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A kutatás motivációja, módszere

A közlekedéstudomány számára az egyik legnagyobb kihívás a zsúfolt környezetünkben létesített közlekedési rendszerek tervezése és működtetése. Különösen
igaz ez a közúti alágazatban, azon belül pedig a városi közlekedési hálózatokban.
A növekvő igények kiszolgálása érdekében az esetek többségében nem lehetséges
a pályakapacitások további bővítése, hanem a meglévő hálózat jobb kihasználtságát kell elérni. Ehhez nélkülözhetetlen a közlekedési folyamatok hatékonyabb
szabályozása, amiben a korszerű közúti közlekedésirányítás kínálhat új lehetőségeket. A szabályozási problémák megoldásában segít a más diszciplínák által kidolgozott elméleti eredmények integrálása és az irányítást végző technikai berendezések műszaki színvonalának emelkedése is.
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 szolgálhatnak megfelelő minőségi megoldásokkal.
A közúti közlekedés egyik sajátossága, hogy jellemzően olyan folyamatokat kell
irányítani, amelyekről sokszor nem állnak rendelkezésünkre teljes körű mérési
adatok. Az ilyen jellegű rendszerek szabályozása csak a rendszer belső állapotának
becslése révén és robusztus irányítások tervezésével lehetséges, ahol a különböző
zavarásokat, modellezési hibákat és bizonytalanságokat is figyelembe tudjuk venni.
Kutatásaim során egy másik általános megállapításra is jutottam. A közúti közlekedés irányításában alapvető problémát jelentenek a közúti folyamatokra és a beavatkozó jelekre fennálló erős korlátok. Ezen egyenlőségi és egyenlőtlenségi feltételek kezelésére olyan módszereket kellett választanom, amelyek lehetővé teszik a
közúti folyamatok állapotainak korlátozások mellett végzett becslését, valamint
irányítását.
A kutatómunkám során megoldott feladat jelentősége elsősorban az előbb említett
korlátozások figyelembevételével végzett állapotbecslés és irányítás közlekedési
irányítórendszerekre történő kidolgozásában van. Ezekkel a technikákkal sikerült szimulációban - minőségi javulást kimutatni a jelenleg használt, más állapotér alapú becslő és irányító algoritmusokhoz képest.
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A kutatómunka előzményei és célkitűzése

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. A
szabályozó rendszerek tervezése során a klasszikus frekvencia tartománybeli analízis és szintézis módszerei (Bode, Nichols, Nyquist) az 1960-as évektől kiegészültek az időtartománybeli rendszer- és irányításelméleti módszerekkel. Ezeket a
modern irányzatokat a rendszerállapot és az állapottér bevezetése jellemezte, így
a hozzájuk illeszkedő tervezési módszereket állapottér módszereknek nevezték el.
A korszak egyik legjelesebb képviselője a magyar származású Kálmán Rudolf,
akinek a 60-as években megjelent cikkei [11],[12] 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.
A közúti közlekedési folyamatok állapotérben történő leképezésére 30 évvel ezelőtt indultak meg próbálkozások. A közúti folyamatok állapotbecslésének alapgondolata először Nahi és Trivedi munkájában fogalmazódott meg [20]. A 80-as
években Cremer és Keller [5],[6], valamint Nihan és Davis [21],[22] egyszerű kereszteződésben becsülték a célforgalmi folyamatokat. Az állapotbecslés mellett
egyre nagyobb szerepet kapott a dinamikus állapot-visszacsatoláson alapuló szabályozások tervezése közúti rendszerekben [23]. Az egyik legnagyobb projekt keretében Papageorgiu és munkatársai a Párizs melletti körgyűrűn állították üzembe
az ALINEA [24] szabályozást, majd megjelentek a főként az optimális LQ szabályozásra építő megoldások [25]. Magyarországon a közúti irányításban az ilyen
megközelítés nem honosodott meg. Az általános jelzőlámpa irányítások területén
többek között Gilicze, Fí és Maklári hozott új eredményeket.

2.1 Célforgalmi mátrix feltételek mellett végzett becslése
mozgó horizonton
A közlekedési áramlat egyik jellemző paramétere az az információ, hogy egy közlekedési rendszerben a járművek honnan hová tartanak. Egy jármű által választott
behaladó és kihaladó irány között a kapcsolatot a honnan-hová információ teremti
meg, amit mátrixba szervezhetünk [5],[6]. A magyar terminológiában célforgalmi
mátrixnak nevezett struktúrát értelmezhetjük egy egész városi hálózatra, vagy csak
egy egyszerű csomópontra is. A közúti folyamatok paraméterei és így a célforgalmi adatok sem mindig mérhetőek automatikus berendezésekkel, azonban képesek vagyunk ezeket becsülni állapot-megfigyelő alkalmazásával [4],[31],[32]. A
Kálmán-szűrő használata ezen a területen megfelelő, de nem mindig ad pontos
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értéket a folyamatokra jellemző korlátok miatt. Ez a felismerés vezetett oda, hogy
a célforgalmi mátrix becslésére valamilyen, a korlátozások figyelembevételére is
alkalmas állapot-megfigyelőt célszerű használni. A rendelkezésre álló technikák
közül a korlátozások mellett végzett Mozgó Ablakos Becslés (cMHE)
[2],[26],[27] alkalmazása tűnt a legígéretesebbnek.

