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Helymeghatározás és közlekedés támogatása rádiófrekvenciás azonosítás 

technikájával 

Krausz Nikol 

Doktori disszertáció összefoglaló 

Kutatásaim során a rádiófrekvenciás azonosításon alapuló rendszer (RFID) különböző 

alkalmazási lehetőségeit vizsgáltam, különös tekintettel a tájékozódásra, mozgásra zárt térben 

és a biztonság fokozására a közúti közlekedésben. Az RFID az automatikus azonosítási 

technológiák csoportjába tartozó eljárás, ahol a rendszerelemek rádióhullámokat használnak fel 

kommunikációra közvetlen rálátást nem igénylő módon. A rendszert ez a tulajdonság teszi 

alkalmassá mérnöki feladatokban való alkalmazásra. 

A klasszikus navigációs rendszerek beltérben nem vagy csak korlátozottan működésképesek, 

ezért új eljárást dolgoztam ki a probléma feloldására. A téma kutatása során különböző 

méréseket végeztem a rendelkezésemre álló RFID rendszerrel; így többek közt vizsgáltam a 

jelterjedés körülményeit, a jelerősség és távolság adatok kapcsolatát kül- és beltérben egyaránt. 

Az épületen belüli tájékozódáshoz a tapasztalati adatok felhasználásával egy cella alapú 

pozíciómeghatározó eljárást terveztem, mely a fejlesztett gráfalapú útvonalválasztó modullal 

együttműködve meghatározza az épületen belüli optimális utat a kiindulópont és a célpont 

között. 

Az Európai Unió 6-os keretprogram által finanszírozott közúti közlekedésbiztonsági rendszerek 

kialakítására és fejlesztésére életre hívott Safespot projektben a BME Fotogrammetria és 

Térinformatika Tanszéke is részt vett. Ebben a projektben végzett munkám adja a doktori 

kutatásom kültérre vonatkozó részét. Megvizsgáltam a balesetveszélyes útszakaszok 

előjelzésének lehetőségeit a rádiófrekvenciás rendszerrel, mivel a preventív intézkedések 

kutatása kiemelt helyen áll. Értekezésem egyik fókuszában a forgalommal szemben közlekedő 

járművek kimutatásának módszere állt. A téma specialitása miatt igyekeztem minél több terepi 

mérést elvégezni az olvasási sikeresség meghatározására számtalan elrendezésben, lefedve 

minél több érzékelési lehetőséget. A működő rendszer – természetesen a normál forgalom 

zavarása és veszélyeztetése nélkül – éles körülmények között is tesztelésre került, többek között 

a Fiat kutatóközpontjának tesztpályáján is. 

A következő célkitűzésem a forgalommal szemben közlekedők automatikus detektálását 

kiszolgáló érzékelőhálózat infrastrukturális tervezési eljárásának fejlesztése volt. 

Vizsgálataimban különválasztottam a jellemzően városi környezetű kisebb sebességű és a 
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külterületi nagyobb sebességű utak kereszteződéseit. Városi környezetben a csomópontokra 

meghatározott automatizált antenna-elhelyezésre helyeztem a hangsúlyt, míg gyorsforgalmi 

utak csomópontjai esetében a geometriai jellemzők alapján határoztam meg a forgalommal 

szembenhajtásra potenciálisan alkalmas területeket. 

Végezetül igazoltam, hogy a rádiófrekvenciás azonosítást használó rendszer elektronikus 

forgalmi engedélyként alkalmazható, amellyel a városüzemeltetés hatékonyságát lehet növelni. 
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Supporting positioning and transportation by radio frequency 

identification technology 

Nikol Krausz 

Summary of the PhD Dissertation 

The object of my research is the various application of the radio frequency identification (RFID) 

system which is capable of immediate information transmission and identification in a non-line 

of sight mode. Radio frequency identification is a radio-based communication technique that 

provides an opportunity to develop engineering applications. 

One of my aims is to investigate how the radio frequency identification system operates indoor 

and whether it is able to support reliable navigation system which guides the user within a 

building. Classical navigation systems are working in indoor not or only in limited 

functionality, so a method to provide a new solution for indoor navigation has been developed. 

Indoor and outdoor propagation circumstances, the regularities and correlations between signal 

strength and distances have been analyzed. 

Using the experiential data, a cell-based positioning procedure has been designed, in 

cooperation with the developed graph-based routing module, determining the optimal path 

between the starting point and the destination in the building. 

The Department of Photogrammetry and Geoinformatics of BME also participated in the 

Safespot project, which was funded by the European Union Framework 6 Program. My work 

in this project provides the relevant outdoor part of my doctoral research. For outdoor 

applications, the main area of interest is how to increase traffic safety, since traffic accidents 

often cause death. I have investigated the possibility of predicting dangerous road sections 

(accident black spots) with the radio frequency system since the research of preventive 

measures is a priority. In my dissertation, one of the focus was on the detection of vehicles 

travelling against the traffic. Due to the specialty of the subject, as many field measurements as 

possible have been executed to determine the reading success in various traffic situations at 

different speeds with multiple cars, covering the widest sensing possibilities. The working 

system has been tested in real environment – of course, without interfering with or 

compromising normal traffic – including the test track of the Fiat Research Centre. 

My aim is to identify junctions based on some characteristics, in which wrong-way driving 

vehicles are expected because of the intersection design and topographical features. An 

infrastructure planning procedure has been developed for an automatic sensor network. In my 



~ 6 ~ 
 

investigations, I differentiated the road's intersections based on the speed and its location. In 

urban environments with smaller velocity, I laid the emphasis on the automated antenna 

positioning method, while in the case of the motorways junctions I determined locations 

potentially suitable for ghost driving based on geometry features. 

Finally, I have verified that the system using radio frequency identification can be used as an 

electronic registration certificate to increase the efficiency of urban management. 
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1. Bevezetés 

A mindennapi élet számos területén egyre gyakrabban szükség van arra, hogy az emberek az 

informatika adta lehetőségekkel éljenek. Az okok nagyon széleskörűek lehetnek: a társadalmi 

és gazdasági szervezeteknél ezek az antropogén környezet felmérése, tervezése, a természeti 

környezet folyamatos megfigyelése és kezelése, az emberi beavatkozások eddigi és potenciális 

hatásának kutatása, a közlekedés és kereskedelem optimális szervezése, a társadalmi-gazdasági 

folyamatok feltárása, a társadalom struktúrájának vizsgálata. A disszertáció a közlekedés 

problémakörét emeli ki. Rohamosan fejlődő társadalmunknak egyre nagyobb igénye és 

szüksége van a közlekedési információkra. 

Kültérben a közlekedési folyamatok egyik sajnálatos velejárói a közúti balesetek, illetve a téves 

behajtások. Kiemelt figyelmet kapnak a tömeges balesetek, melyeket okozhatnak forgalommal 

szemben közlekedő járművek (Ghost Driver) is. A műszaki lehetőségek lehetővé teszik új 

technológiák alkalmazását a közlekedési folyamatokban. A technológiák felhasználásával 

detektálhatók, megelőzhetők az általában halálos kimenetelű szembenhajtásos balesetek. A 

forgalomszabályzó és információs rendszerek hatékony üzemeltetéséhez közel valós idejű 

adatok szükségesek, melyek segítségével a forgalmi folyamatok vezérelhetők. 

A GNSS rendszerek használatával kültéren a helymeghatározás megoldott, a térképekkel együtt 

pedig hatékonyan tudnak az eszközök a célig vezetni, beltérben hasonló igény esetén a 

helymeghatározásnál nem működik a műholdakon alapuló rendszer. A közúti navigációs 

közlekedést a GPS műholdak által sugárzott jelekre építették, ezek a jelek nem jutnak át a 

falakon, tehát valami alternatív megoldást kell találni, ami valós időben adja meg a pozíciónkat 

és irányít az utunkon az épület belsejében. 

