2=[0 1 0 0]' 
L3=[0 0 1 0]' 
L4=[0 0 0 1]' 
 

B.1.2 A közbenső idő mátrix és a ciklusidő 
A kereszteződés elrendezése: 
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A fázissorrend: 1-2-3-4  
A fázisidő terv:  

 
1 

4 

Tc 

2 
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A közbenső idő mátrix (a fázissorrend kötött, ezért elegendő a négy közbenső idő): 
 

 1 2 3 4 

1  7 - - 

2 -  7 - 

3 - -  7 

4 7 - -  

 
A ciklusidő 60s, a piros-sárga átmeneti jelzéskép 2s. 
Az összes szabadjelzés ideje 60-4*7+4*2= 40s 
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B.1.3 Fix idejű szabályozás, a „2”-es irányban 2 jármű nem tud kihaladni 
Sorhosszak az egyes ágakban: 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0

5

10

15
1-es irány

Idõ [s]

S
or

ba
n 

ál
ló

 jm
 [j

m
]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0

20

40

60
2-es irány

Idõ [s]

S
or

ba
n 

ál
ló

 jm
 [j

m
]

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0

5

10
3-es irány

Idõ [s]

S
or

ba
n 

ál
ló

 jm
 [j

m
]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
-1

-0.5

0

0.5

1
4-es irány

Idõ [s]

S
or

ba
n 

ál
ló

 jm
 [j

m
]

 
A szabad jelzésidő hossza minden ágban egységesen 9s. 
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B.1.4 LQ szabályozás torlódásdetektálással, a B újraszámításával. A „2”-es 
irányban 2 jármű nem tud kihaladni 

Sorhosszak az egyes ágakban: 
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Az optimális esetben kihaladni képes járműszámhoz képest detektált eltérés (visszatorlódott 
járművek száma): 
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A szabályozó által kivezérelt szabad jelzésidők: 
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B.2 Statisztikai értékelés 

A torlódásdetektáló pontosságának értékeléséhez kiszámítottam a becsült torlódási értékek 
abszolút hibáit és szórásnégyzetét: 

 
30

)))k(x̂)k(x(( 2
ff

30

1k2
−

=σ
∑
=  

Ahol xf  konstans, értéke: xf = [1 3 2 0]  
Irány 1 2 3 4 

 

Becsült 
érték 
átlaga 

Szórás-
négyzet 

Becsült 
érték 
átlaga 

Szórás-
négyzet 

Becsült 
érték 
átlaga 

Szórás-
négyzet 

Becsült 
érték 
átlaga 

Szórás-
négyzet 

1 0.988277 0.035086 2.962752 0.170719 1.97532 0.079236 0.001048 0.021636
2 0.988826 0.061281 2.963359 0.195416 1.9758 0.095859 0.001572 0.04868
3 0.989591 0.037404 2.959087 0.18801 1.974732 0.101061 0.002745 0.035196
4 0.983962 0.056138 2.964361 0.233864 1.970836 0.101227 0.002142 0.160607
5 0.985912 0.064293 2.964774 0.23495 1.973731 0.110202 0.001976 0.093855
6 0.986726 0.06279 2.970561 0.180624 1.977236 0.105039 0.004225 0.092713
7 0.988561 0.066586 2.96048 0.221927 1.976193 0.096614 0.002959 0.29047
8 0.987453 0.063555 2.968475 0.193973 1.974542 0.113571 0.000903 0.294714
9 0.988332 0.06125 2.961877 0.195318 1.974812 0.079236 0.001571 0.048656

10 0.984061 0.056144 2.970561 0.233888 1.971033 0.101237 0.002142 0.160623
Átlag 0.98717 0.056453 2.964629 0.204869 1.974423 0.098328 0.002128 0.124715

 
 

B.3 Microproj szimuláció 

B.3.1 A kereszteződés és a fázisok 
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B-1. ábra A szimulációban felépített kereszteződés 
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A fázisok: 
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C Dinamikus, forgalomfüggő, modell prediktív szabályo-
zás szimulációja 

C.1 MATLAB szimuláció, Simulink modell 

A következő zárt, visszacsatolt rendszert építettem fel MATLAB Simulink segítségével: 
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Az MPC szabályozó: 
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A modell: 
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D Pozitív rendszerek tulajdonságai 