2.2 Egyedi kereszteződés jelzőlámpa szabályozása torlódásdetektáló szűrővel
Az egyedi kereszteződések jelzőlámpás szabályozásának elsődleges célja a csomópont elsőbbségi 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 más minőségi mérőszámok alapján is értékelhetjük. A zsúfolt környezetben működő irányítórendszer egyik legnagyobb problémája, hogy az irányítás hatása nem mindig érvényesül, mert a túltelített forgalomban torlódások akadályozzák a járműmozgást. Ezt nehezítheti, hogy a
csomóponti forgalomirányító berendezések általában csak egy tervezési célfüggvény kielégítésére alkalmasak, így felmerül az igény egy átkonfiguráló struktúra
tervezésére.
Kutatómunkám célja egy olyan szabályozó struktúra kidolgozása volt, amelyben a
torlódási információ birtokában, lehetőség van az éppen aktuálisan kiválasztott
célfüggvény kielégítése érdekében, a soron következő ciklus fázistervét módosítani. A torlódási információ előállításához egy hibadetektáló szűrő alkalmazására
van lehetőség, amely a kihaladni nem képes járművek számának várható értékét
tudja meghatározni. A hibadetektáló szűrők vizsgálata során megállapítottam,
hogy a megvizsgált lehetőségek közül a geometriai megközelítésű FPRG szűrőtípus [15],[19] tűnik a legalkalmasabbnak a feladatra.

2.3 Több csomópontból álló hálózat forgalomirányítása
modell prediktív szabályozással
Abban az esetben, amikor több jelzőlámpás kereszteződés között viszonylag kevés
a távolság, akkor célszerű a forgalomirányító berendezések működését összehangolni [13],[17]. A közúti járművek forgalma mellett ez vonatkozhat a tömegközlekedési eszközökre és a gyalogosforgalomra is. Az összehangolás különösen nagy
hangsúlyt kap olyan helyeken, ahol több kereszteződés van egymáshoz közel kisebb vagy nagyobb hálózatban, elsősorban a városokban.
Kutatómunkám során olyan szabályozási eljárás kidolgozását tűztem ki célul több
csomópontból álló hálózatokra, amely a hatáskörébe vont valamennyi kereszteződés jelzőlámpáinak szabályozását összehangoltan, forgalomtól függően végzi el. A
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szabályozónak képesnek kell lennie arra, hogy dinamikusan alakítsa ki a kereszteződések fázisterveit. A megoldáshoz olyan módszert kell választani, amelyben a
beavatkozó jel képzése során lehetőség van figyelembe venni valamennyi korlátozó feltételt. Erre a Modell Prediktív Szabályozón (MPC) [10],[18] alapuló eljárás
kínál lehetőséget, amelyben elérendő cél lehet a helyzetjelző vonalaknál sorban
álló járművek számának minimalizálása.

2.4 Közúti folyamatok leírása pozitív rendszerként
A pozitív tulajdonságok az ember környezetében számos területen kapnak különös
jelentőséget [8]. Nagyszámú példát találunk arra, hogy a legtöbb olyan változó,
amely valamilyen anyag vagy energiamennyiséget képvisel, pozitív értékkészletű.
A pozitív rendszerek első definícióját Luenberger [16] adta meg: A pozitív rendszer egy olyan rendszer, amelyben az állapotváltozók mindig pozitívak, vagy legalábbis nem negatívak.
A közúti közlekedés paraméterei és állapotváltozói szintén olyan fizikai jellemzők, amelyeknek csak pozitív elemeik lehetnek (pl.: járműszám, forgalomnagyság,
járműsűrűség). A vizsgált közúti közlekedési folyamatok többségében az állapotok
az eredeti fizikai jelentésük alapján pozitívak, sőt általában még a beavatkozó jel
is az. Az ilyen rendszereket természetesen pozitív rendszereknek neveztem el.
Kutatómunkám során világossá vált, hogy a pozitív lineáris rendszerek modellezési és irányítási problémái [1],[28],[29],[30] miatt a gyakorlati feladatok megoldására az általános lineáris rendszerként felírt, de csak a pozitív ortánson belül irányított modelleket érdemes vizsgálnom.