Adott egy technológia, amit a logisztikában már évek óta nagy sikerrel alkalmaznak. Ez a 

rádiófrekvenciás azonosítás (Radio Frequency Identification  RFID). Számos gyártó kínálja 

különböző feladatokra optimalizált termékeit. Disszertációmban a rádiófrekvenciás azonosítás 

technológiájának felhasználásával keresek közlekedésbiztonságot növelő megoldást, ezen felül 

megvizsgálom a technológia alkalmazhatóságát épületen belüli helymeghatározásra, 

navigációra. 

Az ábrák saját szerkesztések, kivéve ahol a forrás fel van tüntetve. A disszertációban ismertetett 

programok, eljárások saját fejlesztésűek. 
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1.1. Célkitűzés 

Kutatásom a rádiófrekvenciás rendszer alkalmazásának vizsgálata köré épül, melynek egyik 

előnye az azonnali információtovábbításban rejlik, további fontos tulajdonsága a rendszernek, 

hogy nem igényel direkt összelátást. Ezek a tulajdonságok teremtik meg az alapot, hogy a 

technológia mérnöki területeken is alkalmazható legyen. 

Célom a közlekedés biztonságának, hatékonyságának növelése, támogatása rádiófrekvenciás 

rendszer használatával, mivel a közlekedési balesetek vezető helyen szerepelnek a halálozási 

okok között. Tanszékünk az Európai Unió (EU) 6-os keretprogramban finanszírozott Safespot 

projektben [1] is részt vett, ahol a rádiófrekvenciás azonosítás, mint a közlekedés biztonságát 

növelő megoldás alkalmazhatóságát vizsgáltuk. A doktori témám ebben a projektben végzett 

tevékenységemből indult el. Fontosnak tartom a kutatásaim gyakorlati felhasználhatóságát, így 

hangsúlyos helyet kap vizsgálataimban a forgalommal szemben közlekedő járművek 

kimutatása a járműfolyamból, illetve a lehetséges tévesztési helyszínek előzetes meghatározása. 

Célom továbbá a részben rádiófrekvenciás (RF) rendszerből származó forgalmi adatok 

elemzése révén a forgalom menedzselésének támogatása, amely akár azonnali beavatkozást 

biztosít a torlódások elkerülésére. A rendszer felhasználható útdíj és behajtási jogosultság 

kezelésére. Célom továbbá a beltéri navigációs lehetőségek kutatása, valamint az ehhez 

kapcsolódó térinformatikai rendszer felállítása, elméleti modellezése, ennek a gyakorlatba 

történő átültetése és ellenőrzése tesztmérések segítségével. 

1.2. Disszertáció felépítése 

A disszertáció felépítésének sematikus ábráját mutatja a 1. ábra. Az értekezés hat különálló 

fejezetre bontható, ahol az 1. fejezet a választott témámmal kapcsolatos célkitűzéseimet 

tartalmazza. A 2. fejezetben általános ismertetést adok a rádiófrekvenciás rendszerek 

működésének alapelvéről, az alkalmazási lehetőségek korlátairól illetve a használt legfontosabb 

szabványokról és szabályozó szervezetekről. A 3. fejezet tartalmazza a rádiófrekvenciás 

azonosítást használó rendszer általam kutatott alkalmazási lehetőségeit és a kapcsolódó beltéri 

és kültéri vizsgálatokat, illetve új tudományos eredményeimet. 
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1. ábra: A Disszertáció sematikus vázlata 

 

A vizsgálataim fókuszában beltérben a helymeghatározás és a navigációs lehetőségek kutatása 

állt. A kutatásaim másik része az RFID kültéren való felhasználási módjaira irányul. A cél a 

közlekedés biztonságának, hatékonyságának növelése volt, mivel a közlekedési balesetek 

vezető helyen szerepelnek a halálozási okok között. A 3.2. fejezetben ismertetem a kültéren 

elvégzett vizsgálatokat, levont konzekvenciákat és eredményeket. Bemutatom a baleseti 

gócpontok, veszélyes helyek hatékony előjelzése érdekében tett vizsgálataimat. Ismertetem a 

kidolgozott módszertant rádió frekvenciás alapú automatizált megfigyelő rendszer tervezésére 

a forgalommal szemben közlekedő gépjárművek kiszűrésére illetve a kiszolgáló 

érzékelőhálózat infrastrukturális tervezét. A városi közlekedési rendszerek részére nyújtható 

elektronikus forgalmi adatok felhasználhatóságával kapcsolatok kutatásaimat ismertettem a 

3.2.3. fejezetben. A 4. fejezetben összefoglalom a téziseket. Az 5. fejezet tartalmazza az új 

tudományos eredményeket a 6. fejezetben található a felhasznált irodalom és a kapcsolódó saját 

publikációim listája. 
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2. Az RFID technológia — áttekintés  

Az RFID a Radio Frequency Identification angol kifejezés rövidítése, amely rádiófrekvenciás 

azonosítást jelent. Az RFID-rendszer a negyvenes évekből ered; a Sir Robert Alexander 

Wattson-Watt által kifejlesztett IFF (Identify Friend or Foe) technika tekinthető az első 

rádiófrekvenciás rendszernek. Minden repülőgépet elláttak egy jeladóval, amely ha jeleket vett 

a földi radarállomásról, egyedi szignált kezdett sugározni, amivel a földi személyzet azonosítani 

tudta a gépet. Az RFID ugyanezen az elven működik, ezt a rendszert tekintik az első ilyen típusú 

alkalmazásnak. A 60-as években fejlesztették ki  többek között a Sensormatic  az 

elektronikus termék felügyeleti rendszert (EAS), elsősorban a bolti lopások megelőzésére. Az 

alkalmazás csak az azonosító meglétét, illetve hiányát jelezte. Kétségtelenül az EAS címkék 

voltak az első RFID alkalmazások. A hetvenes éves folyamán mind amerikai, mind európai 

fejlesztések indultak többek közt az állatállomány és nukleáris anyagok nyomon követésére. 

Különböző területeken került bevezetésre a technológia [2], például a kereskedelmi szférában 

a rádiófrekvenciás lapokat (tag, címke) csomagok kézbesítésénél, poggyászok megjelölésére és 

követésére, a közlekedési rendszerben az autópályák fizetőkapuinak figyelésére használták. Az 

RFID tehát egyáltalán nem új technológia bizonyos területek esetében, hiszen a boltok 

lopásvédelmi rendszerei és az irodaházak kártyás belépőiben is megtalálható, de a vállalatok 

elkezdték alkalmazni a szállítás során [3]. Rájöttek ugyanis, hogy a rádiós azonosítókkal 

kiküszöbölhető a leltári pontatlanság, kiszűrhetők a hamisított áruk, és lopás esetén könnyen 

kideríthető, hogy melyik két ellenőrzés között tűntek el a termékek. Érzékelhető, ha a boltban 

kiürül egy polc, vagy ha lejárt valamelyik terméknek a szavatossága, minőségi problémák 

esetén pontosan kideríthető a hibás tárgy származási helye. Tipikus alkalmazási területe a 

logisztika [4][5], illetve a bevételezés és raktározás, melyben a csomagolás megbontása nélkül 

nyerhető információ a termékről [6]. Elsősorban az iparban alkalmazzák az RFID-vel ellátott 

termékeket, leginkább a munkafolyamatok felügyeletére, de kórházi eszköznyilvántartásban is 

elterjedt az elmúlt évek során. Beléptető- és biztonsági rendszerekbe könnyen illeszthető, 

bővítve azok hatékonyságát, és felhasználási lehetőségeit. A mezőgazdasági területeken évek 

óta alkalmaznak RFID eszközöket az állatok azonosításában és nyomon követésében. Új 

alkalmazások is kifejlesztésre kerültek a különböző mezőgazdasági folyamatok 

teljesítményének javítása és megfigyelése érdekében, úgymint környezeti monitoring, az 

öntözés, a speciális, különleges növények kezelése illetve mezőgazdasági gépek területén [7]. 