D.1 A pozitív lineáris rendszer gyengén elérhetőségének 
karakterizációja 

A gyengén elérhetőség karakterizációja a következő: az (A,b ≥ 0)  pozitív rendszer pontosan 
akkor gyengén elérhető, ha létezik olyan P permutáció mátrix, amelynek segítségével: 
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 (D.1) 

és [ ]TPb 00001000= KK , ahol 

(i.) ai,i+1>0 minden i=1,2,…,r-1,r,r+1,…n-1 esetén, an,1, an,r+1>0, továbbá aj,1 ≥ 0 
minden j=1,2,…r esetén, és aj,1 kizárólag akkor lehet pozitív (azaz nem nulla) 
ha j az n-r egész számú többszöröse. 

(ii.) PAPT bal felső blokkjának spektrálsugara ρ(A11) kisebb vagy egyenlő, mint a 
jobb alsó blokk spektrálsugara ρ(A22). (A spektrálsugár egyébként megegyezik 
a legnagyobb nem negatív sajátértékkel, az úgynevezett Frobenius sajátérték-
kel, mivel nem negatív elemű mátrixokról van szó).   

D.2 Kétdimenziós, bilineáris rendszerek gyenge irányíthatósá-
ga 

Megvizsgálom a gyenge irányíthatóságot n = 2 dimenzióban.  

Az n
+ℜ  zárt pozitív ortáns nyilván invariáns halmaza a rendszerünknek. Vegyük észre, hogy a 

rendszer pontosan akkor gyengén irányítható, ha lényegében nincs is más rendszer-invariáns 
halmaz. Pontosabban: az 0),( ≥iBA  mátrixok által adott diszkrét bilineáris rendszer pontosan 
akkor gyengén irányítható, ha minden n

+ℜ -beli rendszer-invariáns halmaz vagy tartalmazza a 
nyílt n

+ℜint  ortánst, vagy diszjunkt attól.  

Szükségesség: ha lenne H invariáns halmaz, ami tartalmaz x > 0 vektort, de nem tartalmazza 
az egész nyílt n

+ℜint  ortánst, akkor nyilván x-ből nem lehet H-n kívüli vektorokat elérni.  
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Elégségesség: Tetszőleges x > 0 eseten tekintsük az A(x) elérhetőségi halmazt, azaz azon 
nemnegatív vektorok halmazat, amelyek x-ből véges időben elérhetők. Triviális, hogy A(x) 
rendszer-invariáns halmaz. Így feltétel szerint A(x) tartalmazza az egész n

+ℜint  nyílt ortánst 
(hiszen diszjunkt nem lehet tőle, mert x ∈ A(x)). Tehát az irányíthatóság eldöntéséhez elég 
eldönteni, hogy van-e nem-triviális rendszer-invariáns halmaz. Más kérdés, hogy ezt eldönte-
ni általában nem könnyű, de két dimenzióban még lehetséges. 

A fenti megjegyzés azonnali következményeként a következő észrevételt tesszük: az A és B 
mátrixok az 2

+ℜ  halmazt valamely SA és SB szektorokba viszik, amelyeknek határai az A ill. B 
oszlopai. Ezek uniójának konvex burka (azaz a legnagyobb és legkisebb meredekségű határo-
ló vektorok közé eső szektor) egy rendszer-invariáns S szektor. Valóban, ha x(0) ∈ S  akkor 
minden x(k) ∈ S, triviálisan. Tehát azt kaptuk, hogy 2= +ℜS  szükséges a gyenge irányítható-
sághoz. Erre a feltételre úgy fogunk később hivatkozni, mint az értékszektor feltétel. 

A másik egyszerű észrevétel, hogy A aszimptotikusan stabil kell legyen, azaz a Frobenius 
sajátértéke kisebb mint 1. Ellenkező esetben ugyanis x(0)-t a Frobenius sajátértekhez tartozó 
nemnegatív sajátvektornak választva az origó közeli állapotok nem lesznek elérhetőek. Erre 
feltételre, mint sajátértek feltétel fogunk hivatkozni. 