2.5 Az alkalmazott modellek verifikációja
A szabályozótervezés céljából felépített modellek készítése során törekedni kell a
minimális reprezentáció elérésére. Az ilyen modellek egyszerűsítettek, azaz nem
alkalmasak a valós folyamatok pontos szimulációjára, de kiválóan megfelelnek a
modell alapú állapotbecslők és irányítórendszerek tervezéséhez, különösen, ha sikerül a folyamatokat lineáris modellosztályokkal leírni. A modell egyszerűsítéséből származó állapothibákat a korszerű robosztus szabályozások alkalmazásával
tudjuk kezelni.
A dolgozatomban használt modellek a „Store and forward” alaptípushoz tartoznak, azon belül is leginkább a bemutatott TUC modellre hasonlítanak. A TUC
modell helyességét számos publikáció és három nagyvárosban kiépített dinamikus
irányítórendszer által szolgáltatott kedvező tapasztalatok bizonyítják: Chania, Görögország, 23 db kereszteződés; Southampton, Nagy-Britannia, 53 db kereszteződés; München, Németország, 25 db kereszteződés [14].
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Új tudományos eredmények

1. Tézis. Módszert dolgoztam ki a közúti közlekedési folyamatok állapotváltozóinak és paramétereinek korlátozások mellett végzett, modell alapú becslésére, amelyet közlekedési rendszer célforgalmi mátrixának becslésén keresztül mutattam be,
ahol a célforgalmi mátrix elemeit 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 korlátozó 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
sztochasztikus állapottér modellt az alábbi módon írtam fel:

xij (k + 1) = xij (k ) + wij (k )

(3.1)

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 kimeneti mérés zajjal terhelt, a mérési (kimeneti)
egyenlet az alábbi alakú:
n

y j (k ) = ∑qi (k ) xij (k ) + v j (k )

(3.2)

i =1

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 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
figyelembe vételével is:
0 ≤ xij (k ) ≤ 1
m

∑x
j =1

ij ( k ) = 1

(3.3)

• 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
5

felírt Ψ k funkcionált minimalizálja és kielégíti a dinamikai egyenletet (3.1),
valamint a (3.2) mérési egyenletet:
(

Ψk
min
xk − N −1,wˆ k − N −1|k ,...,wˆ k −1|k )

Ψ k = wˆ

T
k − N −1| k

Q wˆ k − N −1|k +
−1
0

k −1

∑ wˆ

j=k −N

T
j|k

Q wˆ j|k +

k

−1

∑ vˆ

j =k − N

T
j |k

R vˆ j|k +Ψ
−1

(3.4)
*
k−N

A dinamikai feltételek ( j a horizont futó indexe):
xˆ j +1|k
yj

=

Axˆ j|k + Gwˆ j|k

= Cxˆ j|k + vˆ j|k

j = k − N − 1,..., k − 1

(3.5)

j = k − N − 1,..., k

(3.6)

A kezdeti érték a horizont elején:
xˆ k − N |k

=

x k − N + wˆ k − N −1|k

(3.7)

A tézis az értekezés 3. fejezetén valamint a következő publikációkon alapul:
[V-1],[V-5],[V-6],[V-9],[V-10],[V-11].

2. Tézis. Módszert dolgoztam ki egyedi kereszteződés jelzőlámpás szabályozására,
ahol hibadetektáló szűrő alkalmazásával becsültem meg a torlódott járművek
számát. A torlódási információt felhasználtam a jelzőlámpák irányítását végző átkonfiguráló szabályozóstruktúrában, amelynek alapját egy LQ optimális algoritmus alkotja.

• Megvizsgáltam az egyedi kereszteződések jelzőlámpás szabályozásának
meglévő módszereit, majd javaslatot tettem a csomóponti mozgások állapottérben felírt dinamikai leírására az alábbi diszkrét idejű, lineáris
időinvariáns (LTI) sztochasztikus állapottér modellel:
x(k + 1) = Ax(k ) + Bu (k ) + x be (k ) + v q (k ) + x f (k )

(3.8)

A mérési (kimeneti) egyenlet:
y (k ) = Cx(k ) + v y (k )

(3.9)

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 érkező xbe(k) bejövő járműmennyiséget, és az x(k)
sorhosszakat. A vq és a vy változók mérési zajok.
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• Bemutattam, hogy az így felépített (3.8) modellben lehetőség van az egyes
ágakból kihaladni nem képes járművek xf (k) számának detektálására, ami a
(3.10) állapotegyenlet 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:
z (k + 1) = Fz (k ) − Ey (k ) + D u (k )
r (k ) = Mz (k ) − Hy(k )

(3.10)

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 mátrixainak diszkrét idejű megfelelői.
• A torlódásdetektáló szűrővel meghatározható a behajtó ágakban fellépett
torlódás mértéke, amit a későbbiekben felhasználtam a jelzőlámpa szabályozásban. Átkonfiguráló, optimális szabályozó struktúrát dolgoztam ki,
amely a fázis időtervet minden ciklus elején újragenerálja. A szabályozó algoritmus alapja egy LQ optimális szabályozó, amely a becsült torlódás alapján képes az irányítás átkonfigurálására.
A tézis az értekezés 4. fejezetén valamint a következő publikációkon alapul:
[V-7],[V-13],[V-14],[V-31].