Sportrendezvényeken is találkozhatunk RF megoldásokkal: már a 2003-as Tour de France 

mezőnyében a kerékpárok rádiófrekvenciás címkével voltak ellátva, segítve a csapatvezetők 



~ 13 ~ 
 

munkáját azáltal, hogy a kihelyezett antenna rendszer segítségével meghatározható a 

versenyzőik helye a mezőnyben. Napjainkban már általánossá vált a rádiófrekvenciás 

azonosítók jelenléte különböző sporteseményeken, legyen az motorsport, kerékpáros vagy 

vizes rendezvény [8]. A párizsi metróban is alkalmazzák az RFID technológiát. A sínpárok 

között találhatóak az aktív tag-ek, a vevő pedig a szerelvény alján helyezkedik el. A vevő 

elhalad a tag felett és kiolvassa a rögzített adatokat az aktuális megállóról. Ezek a megálló neve, 

és milyen messze van metrókocsi a peron elejétől, tehát kell-e már fékezni, ugyanis a szerelvény 

ez alapján vezérelhető hogy pontosan tudjon beállni [9]. Az RFID technológia az IoT (Internet 

of Things, Dolgok Internete) rendszerben széles körű felhasználással bír, mivel önálló 

kommunikációs képességgel nem rendelkező tárgyak, objektumok bekapcsolódását teszi 

lehetővé a hálózatba. A kutatások és széleskörű fejlesztések eredményeként nagyon specifikus 

területeken is megjelent ez a technológia [10][11]. A jellemző felhasználási területeket az 1-II. 

Függelék és a [2] hivatkozás tartalmazza. Az automatikus azonosításhoz és adatközléshez 

használt rendszer alapelemei minden rendszerben egységesek (2. ábra), bár fizikai kialakításuk 

a meghatározott feladathoz igazított. 

 

2. ábra: Ábra: RFID komponensek [12] 

 

2.1. Az RFID rendszer összetevői és működési elve 

Az RFID az automatikus azonosítási (Auto-ID) technológiák csoportjába tartozó eljárás, mely 

tárgyak vagy élőlények azonosítóját továbbítja vezeték nélkül a rádióhullámok segítségével. 

Néhány Auto-ID technológia alkalmazásánál emberi beavatkozás is szükséges, (pl. vonalkód 

leolvasása), ezzel szemben az RFID teljesen automatizált módon képes az eltárolt adatok 

kinyerésére és továbbítására egyszerre több, akár szennyezett címke esetén is. További előnye 
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a vonalkóddal szemben, hogy képes a kiváltó esemény hatására valamilyen emberi beavatkozás 

mentes folyamatot indítani pl. riasztás. 

Az RFID rendszer három fő komponensből áll (2. ábra): tag (címke)1, reader (olvasó) és az 

antenna [12]. A továbbiakban a szövegben a tag és a címke kifejezéseket azonos tartalommal 

használom. Az alkalmazott kommunikációs frekvencia meghatározza a rendszer felhasználási 

területét. Nagy előnye, hogy nem szükséges közvetlen rálátást biztosítani az eszközöknek, ez a 

non-Line Of Sight, vagy röviden non-LOS technológia. Az antenna rádiófrekvenciás jelet 

bocsájt ki és ez a jel gerjeszti a címkét. A címke átadja az azonosítóját az olvasónak, az olvasó 

berendezés pedig fogadja azt és továbbküldi egy számítógépnek. Minden kommunikáció 

időbélyeggel ellátva kerül tárolásra. A címke megszólítása lehet csak a jelenlét dokumentálása 

(sensing) vagy adatkiolvasás (reading). Sensing esetén a tag-ek csak az azonosítójukat küldik 

meg az olvasó részére, míg a reading lekérdezéssel a tag memóriájában tárolt adatokhoz lehet 

hozzáférni. 

Az RFID tag  vagy más néven transzponder  egy pici antennával ellátott integrált áramkör, 

melyet védőborítással látnak el. A transzponder meghatározása az Idegen szavak és kifejezések 

szótára szerint: „Előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató 

adatokat önműködően megadó berendezés”. Az adathordozó gyártása speciális üzemekben, 

gépeken ellenőrzött körülmények között történik, így minősége mindig megfelel a szabványbeli 

előírásoknak. Az RFID címkék és az RFID olvasók rádióhullámok segítségével 

kommunikálnak egymással. Ebből következően az olvasási eljárás egyik legfontosabb 

jellemzője, hogy az olvasónak már nem kell közvetlenül rálátnia a címkére. További előnye, 

hogy a rádióhullámok zajmentes környezetben számos közegen át is hibamentesen olvassák le 

az információt. Üzemszerű körülmények között előfordul, hogy az olvasó nem képes egy 

bizonyos zónában (blind spot) kiolvasni a címkét, holott az az olvasási tartományában 

tartózkodik [13]. Az RFID tag sematikus felépítését mutatja a 3. ábra. Az adatok tárolásáért az 

integrált áramkör a felelős, a kommunikációért pedig az antenna. 

 

                                                           
1 Az RFID címke a magyar szóhasználatban kettős jelentésű, jelöli a tag szó magyar fordítását, illetve az olyan 

transzpondert (label), melyet papírrétegek közt helyeznek el. A label típus kinézetre a vonalkódos címkékhez 

hasonlít, felülete nyomtatható.  
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3. ábra: RF tag felépítése [14] 

 

A címkék egyik jellemzőjük alapján két fő csoportba sorolhatók: aktív vagy passzív. Az aktív 

címkék saját akkumulátorral rendelkeznek, adattovábbításra önmaguktól is képesek, a 

passzívak esetében olvasáskor az energiaellátást az olvasó által gerjesztett elektromágnesen tér 

biztosítja, aktiválódik a címke és megtörténik az adatok továbbítása (4. ábra). Az aktív 

alaptípusnál az akkumulátor állandó energiáját kihasználva az RFID tag-ek további lehetőséget 

rejtenek magukban: például kiválóan alkalmasak hőmérsékletfigyelésre, vagy akár időtartam 

mérésére is. Természetesen a passzív eljárás a költségkímélőbb, és kevesebb karbantartást is 

igényel. A két tiszta típus mellett megjelent egy úgynevezett szemi-passzív (vagy fél passzív) 

típus is, melynek van saját akkumulátora, de az adatok továbbításához, kommunikációhoz az 

olvasó által gerjesztett elektromágneses mezőt használja, mint a passzív társai. Folyamatos 

adatgyűjtésre képes, melyhez a beépített akkumulátort használja a memóriaegység táplálására 

és a szenzor működtetésére. 

 

Olvasó Címke Olvasó Címke 

  

Passzív RFID rendszer Aktív RFID rendszer 

4. ábra: Aktív és passzív rendszer működési elve 
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További csoportosítás alapja lehet, hogy a tag-eken tárolt adatok módosíthatók-e vagy sem. A 

memóriakezelés szerint háromféle RFID-tag lehetséges: 

 csak olvasható, 

 olvasható és írható, 

 valamint kombinált. 

Csak olvasható tag esetén az előre tárolt információ kizárólag olvasható, utólagos módosítása 

nem lehetséges, ellentétben az olvasható-írható tag-ekkel, ahol az adatok szükségszerű 

módosítása bármikor elvégezhető. A kombinált tag-ek esetében pedig bizonyos adatok csak 

olvashatóak, egy részük pedig tetszőlegesen változtatható, frissíthető [15]. Az Elektronikus 

Termékkód rendszer (Electronic Product Code – EPC) [16] a könnyebb áttekinthetőség miatt a 

tag-eket osztályokba sorolják funkcionalitásuk szerint [17]. 