Elöljáróban azt mondhatjuk, hogy a gyenge irányíthatóság n = 2  dimenzióban az A,B mátri-
xok sajátértékeinek nagyságától, és a mátrixokban elhelyezkedő nullák helyzetétől függ. Mi-
vel nagyon sok gyengén irányítható és nem gyengén irányítható eset van, az A-ban szereplő 
nullák száma és elhelyezkedése szerint vizsgáljuk az eseteket:  

Az álabbi esetek vizsgálatánál a nem gyengén irányítható eseteknél mindig odaírom az inva-
riáns halmazt, amely mutatja a nem irányíthatóságot. A irányítható eseteket pedig mindig 
kiemelem külön tételkent. Csak egy esetben adok bizonyítást, a többi is hasonlóan megy, 
azaz mindig nézegetni kell, hogy tetszőleges x0 > 0 vektorból indulva hogyan változnak az 
elérhetőségi halmazok lépésről lépesre, és belátni, hogy az egész 2

+ℜ  nyílt síknegyedet kitöl-
tik. 

D.2.1 A-ban nincs nulla 

Ekkor az SA szektor határai a1 és a2 a pozitív negyed belsejébe esnek (mondjuk legyen a1 a 
kisebb meredekségű határ), így az értékszektor feltétel miatt szükséges hogy 2= +ℜBS  le-

gyen. Ez csak akkor lehet, ha ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

1

0
0

=
b

b
B  vagy ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
0

0
=

2

1

b
b

B . Nyilván feltehető, hogy b2 ≤ 

b1. Az első esetben az ySa ,1
 szektor invariáns halmaz. A második esetben legyen e olyan a1-

nél kisebb meredekségű irány, hogy Be már a2-nél nagyobb meredekségű. Ekkor az Se,Be 
szektor invariáns. Tehát a rendszer nem lehet gyengén irányítható. 

D.2.2 A-ban 1 nulla van 

Feltehető (a változók esetleges permutálása után), hogy a nulla az alsó sorban van. Ekkor két 
lehetőség van: 
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2/a. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

3

21

0
=

a
aa

A . A sajátértek feltétel miatt a1, a3 < 1. Az értékszektor feltétel miatt B egyik osz-

lopa y irányú kell, hogy legyen. Ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ekkor, ha a1 ≥ a3 és b1 > p (vagy b1 = p és b2 = 0), ak-

kor B-nek van egy y-tól eltérő SB pozitív sajátvektora, és az 
BsxS ,  szektor inva-

riáns (ha b2 = 0, akkor persze sB = x, de ekkor tetszőleges Sx,e szektor invariáns). 
Ha a3 > a1, akkor A-nak van egy x-től eltérő SA pozitív sajátvektora, és ekkor p 
≥ b1 eseten az yS

As ,  szektor, míg p < b1 esetén az 
BAs sS ,  szektor lesz invariáns. 

A fennmaradó esetben a rendszer gyengén irányítható, azaz   

1) Tétel: Legyenek A és B a fenti alakúak, p > 0, a1, a3 < 1, és a1 ≥ a3. Ha b1 = 
p, b2 > 0, vagy b1 < p, b2 ≥ 0 (itt b2 = 0 is lehet!), akkor a rendszer gyengén 
irányítható.   

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Ekkor, ha a3 > a1  akkor A-nak van egy x-től eltérő SA 

pozitív sajátvektora, és az 
AAs BsS ,  szektor invariáns. Más esetekben pedig: 

2) Tétel: Legyenek A és B a fenti alakúak, p > 0, a1, a3 < 1, és a1 ≥ a3. Ekkor a 
rendszer gyengén irányítható.   

2/b. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
0

=
3

21

a
aa

A . A sajátérték feltétel miatt a1  < 1. Az értékszektor feltétel miatt B egyik oszlo-

pa y irányú kell, hogy legyen. Továbbá vegyük észre, hogy A-nak létezik egy pozitív SA sa-
játvektora. B -re ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ha itt b1 > p (vagy b1 = p és b2 = 0), akkor B-nek van 

egy y-tól eltérő sB pozitív sajátvektora. Legyen e olyan vektor amely merede-
kebb sB-nél és A első oszlopánál. Ekkor Sx,e invariáns. A további esetben pedig: 