3. Tézis. Módszert dolgoztam ki a több csomópontból álló jelzőlámpa hálózatok
szabályozására. Bemutattam, hogy Modell Prediktív Szabályozó alkalmazásával a
rendszerben meglévő természetes korlátok mellett is lehetőség van valamennyi jelzőlámpa fázisidő tervének ciklusonkénti, dinamikus meghatározására.

• Megvizsgáltam a több csomópontból álló jelzőlámpa hálózatok forgalomszabályozásának jelenleg használt módszereit, majd javaslatot tettem a járműmozgások állapottérben történő felírására, amelyet a szakirodalomból
ismert TUC [7] modellre alapoztam. Javasoltam a több csomópontból álló
jelzőlámpa hálózatokban végbemenő jármű mozgások állapottérben történő
leírását az alábbi diszkrét idejű LTI sztochasztikus állapotegyenlettel:
x(k + 1) = Ax(k ) + Bu (k ) + xbe (k ) + w(k )

(3.11)

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

(3.12)

• Megfogalmaztam a B mátrix felépítésének módszerét több kereszteződésből
álló hálózatban, valamint bemutattam, hogy lehetőség van a beavatkozó jelekre fennálló következő feltételek kielégítésére is:

Oj

∑u
i =1

i

u i ≥ t MIN

∀i

(3.13)

u i ≤ t MAX

∀i

(3.14)

≤ t MAX
j

j = 1...J

(3.15)

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 ciklusban úgy állapítja meg a beavatkozó jelet, hogy a következő funkcionált minimalizálja, miközben kielégíti a (3.11) dinamikai és
a (3.12) mérési egyenleteket és a (3.13), (3.14) és a (3.15) korlátozó feltételeket is:
J (k ) =

1N T
(xi (k )Qxi (k ) + uiT (k ) Rui (k ) )
∑
2 i =1
p

(3.16)

ahol Np a predikciós horizont hossza, xi (k) a helyzetjelző vonalak előtt sorban álló járművek száma, ui (k) a szabad jelzés idők hossza.
A tézis az értekezés 5. fejezetén valamint a következő publikációkon alapul:
[V-2],[V-3],[V-4].

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 meghatározására.

• Rámutattam, hogy az általam vizsgált közúti folyamatok többsége természetesen pozitív értékkészletű rendszer, azaz az állapotok az eredeti fizikai jelentésük alapján pozitívak, sőt még a beavatkozó jel is az. A pozitív tulaj8

donságból 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 technikák 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 megválasztására.
A tézis az értekezés 6. fejezetén valamint a következő publikációkon alapul:
[V-2],[V-30].
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4

Továbbfejlesztési lehetőségek és gyakorlati alkalmazhatóság

A bemutatott eredmények átolvasása után kézzelfoghatónak tűnik, hogy a továbbfejlesztés elsődleges iránya az eredmények integrálásában rejlik. Az összehangolt,
több csomópontból álló hálózatok szabályozása esetén láthattuk, hogy a módszer
egyik alap paramétere a csomópontokban lévő fordulási ráták értéke, amelyet ott
konstansnak feltételeztem. A szabályozási feladat azonban nagyban függ a fordulási ráták értékétől, így igazán pontos eredményt az első tézisemben bemutatott
becslés eredményeiből kaphatnánk. Az első és a harmadik tézis összekapcsolásán
túl a második tézisben bemutatott torlódásdetektáló szűrő integrálása további javulást hozhat. Egy másik lehetőség a szabályozások javítására, ha a költségfüggvényben a járműoszlopok hossza helyett a teljes utazási időt vesszük figyelembe.
Ennek az új változónak használatához azonban teljesen át kell alakítani a felállított
hálózati modellt is, ami ezzel bizonyosan nemlineáris válik.
A bemutatott módszerek gyakorlati felhasználására abban az esetben nyílik lehetőség, ha a forgalomirányító berendezés alkalmas az összetettebb programozási feladatok elvégzésére. Az utóbbi időben végbement gyors fejlődés eredményeképpen
a legújabb típusok esetében ezt már meg lehet oldani, így a módszerek valós körülmények közötti kipróbálásra hamarosan sor kerülhet. Különösen kivitelezhetőnek látom a célforgalmi mátrix becslésének módszerét, amely elsősorban a körforgalmak esetében adhat hasznos eredményt.
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