A szabvány szerinti osztályok a következők: 

Class 0 – csak olvasható (RO – Read Only): Az adatbevitel a memóriába a címke gyártásakor 

történik, ezután az adattartalom csak olvasható. Ilyen adathordozókat használnak például a 

lopások felderítésére az áruházakban (esetleg hordozott adat nélkül is). 

Class 1 – csak egyszer írható (WORM - Write Once Read Many): Az írás történhet a gyártáskor 

vagy a felhasználónál, de csak egyetlen alkalommal. Az adatmódosításra a későbbiekben nincs 

lehetőség. Egyszerű azonosításra használható. 

Class 2 – írható/olvasható (Read/Write): A legáltalánosabban használható adathordozó, több 

információ tárolására alkalmas, mint egy egyszerű azonosító szám. 

Class 3 – beépített szenzorokkal: Az adattárolóval egybeépített szenzorok mérhetik a 

hőmérsékletet, nedvességtartalmat, nyomást, majd ezeket az adatokat beírhatják a memóriába, 

így segítve az adatgyűjtést a szállítási körülményekről, az árukárok okairól és a rendszeren 

elvégzendő módosításokhoz, javításokhoz. 

Class 4 – beépített adatátviteli egységgel: Az adathordozó rendelkezik saját energiaforrással, 

és képes önállóan kommunikálni az olvasóval és akár másik adathordozóval is. 

Class 5 – beépített adatátviteli egységgel: Az adathordozó rendelkezik saját energiaforrással és 

képes önállóan kommunikálni négyes és ötös osztályúval, akár másik adathordozóval is. 

Az RFID tag-ek a jól megszokott papír, vagy szintetikus anyagú címkékbe is illeszthetőek (5. 

ábra). Ebben az esetben a gyártási eljárás során a hajszálvékony azonosító chipet a (label típusú) 

címkébe ágyazzák, ezáltal bővítik felhasználási lehetőségeit. Az RFID címkék bizonyos típusai 



~ 17 ~ 
 

a hagyományos optikai és a rádiófrekvenciás olvasók számára is értelmezhetőek, mivel 

burkolatuk nyomtatható.  

 

 

5. ábra: Különböző kialakítású rádiófrekvenciás címkék [18] 

 

Az RFID címkék használata számos előnnyel jár (1. táblázat). Az optikai olvasók (pl. szkenner, 

lézer [19]) egyik nagy hátránya az, hogy egyszerre csak egy címke (vonalkód) adatait képesek 

rögzíteni, további feldolgozásra alkalmassá tenni. Ha az olvasó “nem lát rá” megfelelően a 

címkére (bepiszkolódás, nem megfelelő helyzet), a műveletet újból el kell végezni. A 

rádiófrekvenciás technológia alkalmazásával egyszerre több probléma is megoldásra került. A 

rendszer azonos időben több címke adatait képes leolvasni, a másodpercenkénti olvasási 

sebesség átlagosan akár 1000 címke is lehet (a végleges darabszám gyártó és feladatfüggő). Az 

olvasáshoz pedig az is elég, ha az RFID tag (az alkalmazott antennáktól függően) az olvasótól 

bizonyos távolságra elhalad. 

 

1. táblázat: Különböző RFID tag típusok előnyei és hátrányai 

RFID TAG 

(lapka, transponder, címke) 

Aktív Passzív Szemi-passzív 

Előny Hátrány Előny Hátrány Előny/Hátrány 

nagyobb 

olvasási 

távolság 

nagyobb 

méret 

sokkal olcsóbb, 

mint az aktív 

kisebb olvasási 

távolságok 

saját áramforrással rendelkeznek, de 

ezt csak a memóriaegység 

működtetéséhez használják, 

nagyobb 

memória 

kapacitás 

drágább sokkal könnyebb 

olvasónak nagyobb 

teljesítményűnek kell 

lennie 

az adatok továbbításához az olvasó 

által gerjesztett elektromágneses 

mező szükséges 

 
rövid 

élettartam 
„Örök” élettartam 

memória általában 

csak olvasható 
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Az RFID tag-ek forgalmazói jellemzően nem árazzák be a termékeket, mivel az árazás függ a 

vásárolt mennyiségtől a tag típusától (aktív/passzív) és a burkolat formájától (beágyazott, vagy 

kemény burkolatú). Általánosságban elmondható, hogy a passzív tag-ek nagy tételben 1-15 US 

cent között, az aktív tag-ek pedig 5-100 US dollár közötti áron kaphatóak. 

RFID reader (interrogator, író/olvasó) biztosítja a kommunikációt a címkék és a számítógép 

között. Rögzítése alapján lehet fixen rögzített vagy mobil egység (pl. kézi olvasó, PDA). A tag 

és a reader között közvetítő antenna rádiójeleket sugároz [20]. Kialakítás alapján lehet: 

 beépített vagy 

 külső egység, amit csatlakoztatni lehet a vevőhöz és tag-hez. 

RFID eszközök működésük során rádióhullámokat használnak fel az azonosító adatok 

átvitelére. A rádiófrekvencia az elektromágneses sugárzási spektrum (teljes frekvencia 

tartomány) egy meghatározott része. Az RFID eszközök az információt a hullám 

amplitúdójának, frekvenciájának, vagy fázisának megváltoztatása segítségével kódolják és 

továbbítják. Az alkalmazható frekvenciákat (6. ábra) alapvetően négy tartományba sorolják, 

melyek összefoglalását a 2. táblázat tartalmazza [21]. 

 

 

6. ábra: RFID frekvencia spektrum [22] 
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2. táblázat: RFID frekvencia tartományok 

Frekvencia 
Adattároló 

típusa 
Felhasználási terület Alkalmazásának előnyei Alkalmazásának hátrányai 

      

Alacsony frekvencia 

 (125-134 KHz) 
passzív  

állatok azonosítása, 

gépjárművek 

indításgátlói 

fa, víz és alumínium 

közelében is jó olvasási 

képesség 

fém tárgyak közelében 

rossz olvasási képesség; 

alacsony olvasási sebesség 

és kis olvasási távolság; 

viszonylag nagy antennák 

használata szükséges 

Magas frekvencia 

 (13.56 MHz) 
passzív  

könyvtárakban, 

fizetés, 

termékazonosítás 

az alacsonyabb 

frekvenciához képest 

kisebb/egyszerűbb 

kialakítás → alacsonyabb 

költség; jól alkalmazható 

kis mennyiségű adat kis 

távolságra történő 

továbbításához 

viszonylag kis távolságra 

alkalmazható; fém tárgyak 

közelében rossz olvasási 

képesség 

Ultra-magas frekvencia 

 (868-956 MHz) 

aktív vagy 

 passzív  

rakodólapos 

egységrakományok, 

dobozok azonosítása 

az ellátási láncban 

fém tárgyak közelében 

jobb olvasási képesség; 

nagyobb mennyiségű 

adat továbbítására 

alkalmas; beállítható 

olvasási zóna; kisebb 

fizikai felépítés 

(adathordozó, antenna), 

mint az alacsonyabb 

frekvenciákon 

víz/szövetanyagok 

közelében rossz olvasási 

képesség; szigorú előírások 

a frekvencia használatával 

kapcsolatban (EU/Japán) 

Mikrohullám 

 (2.45-5.4 GHz) 

aktív vagy 

 passzív  

elektronikus útdíj 

fizetés 

jó olvasási képesség fém 

tárgyak közelében; kis 

méret, nagy olvasási 

távolság; az olvasási 

zóna pontosan beállítható 

az antennák segítségével 

érzékeny az elektromos 

zajra; egyes elektronikai 

termékek is használják 

ezeket a frekvenciákat (pl. 

mikrohullámú sütők, TV-

távirányítók stb.) 