3) Tétel: Legyenek A és B a fenti alakúak, p > 0, a1 < 1. Ha b1 = p, b2 > 0, vagy 
b1 < p, b2 ≥ 0 (itt b2 = 0  is lehet!), akkor a rendszer gyengén irányítható. 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Ennek az esetnek a tárgyalása nem triviális. Először is 

könnyű belátni, hogy ha b1 = 0 akkor a rendszer gyengén irányítható. Tegyük 
fel tehát, hogy b1 > 0. Ha létezik olyan e > 0 vektor, amelyre Ae = cBe valamely 
c-re, akkor az Se,Ae  szektor rendszerinvariáns. Ilyen e vektor létezése a követke-
zővel ekvivalens: tekintjük a 0=)( 3221132

2
1 aacbabapacpb −−++−  egyenlet 

nemnegatív c gyökét (ha van nemnegatív gyök; ez az egyenlet egyébként azt ír-
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ja le, hogy az A - cB mátrix determinánsa 0), és ha ezzel a c-vel 0<12 cba − , 
akkor létezik alkalmas e = [cb1-a2, a1]T  vektor. Máskülönben nem létezik al-
kalmas e vektor. Ha azt kaptuk, hogy nincs megfelelő e vektor, akkor az követ-
kezik, hogy Be mindig nagyobb meredekségű, mint Ae. Tekintsük most a 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ 2231

13 0
=

pabapa
ba

BA  mátrixot. Ha itt pa2 < a3b1, akkor BA-nak létezik nem y 

irányú pozitív sajátvektora, sBA. Legyen ekkor f olyan irány, amely sA, sB, sBA 
mindegyikénél nagyobb meredekségű. Ekkor az Sf,Af  szektor invariáns (mert: f 
meredekebb, mint Af és Bf (mert A és B áttükrözi f-et sA -n ill. sB -n), és f mere-
dekebb mint Af (mert ez minden irányra igaz), és végül BAf kevésbé meredek 
mint f (mert BA az f -et közelíti sBA -hoz)). Egyéb esetekben a rendszer gyengén 
irányítható, azaz: 

4) Tétel: Legyenek A és B a fenti alakúak, p > 0, a1 < 1. Ha itt b1 = 0 vagy b1 > 
0 és 0=)( 3221132

2
1 aacbabapacpb −−++−  egyenlet nemnegatív c gyökére 

teljesül, hogy a2 - cb1 ≥ 0, továbbá pa2 < a3b1, akkor a rendszer gyengén irá-
nyítható. 

D.2.3 A-ban 2 nulla van 

Feltehető (a változok esetleges permutálása után), hogy legálabb az egyik nulla az alsó sor-
ban van. Ekkor három lehetőség van: 

3/a. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
00

= 21 aa
A . A sajátérték feltétel miatt a1 < 1. Az értékszektor feltétel miatt B egyik oszlopa 

y irányú kell, hogy legyen. Ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ha b1 > p, akkor B-nek van egy y-tól különböző irá-

nyú nemnegatív s sajátvektora, és az Sx,s szektor invariáns, így a rendszer nem 
irányítható (külön kell nézni a b2 = 0  esetet, mert ekkor s = x, de ilyenkor tet-
szőleges Sx,e szektor invariáns). Ha b1 = p és b1 = 0, akkor B az identitás mátrix 
többszöröse, és tetszőleges Sx,e szektor invariáns. A további esetek gyengén irá-
nyíthatóak, azaz:   

5) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, p > 0, a1 < 1, és b1 = p, b2 > 0, VAGY b1 < 
p, b2 ≥ 0 (itt b2 = 0 is lehet!), akkor a rendszer gyengén irányítható. 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Ekkor b1, b2 értékétől függetlenül (persze 

nemnegativak, mint minden elem!) a rendszer gyengén irányítható: 

6) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, és p > 0, akkor a rendszer gyengén irányít-
ható. 
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3/b. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