 

Kommunikációs távolság (read range) a vevő és a tag közötti maximális távolság, aminél még 

a jelek adása és a vétel megtörténik. A kommunikációs távolság a két antenna között 

becsülhető: szabad térben egyutas terjedést feltételezve Friis átviteli képlete (1) alapján az 

interferencia zóna határán kívül az alábbi [23]. 
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𝑃𝑟 = (
𝜆

4𝜋𝑅
)

2

𝐺𝑡𝐺𝑟𝑃𝑡, (1) 

ahol  𝑃𝑟 a vett teljesítmény, 

𝑃𝑡 az adó teljesítménye, 

𝐺𝑡az adó antenna nyeresége, 

𝐺𝑟 a vevő antenna nyeresége, 

𝜆 a hullámhossz, 

R a vevőnek az adótól mért távolsága. 

A reciprocitási tétel értelmében egy antenna adási és vételi karakterisztikája megegyezik. Friis 

egyenletét felhasználva felírható az olvasó és a címke közötti kommunikációs hatótáv: 

𝑅𝑒𝑙ő𝑟𝑒  =  
𝜆

4𝜋
∙ √

𝑃𝑡𝐺𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟
2 𝐺𝑇𝑎𝑔

2

 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑔
 (2) 

𝑅𝑣𝑖𝑠𝑠𝑧𝑎  =  
𝜆

4𝜋
∙ 4√

𝑃𝑡 ∙ 𝑇𝑏 ∙ 𝐺𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟∙
2 ∙ 𝐺𝑇𝑎𝑔

2

 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑑𝑟
 (3) 

ahol  𝑇𝑏 a transzponder vesztesége, 

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑔 a transzponder helyes működéséhez minimálisan szükséges energia, 

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑑𝑟 az olvasó által a visszaérkező jelek megfelelő feldolgozásához szükséges 

minimális energia. 

Maga az olvasási távolság számos tényezőtől függ, többek közt a használt frekvencia, a címke 

saját antennájának mérete, az olvasó eszköz teljesítménye illetve a címke aktív vagy passzív 

volta. A jellemző távolság határok: 

 néhány millimétertől egészen tíz centiméterig (beléptető rendszerek), 

 akár10 méter (ellátási láncban az árucikkeken), 

 100 méter körüli távolság (autópályadíj-beszedési rendszerek), 

 újabb fejlesztéseknél 250-500 méterig, 

 katonai alkalmazásoknál akár 1,5 kilométer szélsőértékig. 

Általános szabályként elmondható, hogy a magasabb frekvencia (rövidebb hullámhossz) 

nagyobb kiolvasási távolságot jelent. A magas frekvencián üzemelő rendszerek környezetében 

nagyobb valószínűséggel találunk nem RFID-barát anyagokat, úgymint víz és fém. Az 

alkalmazott frekvencia meghatározza továbbá a tag méretét. A tag-ek mérete és vastagsága függ 

attól is, hogy a tag aktív vagy passzív. A berendezésekre a környezetükben lévő fizikai 

elemeknek jelentős hatása van a jelátvitelre. A legfontosabb jelet befolyásoló anyagok a víz és 
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a fém. Mivel a fém árnyékolja a jelet, ezért speciális ragasztóval rögzítik a fém hordozóra a tag-

eket (pl. 3M gyártmányú kétoldalú akril ragasztó). A különböző frekvenciákra jellemző 

tulajdonságok, hatások diagrammját tartalmazza a 7. ábra. Káros jelenség az interferencia, 

melynek kiküszöbölésére modulációs technikákat alkalmaznak. 

 

 

7. ábra: RFID rendszerek tulajdonságdiagrammja [24] 

 

2.1.2. Műszaki adatok és paraméterek 

2.1.2.1. Adat- és energiaátvitel 

Az író/olvasó egység és az adathordozó egység közötti adat- és energiaátvitel időbeli 

lefolyásának három lehetséges módja a következő (3. táblázat) [12]: 

 Félduplex (HDX): Leggyakrabban használt rendszer, amelyben az adatátviteli mód a 

váltakozó és kétirányú. A rendszer megengedi mindkét irányban a kommunikációt, de 

egyidőben mindig csak az egyik irány használható. 

 Duplex (FDX): Vagy teljes kétirányú eljárás, ahol az adatátvitel a tag-ről az olvasóra 

(up-link) ugyanabban az időben (szimultán) történik, mint az adatátvitel az olvasóról a 

tag-re (downlink). 
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 Szekvenciális (SEQ): Szokás még impulzus alapú adatátvitelnek is nevezni. A 

mágneses tér periodikusan felépül és összeomlik. Az olvasó adásszünete alatt válaszol 

az adathordozó. 

 

3. táblázat: Adatátviteli üzemmódok 

Eljárás Energiaátvitel Adatátvitel 

Teljes duplex 

eljárás (FDX) 
Folyamatos 

Az adatok egyidejű 

oda-vissza áramlása 

Félduplex 

eljárás (HDX) 
Folyamatos 

Az adatok felváltva 

történő oda-vissza 

áramlása 

Szekvenciális 

eljárás (SEQ) 
Felváltva 

Az adatok felváltva 

történő oda-vissza 

áramlása 

 

A reader és a tag közötti adat- és energiaátvitel fizikai megvalósításának két lehetséges módja 

a következő [25]: 

 Induktív (alacsonyabb frekvenciatartományban (<13,56 MHz)): Az olvasó primer 

tekercsantennája és az adathordozó szekunder tekercsantennája között induktív 

kapcsolat áll fenn. Az adathordozó által felvett energia az olvasó egység belső 

ellenállásán feszültségesést okoz, az adathordozóba beépített terhelő ellenállás 

ki/bekapcsolásával feszültségingadozás érhető el az olvasó antennájában. Ha az 

adathordozóban tárolt adatoknak megfelelően végezzük az amplitúdó-modulációt, az 

adatok egyszerűen átvihetők az olvasóba.  

 Reflexiós (mikrohullámú tartományban (433 MHz – 5,6 GHz)): Az adathordozó 

antennája a hullámok hatására rezonál, visszaveri a hullámokat. Az amplitúdó-

moduláció az antennával párhuzamosan kapcsolt terhelő ellenállás hatására jön létre. Ez 

az ellenállás az átküldendő adatsornak megfelelően kapcsol ki/be. Az adathordozó által 

visszavert hullám teljesítménye sokkal kisebb, mint az olvasó egység által kibocsátott 

hullámé, így a megkülönböztetéshez itt is különféle módosításokra van szükség. 

 

2.1.2.2. Jelek és szabványok 

Ha a tag kisebb energiát tud csak felvenni, akkor az olvasót közelebb kell tenni az olvasandó 

tag-hez. Az olvasó által kibocsátott energia sűrűsége a távolság négyzetével arányosan csökken. 

Az UHF RFID tag-ek (amelyek nem tartalmaznak elemet), nagyon kis energiával adnak. A tag-

ek által visszavert energia a távolság negyedik hatványával csökken. Tehát, az olvasó által 
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kibocsátott energia sűrűsége a távolsággal csökken, a tag-ek által visszavert energia ennél 

sokkal nagyobb mértékben csökken. Sok olvasó külső antennát (vagy antennákat) használ, 

amelyek koaxiális kábellel vannak az olvasóhoz csatlakoztatva. Ha az antennák nagy 

távolságban vannak (pl. fix olvasók, kapuolvasók), a jel csillapodik és gyenge teljesítményt 

érhetünk el. Bizonyos anyagok (pl. víz, szén) jelentős mértékben elnyelik a kisugárzott energiát, 

így az elektromágnesen hullám teljesítménysűrűsége csökken (csillapítást szenved) ahogy 

halad a térben. Zajként hat a jelre az elektromágneses interferencia (EMI), ami származhat akár 

egy másik rádiófrekvenciás rendszertől vagy akár egy gyártósortól. Az interferencia a zavaró 

elem megfelelő árnyékolásával és egységes szabványok használatával kiküszöbölhető, ennek 

érdekében az EPC szabványon [26] kívül még jelentős számú európai és amerikai szabvány 

határozza meg és korlátozza a rádiófrekvenciás rendszerek alkalmazását [27]. A 

rádiófrekvenciás azonosításon alapuló technológiában jelenleg a világon számos egymástól 

különböző távközlési szabványt használnak, melyeket különböző szervezetek állítottak fel. A 

legfontosabb szervezetek a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), Nemzetközi 

Elektrotechnikai Bizottság (IEC) és az EPCglobal. A szabványok alapvetően négy nagy 

csoportra oszthatók az ISO rendszerében: 

 air interface protokollok, melyek a tag és az olvasó közötti kommunikációt 

szabályozzák (ISO/IEC 18000 család), 

 adattartalomra, adatstruktúrára vonatkozó ISO/IEC 15424, ISO/IEC 11784, 

 az eszközök tesztelésének a megfelelőségének a protokolljának egységesítésére két 

szabvány szolgál: ISO 18047 (megfelelőség) és ISO 18046 (sebesség), 

 illetve a különböző RFID alkalmazásokra vonatkozó pl. magas frekvencián (HF) 

működő NFC (Near Field Communication) rendszerek: ISO 18092, ISO 21481, állatok 

azonosítására az ISO 11784. 

Jelenleg számos frekvenciasáv hozzáférhető az RFID-rendszerek számára engedélyeztetés 

nélkül, így a harmonizált európai alap létrehozása érdekében az Európai Unió Bizottsága 

határozatot fogadott el az UHF frekvenciasávban található RFID-frekvenciákról és azok 

használatáról (2006/804/EK) [28]. Európában az RFID és más kis teljesítményű 

rádióalkalmazásokat a Bizottsággal együttműködve az Európai Távközlési Szabványügyi 

Intézet (ETSI) felügyeli. 

A járművek közötti kommunikációs technológia szabványosítása követi a technológiák 

fejlődését. Több szabványosítási testület dolgozik összehangoltan (ISO, ETSI, Institute of 

Electrical and Electronics Engenieers – IEEE). A közlekedési adatok továbbítására kezdetben 
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IEEE 802.11p kommunikációs szabványt alkalmazták, amely az európai járműkommunikáció 

szabvány alapja (ETSI ITS-G5). A Bizottság M/453-as mandátum kibocsájtásával megbízta az 

európai szabványügyi szervezeteket az intelligens közlekedéstámogató rendszerek (Intelligent 

Transport System, ITS) működéséhez szükséges szabványok meghatározására. Az ITS 

rendszerek vezeték nélküli kommunikációs kapcsolatot tartanak fenn a gépjárművek és a közúti 

infrastruktúra között, az adatok elemzésével pedig valós időben azonosítják a veszélyt jelentő 

baleseti eseményeket, emellett a haladás iránya (vagy a megadott útiterv) alapján előre 

tájékoztatják a vezetőt a közúti munkálatokról és torlódásokról. Használatával jelezhető, ha 

valaki a forgalommal szemben hajt fel az autópályára, vagy ütközésveszély fenyeget a 

kereszteződésben. Az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Nominalisation, 

CEN) és az ETSI közösen dolgozik a szabványcsomagokon, melyek specifikációi 

meghatározók az autógyártók és az iparági eszközfejlesztők részére.  

Az együttműködő, ún. kooperatív közlekedéstámogató rendszerek közlekedésbiztonság 

szempontjából fontos alkalmazásainak futtatásához szükséges üzenetkészleteket határoznak 

meg az ETSI EN 302 637-2-es (Cooperative Awareness Basic Service – együttműködő 

helyzetfelismerő alapszolgáltatás) és az ETSI EN 302 637-3-as (Decentralized Environmental 

Notification Basic Service – Decentralizált környezeti bejelentő alapszolgáltatás) szabványok. 

Az együttműködő helyzetfelismerő alapszolgáltatás a közlekedés résztvevőit (a személy- és 

tehergépkocsik vezetői, motor- és kerékpárosok, gyalogosok) tájékoztatja egymás pozíciójáról, 

haladási sebességéről és más, a forgalom szempontjából fontos, dinamikusan változó 

jellemzőiről. Az alapszolgáltatás, amelyre a közlekedés hatékonyságát és biztonságát növelő 

alkalmazások építhetők, vezeték nélküli hálózati kapcsolatot és rendszeres adatcserét tart fenn 

a járművek között (Vehicle to Vehicle – V2V), valamint a járművek és a közúti infrastruktúra 

(táblák, jelzőlámpák, korlátok és kapuk) között (Vehicle to Infrastructure – V2I és 

Infrastructure to Vehicle – I2V kommunikáció). Az ETSI EN 302 637-2-es szabvány 

meghatározza a használható CAM üzenet (Cooperative Awareness Message) szintaxisát és 

szemantikáját, valamint részletes specifikációt ad az üzenetek kezelésére nézve. Decentralizált 

környezeti bejelentő alapszolgáltatást ír le az ETSI EN 302 637-3-as szabvány. A DEN 

üzenetek a közlekedés biztonságát fenyegető veszélyekre hívják fel a figyelmet, mint például a 

megváltozott útviszonyok és a forgalomban bekövetkező, rendkívüli állapotok, beleértve azok 

típusát és helyét is. Az intelligens forgalomtámogató rendszerek ezeket az üzeneteket V2V és 

V2I adatkapcsolatokon keresztül juttatják el az események közelében elhelyezkedő ITS 

állomásokra. A feldolgozást követően az alkalmazás az adott helyen és időben releváns 
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üzeneteket megjeleníti a gépjármű vezetőjének, aki így időben reagálhat a kialakult helyzetre. 

A SAE J2735 szabvány kezeli a kommunikációhoz használt DSRC (Dedicated short-range 

communications – Dedikált rövid távú kommunikáció) protokollt, amely 5,8 GHz 

mikrohullámú technológia. (a vonatkozó szabványokat és protokollokat a 11 II. Függelék 

tartalmazza) 

Magyarországon az RFID technológia rádiófrekvenciás vonatkozású szabályait az Európai 

Unió rádióspektrum-politikájának megfelelően (pl. 2006/771/EK, 2006/804/EK) a 

Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (FNFT) tartalmazza [29]. 

 

2.2. A választott RFID termékcsalád 

Számos gyártó kínálja rádiófrekvenciás rendszereit, jellemzően a termékkövetéshez 

kifejlesztett megoldásokkal. Kutatásom a közlekedésbiztonság fejlesztése, ezért olyan gyártók 

termékeit kerestem, ahol a nagyobb adat kiolvasási távolság biztosított. Végül a választás az 

Identec Solutions-ra esett [30]. Természetesen a cég által kínált aktuális paletta sokkal 

szélesebb jelenleg, mint az eszközök beszerzésekor. A gyártó RFID rendszere a „beszél, ha 

szóltak hozzá” koncepción alapszik. A három legjelentősebb rendszertulajdonság a következő: 

 ezer tag-et képes együtt kezelni egy azonos olvasási zónában interferencia problémák 

nélkül, mert a tag-ek teljes rádiófrekvenciás nyugalomban vannak, kivéve, ha az olvasó 

felszólítja a válaszra. 

 kiválasztható egy tag az olvasó környezetében lévők közül, mellyel kizárólagosan 

létesíthető kommunikáció. A kiválasztott tag-ről adat olvasható (a széria szám, tárolt 

adatok, az adatnaplózási információk) vagy írható. Bizonyos típusú tag-eknél villogó 

LED jelzi vizuális visszacsatolásként az adatcserét. 

 a rendszer teljesítőképessége rendkívül nagy és gyors, összetett és gyorsan mozgó tag-

eket olvas megbízhatóan. 