1

0
0

=
a

a
A . Itt feltehetjük (esetleges változó permutálás után), hogy a1 > a2. A sajátérték 

feltétel miatt a1, a2 < 1 szükséges. Ha az SB szektor nem tartalmazza az y tengelyt, akkor az 
SB szektor felső határegyenesét e-vel jelölve az Sx,e szektor invariáns. Tehát szükséges, hogy 
B egyik oszlopa y irányú legyen. Ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ha  b1 > p, akkor létezik B-nek egy y-tól különböző 

irányú nemnegatív s sajátvektora, és az Sx,s szektor invariáns, így a rendszer 
nem irányítható (külön kell nézni a b2 = 0 esetet, mert ekkor xs = , de ilyenkor 
tetszőleges Sx,e szektor invariáns). Ha b1 = p és b2 = 0, akkor B az identitás mát-
rix többszöröse, és tetszőleges Sx,e szektor invariáns. A maradék esetben a rend-
szer gyengén irányítható lesz, amit összefoglalva:   

7) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, a1, a2 < 1, p > 0, és p > b1, vagy p = b1 és 
b2 > 0, akkor a rendszer gyengén irányítható. 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Ha itt b1 = 0 akkor az első koordinátát nem tudjuk irá-

nyítani, tehát szükséges, hogy b1 > 0. További feltétel nincs, azaz: 

8) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, a1, a2 < 1, p,b1 > 0, akkor a rendszer gyen-
gén irányítható. 

3/c. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
0

0
=

2

1

a
a

A . Itt a sajátérték feltétel miatt a1a2 < 1 szükséges. Ha SB egyik tengelyt sem tar-

talmazza, akkor tekintsünk egy olyan e irányt, amelynek meredeksége kisebb SB alsó 
határegyenesénél, és Ae meredeksége nagyobb SB felső határegyenesénél. Ekkor az Se,Ae  
szektor invariáns. Feltehető tehát (esetleges változó permutálás után), hogy B egyik oszlopa y 
irányú. Ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ha itt b1 > p és b2 > 0, akkor B-nek van egy tengelyek-

től eltérő irányú pozitív s sajátvektora. Legyen e olyan s-nél kisebb 
meredekségű irány, hogy Ae már s-nél nagyobb meredekségű. Ekkor az Se,Ae 
szektor invariáns. Ha b1 = p és b2 = 0, akkor pedig az A mátrix sajátvektora 
rendszer-invariáns irány. A további esetek gyengén irányíthatóak, azaz 

9) Tétel: Legyenek A és B a fenti alakúak, a1a2 < 1, p > 0. Ha p > b1 vagy p = 
b1 és b2 > 0, vagy p < b1 és b2 = 0, akkor a rendszer gyengén irányítható. 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Tegyük fel először, hogy b1,b2 > 0. Ekkor létezik 

olyan c > 0, amellyel sb1 = a1. Ha most cp-a2 < 0, akkor az Tcpacbe ]2,[:= 2 −  
pozitív vektort A és cB ugyanoda képezi, és így az Se,Ae szektor rendszer-
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invariáns. Ha b1 vagy b2 értéket 0-nak is megengedjük, akkor b2 = 0 eseten az 
pbaa /=/ 121  estben A = cB így a rendszer nem gyengén irányítható. Minden más 

esetben a rendszer gyengén irányítható, azaz 

10) Tétel: Legyenek A és B a fenti alakúak, a1a2 < 1, p > 0. Ha b1 = 0 vagy b2 = 

0 és 
p
b

a
a 1

2

1 ≠  vagy b1,b2 > 0  és 02
1

1 ≥− ap
b
a  akkor a rendszer gyengén irá-

nyítható. 

D.2.4 A-ban 3 nulla van 

Feltehető (a változók esetleges permutálása után), hogy a nem nulla elem a felső sorban van. 
Ekkor két lehetőség van: 

4/a. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
00
0

=
a

A . A sajátérték feltétel miatt a < 1. Az értékszektor fel Tétel miatt B egyik oszlop y 

irányú kell, hogy legyen. Ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ha itt b1 = 0   akkor az első koordinátát nem tudjuk 

irányítani, tehát feltehető, hogy b1 > 0  . Ha b1 > p, akkor B-nek van egy y-tól 
különböző irányú nemnegatív s sajátvektora, és az Sx,s szektor invariáns, így a 
rendszer nem irányítható (külön kell nézni a b2 = 0 esetet, mert ekkor s = x, de 
ilyenkor tetszőleges Sx,e szektor invariáns). Ha b1 = p és b2 = 0, akkor B az iden-
titás mátrix többszöröse, és tetszőleges Sx,e szektor invariáns. A maradék eset-
ben a rendszer gyengén irányítható lesz, amit összefoglalva:   

11) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, p > 0, a < 1, és b1 = p, b2 > 0  , vagy b1 < p, 
b2  ≥ 0  (itt b2 = 0  is lehet!), akkor a rendszer gyengén irányítható. 

Bizonyítás: Legyen tehát 0>],[=(0) Tyxx . Belátjuk, hogy +ℜ⊃ 2int)(xA . Je-
lölje e a B első oszlopát, és először tegyük fel, hogy b2 > 0 . Az u(1) = 0 kont-
rollal az x tengelyre jutunk az Tax,0][  pontba. Ezután tetszőleges 

euxa T (2),0][ 2 +  pontba juthatunk, tehát egy ,0][ 2a -ból induló félegyenest telje-
sen elérhetünk. Ezután u(3) = 0-val az x tengely egész a3x-nél nagyobb-egyenlő 
része elérhető. Így lépesenként az egész nyílt x tengely bármely pontja elérhető 
véges lépesben (hiszen anx 0-hoz tart). Ezután tetszőleges uez T +,0][  pont elér-
hető, azaz, a teljes felig nyílt Sx,e szektor. Az S1 = Sx,e  szektor A és B általi képét 
tekintve láthatjuk, hogy az S1 pontjaiból egy lépesben elérhetőek az S2 = Sx,Be  
pontjai. Azután pedig az eSS

Bx 2,3 =  pontjai. és kihasználva, hogy eBn  a felté-

telek miatt az y tengelyhez tart készen is vagyunk. 

A b2 = 0, b1 < p, eset bizonyítása is teljesen hasonló, csak ebben az esetben nem 
szabad az első lépesben lemenni az x tengelyre mert az invariáns halmaz, és 
nem lehet elhagyni. Ehelyett u(1) = ε -nál a második koordinátát pozitívan kell 
tartani. Egybekent ugyanúgy megy.  
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• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Ha itt b1 = 0 akkor az első koordinátát nem tudjuk irá-

nyítani, tehát feltehető, hogy b1 > 0. Minden más eset irányítható, azaz   

12) Tétel:  Ha A és B a fenti alakúak, p > 0, a < 1, és b1 > 0, akkor a rendszer 
gyengén irányítható. 

4/b. eset: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
00

0
=

a
A . Most a > 1 is megengedett. Az értékszektor fel Tétel miatt B egyik oszlop y 

irányú kell, hogy legyen. Ismét két lehetőség van: 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
pb

b
B

2

1 0
= , ahol p > 0. Ha b1 > p, akkor létezik B-nek egy y-tól különböző 

irányú nemnegatív s sajátvektora, és az Sx,s szektor invariáns, így a rendszer 
nem irányítható (külön kell nézni a b2 = 0  esetet, mert ekkor s = x, de ilyenkor 
tetszőleges Sx,e szektor invariáns). Ha b1 = p és b2 = 0, akkor B az identitás mát-
rix többszöröse, és tetszőleges Sx,e szektor invariáns. A maradék esetben a rend-
szer gyengén irányítható lesz, amit összefoglalva:   

13) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, p > 0, és p > b1, vagy b1 = p és b2 > 0  , 
akkor a rendszer gyengén irányítható. 

• ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

10
=

bp
b

B , ahol p > 0. Ekkor b1, b2 értékétől függetlenül a rendszer gyengén 

irányítható: 

14) Tétel: Ha A és B a fenti alakúak, és p > 0, akkor a rendszer gyengén irányít-
ható. 

D.2.5 A-ban 4 nulla van 

Ekkor A = 0. 