Identec Solutions Inteligent Long Range ® (ILR®) RFID rendszer tulajdonságai a gyártó 

ismertetése alapján: 

 Dinamikus adatfrissítés: a memóriával rendelkező RFID tag-ek újrakonfigurálhatóak és 

átvihető a termék adatnaplója, hogy merre járt a termék, merre megy és mi történt vele 

az úton. 
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 Nagy sebességű adat észlelés: az RFID rendszer képes egy másodpercen belül ezer tag-

et olvasni. Ezek a szolgáltatások teszik lehetővé a megbízható automatikus adatvételt, 

amikor az objektumok áthaladnak a referencia ponton. 

 Közvetlen rálátást nem igénylő leolvasás: RFID tag-eket képes olvasni eltemetett, 

elrejtett konténerek vagy szánt szándékkal belülre rejtett csomagok esetén is. Ez a 

bővítés kényelmes és időt lehet megtakarítani vele, a vonalkódos azonosítással szemben 

nem igényel vizuális kontaktust az olvasáskor. 

 Nagy hatótávolságú azonosítás: RFID tag-ek olvashatóak akár 100 méterről. Ez a 

lehetőség megengedi az eszközök monitorozását igen nagy környezetben megbízható 

eredménnyel. 

 Tartósság: a vonalkódok olvashatatlanok lesznek, ha bepiszkolódnak vagy elkopnak. 

RFID tag-ek egyik fő pozitívuma, hogy bepiszkolódás esetén is üzemképesek akár 

szélsőséges viszonyok esetén is (pl. erősen szennyezett munkaterület, rossz 

fényviszonyok, változó olvasási pozíció, szélsőséges hőmérséklet, rezgés, erős szél, 

magas páratartalom). 

 Adattovábbítás: Identec Solutions termékek használják a széleskörű standard 

kommunikációs interfészeket (Internet/Ethernet), ezzel teszik lehetővé a vállalat 

számára az adatok fogadását, a lokalizálást, a monitorozásokat, a mozgáskövetéseket és 

a pénzügyi tranzakciók érvényesítését. 

 Kombinált vonalkód és RFID képesség: a termékcsalád támogatja a hasonló 

technológiák használatát, hogy maximális hatékonyságot lehessen elérni az automatikus 

adatgyűjtésben. 

 Nagyméretű tag memória: a tag 8 Kbyte-tól 32 Kbyte-ig képes adatot tárolni. Mobil és 

dinamikus hálózatok esetén szükséges a nagyobb kapacitás. 

 Hőmérsékleti monitoring: nyomon követhető a környezeti hőmérséklet például 

romlandó ételek, érzékeny gyógyszerek szállítása esetén, útburkolatba épített érzékelő 

esetén az útpálya hőmérsékleti adatai. 

 

2.3. A kutatásban használt Inteligent Long Range (ILR®) RFID rendszer elemei 

2.3.1. RFID olvasó: 

Az olvasó vagy vevő (reader) olyan eszköz, amely egy vagy több antennát is tartalmazhat, 

melyek rádióhullámokat bocsátanak ki és veszik a tag-ből érkező jeleket. Az olvasó a vett 

jeleket digitális formában továbbítja egy számítógép felé. Egyszerre több címkét is képes 
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kezelni valós időben, nagy olvasási sebesség mellett. Az olvasók többsége víz- és saválló, mivel 

az iparban extrém körülmények között is használják. Az Identec Solutions-vevők akár 

rögzítettek, akár mozgók, nagyobb hatótávolságú (pl. i-Q) és kisebb hatótávolságú (i-D) 

címkékkel is együttműködnek. 

i-CARD 3: 

Az i-card 3 olvasó egy PC kártya formátumú mobil, hosszú hatótávú (ILR®) eszköz (8. ábra). 

Ez a fajta kártyás felhasználás rugalmassá teszi az RFID rendszert, könnyen integrálható egy 

vállalkozás, fejlesztés rendszerébe akár más technológiákkal is, úgymint, vonalkód és 

különböző vezeték nélküli rendszerek. A kézben tartható eszközzel akár 100 méteres 

kommunikáció érhető el. A kártya az aktív írható/olvasható tag-ekkel van kapcsolatban. Az 

UHF rádiótartományban működik, mivel ez a frekvenciatartomány a nagy távolságú 

kommunikációnak kedvez, nagysebességű megbízható adatcserét biztosít.  Az olvasószoftver 

többféle operációs rendszer alatt is működik (pl. Windows, Linux). Egyszerűen illeszthető az 

irányító, adatgyűjtő és management rendszerekbe, mivel valós időben kaphatunk adatokat a 

tag-ektől. Összefoglaló műszaki paramétereit a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat: i-CARD 3 olvasó műszaki paraméterei 

 i-Q tag i-D tag 

Írási/olvasási 

távolság: 
akár 100 m 6 méter 

Válaszidő: <150 msec 10 msec 

Olvasó képesség 

/csak ID/: 
100 tag/sec 100 tag/sec 

Olvasó képesség 

/128 bit adat/: 
35 tag/sec 35 tag/sec 

Adat letöltés a 

tagről: 
115,2 kbits/s 115,2 kbits/s 

Adat feltöltés a 

tagre: 
115,2 kbits/s 38,4 kbits/s 

 

Egyéb fontos jellemzők: 

 Használt frekvencia: 868 MHz (EU) vagy 915 MHz (USA) [31] 

 Működési hőmérséklet tartomány: -20°C és +60°C 

 Tárolási hőmérséklet tartomány: -40°C és +80°C 

 Többszörös tag kezelés: akár 2000 tag az olvasási zónán belül. 
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8. ábra: i-CARD 3 mobil vevő 

 

2.3.2. RFID címke 

A gyártó címkéi a gyakorlati alkalmazásoknál más technológiákkal összehasonlítva 

költséghatékonyabb, nagy sebességű, pontos adatgyűjtést tesznek lehetővé vezeték nélküli 

hálózati alkalmazások esetén úgymint: 

 azonosítás, 

 követés, 

 tárgyak vagy személyek helymeghatározása. 

Az Identec Solutions RFID tag-ek rendszertulajdonsága az adat összeütközés elleni algoritmus, 

amely megengedi, hogy ezernél is több tag-gel tudjon kommunikálni a vevő az olvasási 

területén belül. 

ILR i-D: 

Az i-D címkék (9. ábra) alacsony költségű tag-ek 56 Byte-nyi írható/olvasható felhasználó által 

definiált memóriával. Vastagságuk, mint egy hitelkártya, ideális megoldást szolgáltat a 

vagyontárgy és/vagy személyi követésben. Az i-D generáció aktív tag-ekből áll. Fejlett UHF 

rádiófrekvenciás technológiát alkalmazva az i-D címke fogadja és küldi az adatokat 6 méteres 

távolságon belül, az olvasó lehet fix vagy mobil. Alacsony energiafogyasztása miatt a címke 

akár 6 éven keresztül is működőképes maradhat. 