15) Tétel: A rendszer nyilván nem irányítható. 
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D.3 Kétdimenziós, lineáris rendszerek irányíthatósága pozitív 
ortánson belül 

Adott az alábbi diszkrét, lineáris, időinvariáns rendszer: 

 222
1 ,, ×
+ ℜ∈ℜ∈+= AbxbuAxx kkk  (D.2) 

(i) Tegyük fel, hogy b-nek egyik koordinátája pozitív, a másik pedig negatív, az-
az pl. b =[m p]T, m < 0, p > 0. Ekkor a rendszer nem lehet POBEK. Továbbá a 
rendszer pontosan akkor POBGYK ha 

a. az 2= +ℜARA  nyílt szektor csak az origóban találkozik a b irányú egyenessel 
(tehát a b irányú egyenes a szektoron kívül halad), és 

b. [b, Ab] rangja 2, és 

c. az s1:=[-m 0] és s2:=[0 p] pontokat összekötő (b irányú) egyenes és az As1 és 
As2 pontokat összekötő egyenes az RA szektoron belül metszik egymást. 

(ii) Tegyük fel, hogy b szigorúan pozitív (vagy, ami ezzel ekvivalens, szigorúan 
negatív). Ekkor a POBEK és POBGYK ekvivalensek, és pontosan akkor telje-
sülnek ha 

a. [b, Ab] rangja 2, és 

b. z-vel jelölve azt a pozitív koordinátatengelyt (azaz z = x vagy z = y), ami a b 
irányú egyenes által meghatározott nyílt félsíkok közül ugyanarra esik, mint 
Ab, teljesül, hogy Az a másik nyílt félsíkra esik. 

(iii) Tegyük fel, hogy b-ben van 0 koordináta; feltehető (esetleges változó permutá-
lás után), hogy b = [0 1]T. Ekkor a POBK-hoz szükséges, hogy a11 ≥ 0 és a12 > 
0. Ha a11 > 0, akkor a rendszer nem lehet POBEK, és pontosan akkor 
POBGYK ha a11 < 1. Ha a11 = 0, akkor a rendszer POBEK.  

Bizonyítás. 

Az (i) pont: legyen b = [m p]T ahol m < 0, p > 0. A rendszer nyilván nem lehet POBEK, mert 
az x(0) = 0-ból indulva nem tudunk nemnegatív állapotba lepni. 

Ha az RA szektor tartalmazza b-t vagy -b-t, akkor van olyan x(0) > 0 állapot, amit b irányú 
vektorba visz, és ekkor a beavatkozó jel is csak x(1) = cb állapotba tudjuk juttatni a rendszert, 
ami csak akkor nemnegatív, ha c=0, és így a rendszer nem POBGYK. Nyilván az is szüksé-
ges, hogy [b, Ab]T rangja 2 legyen, a hagyományos irányíthatóság szükségessége miatt. 

Tegyük tehát fel, hogy az RA szektoron kívül fut a b irányú egyenes, és a rang-feltétel is telje-
sül. Ekkor könnyű követni az elérhetőségi halmazokat (mindig egy b-vel párhuzamos alapú 
trapéz lesz az 2

+ℜ -on belül) és nem nehéz belátni, hogy ezek pontosan akkor telítik be az 
egész pozitív síknegyedet, ha a tétel c. feltétele teljesül. 

A (ii) pont: a rang-feltétel megint nyilván szükséges. Ha b. feltétel nem teljesül, akkor az Sb,z 
szektor rendszer-invariáns. Ha pedig mindkét feltétel teljesül, akkor könnyű belátni, hogy 
bármilyen x(0) ≥ 0 -ból indulva a harmadik elérhetőségi halmaz mar a teljes pozitív negyed. 
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A (iii) pont: nyilván szükséges, hogy a11 ≥ 0, a12 ≥ 0 különben az első koordináta negatívvá 
válhat, és azon a beavatkozó jellel nem tudunk segíteni; a rang-feltétel miatt az is szükséges, 
hogy a12 szigorúan pozitív legyen. Ha a11 > 0, akkor az első koordináta nem válhat nullává, 
így a rendszer nem lehet POBEK. Ha a11 ≥ 1, akkor az 2[1,0] +ℜ+T  eltolt negyed invariáns 
lesz. Különben könnyű látni, hogy az elérhetőségi halmazok mindig 2,0][ +ℜ+T

kx  alakúak, 
ahol xk tart nullához, így a rendszer POBGYK. 

Ha pedig a11 = 0, akkor könnyű belátni, hogy tetszőleges x(0) ≥ 0 eseten a második elérhető-
ségi halmaz mar a teljes zárt pozitív síknegyed.  

 