Néhány műszaki paraméter: 

 Olvasási arány: akár 100 tags/sec (csak azonosító kód) 

 Maximális válaszidő: <10 msec 
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 Írási/olvasási távolsága i-CARD 3-tól: 6 méterig szabad térben 

 Adat letöltés a tag-ről: 115,2 kbits/s 

 Adat feltöltés a tag-re: 38,4 kbits/s 

 Használt frekvencia: 868 MHz (EU) vagy 915 MHz (USA) [31] 

 

 
 

9. ábra: i-D és i-Q tagek 

 

ILR i-Q: 

Az i-Q címkék (9. ábra) írhatóak/olvashatóak 8 KB vagy 32 KB belső tárkapacitással a 

felhasználó által meghatározott információk tárolására. Ezek a tag-ek beszerezhetők beépített 

hőmérsékleti monitorozáshoz szükséges szenzorral, ami hasznos romlandó áruk szállítása 

esetén. Az információk a címkéről gyorsan és megbízhatóan kinyerhetők nagy tételekben. Az 

adatot képes írni/olvasni automatikusan vagy kérésre, ez függ a felhasználó követelményeitől. 

Néhány műszaki paraméter: 

 Olvasási arány: 100 tags/sec 

 Maximális válaszidő: <150 msec 

 Írási/olvasási távolsága: 100 méterig szabad térben 

 Adat letöltés a tagről: 115,2 kbits/s 

 Adat feltöltés a tagre: 115,2 kbits/s 

 Használt frekvencia: 868 MHz (EU) vagy 915 MHz (USA) [31] 

 Többszörös tag kezelés: akár 2000 tag is lehet az olvasási területen 
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2.3.3. RFID antennák 

A felhasznált antennák közül az egyik elliptikusan polarizált (10. ábra, i-A9185 – körsugárzó, 

omnidirectional), azaz minden irányban közel azonos érzékenységű, míg a másik úgynevezett 

sík (10. ábra, i-W900R – iránysugárzó vagy irányított) típusú antenna. A gyártótól választott 

RFID antennák megfelelnek 100 méteres olvasási tartományokra vonatkozó követelmények. 

i-A9185: 

A 120° fokos csúcsszög biztosítja a nagy olvasási zónát a körsugárzó antennánál, így egyszerre 

nagy mennyiségű tag vagy nagy sebesség esetén is biztosított a kiolvasási képesség. 

Legfontosabb tulajdonsága, hogy a nehezen elérhető helyeken vagy fémfelületek mögé szerelt 

tag-ket is képes írni és olvasni. Mivel az antenna polaritása elliptikus, elméletileg nem számít 

a tag iránya az antennához képest. Robusztus felépítésű, kompakt eszköz, mely kifejezetten 

számos tag egyidejűleg történő kiolvasására lett kifejlesztve. 

i-W900R: 

Ez a típus iránysugárzó antenna, melynek csúcsszöge vízszintesen 55, függőlegesen 65 fokos, 

lineáris terjedésű. A kisebb csúcsszög miatt ez az antenna jobban megfelel a szelektív adatok 

gyűjtésére és az olvasási zónák korlátozására. Ez az antenna típus is rendelkezik azzal a 

tulajdonsággal, hogy fal vagy fémes felület mögött elhelyezett címkét is képes olvasni és írni. 

 

 
 

10. ábra: i-A9185 és i-W900R antennák 
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3. RFID hálózatok térinformatikája 

A rádiófrekvenciás azonosításon alapuló rendszerek alkalmazási köre igen széles, kezdve az 

ellátási lánc támogatásától a logisztikán át a hozzáférés-szabályozásig. Kutatásom során egy 

RFID rendszert használtam fel a különböző típusú közlekedési szituációkban. Az alkalmazási 

lehetőségek kutatásakor a célkitűzésem egy olyan rendszer kialakítása volt, melynek 

használatával a közlekedésben résztvevők biztonságának fokozása érhető el. A kültéri rendszer 

felállítása mellett a beltérben történő alkalmazhatóságot is górcső alá vettem, hogy miként 

lehetséges épületen belül navigációs célokra felhasználni egy rádiófrekvenciás elven üzemelő 

rendszert. Természetesen egy rendszer végleges kialakítása előtt lényeges meggyőződni a 

szükséges paraméterek működéséről. A paraméterek vizsgálata mérési adatok alapján történt. 

3.1. Beltéri alkalmazási lehetőségek 

Ha épületen belül szeretnénk eljutni a bejárattól a célig, bizonyos mértékű helyismerettel kell 

rendelkezni, ellenkező esetben jól tájékoztató információs táblák szükségesek. Egyes 

közintézményekben ez a feltétel adott, de ebből van kevesebb. A feladat megoldása jól látó 

embereknek, megfelelő iránymutatás mellett megoldható, de látássérült vagy vak embernek ez 

a feladat csak segítséggel sikerül [32]. Beltéri helymeghatározás esetén a létező 

technológiáknak két nagy csoportosítási lehetősége van. Nem rádiós technikák (pl. inerciális 

rendszerek, helymeghatározás vizuális markerek alapján) és a vezeték nélküli rendszerek 

(Wireless Local Area Network, WLAN) [33][34]. A rádiós technikák esetében a vett jel 

erőssége alapján modellezéssel (pl. fingerprinting – jelerősség lenyomat) kaphatunk pozíciót. 

A pontosság függ az előzetesen adatbázisba felvett hot spot pozíciók számától. Hely vagy 

helyhez köthető adatok nyerhetők GSM rendszerekből, vagy közelség érzékelés alapján 

Bluetooth technológiával. A Bluetoothhoz hasonló a Zigbee rendszere, bár lényeges 

különbségük, hogy a Bluetooth kis hálózatban nagy adatcsomagtovábbításra, míg a Zigbee 

nagy hálózat kialakításra és kis adatcsomag küldésére lett kifejlesztve. 

A rádiófrekvenciás azonosítás olyan technológia, amely lehetőséget ad navigációs rendszerek 

kivitelezésére. Ennek a technikának az alkalmazása viszonylagosan új a beltéri navigálásban 

[35]. Kutatásaim célja, hogy megvizsgáljam, hogyan viselkedik a rádiófrekvenciás rendszer 

beltéri alkalmazás esetén, illetve alkalmazható-e zárt térben megbízhatóan üzemeltethető 

rendszerként navigáció biztosításához. 
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3.1.1. Jelerősség vizsgálatok beltérben 

A beltérben végzett vizsgálatok elsődlegesen a jelerősség és a távolság kapcsolatára irányultak, 

a vizsgálatokban figyelmet fordítottam arra, hogy a vevőegység és a címkék egymáshoz 

viszonyított fizikai helyzete milyen hatással van a rögzített adatokra. Ezekhez a vizsgálatokhoz 

szükséges a mérés megismételhetősége: azonos mérendő mennyiség ismételt mérése során 

kapott eredmények elfogadhatóan kis szórása, amennyiben a következő feltételek fennállnak: 

 azonos mérési módszer, 

 azonos mérőeszköz, 

 azonos mérési hely, 

 azonos használati feltételek, 

 rövid időtartamon belüli ismétlés. 

A mérések a BME K épületének egyik harmadik emeleti folyosóján történtek zavartalan 

körülmények mellett (csak a mérésben résztvevők voltak jelen, más elektronikai eszköz nem 

volt a mérési helyszín közelében). A mérés lefutása során pontos jegyzőkönyvvezetés történt 

az időbélyegek rögzítésével. Meghatározott bázisponton, mozdulatlan állapotban volt az 

antenna és a rögzítést végző laptop. Mérőszalag segítségével méter egységenként megjelölésre 

kerültek a távolságok. A címkék rögzítésre kerültek egy parafatáblán, így egyszerre lehetett a 

mozgatásukat megoldani. Ez a tábla került az előre meghatározott helyekre a mérés folyamán, 

ahol egy-egy állásban 30 másodpercig tartott az észlelés. Az olvasóval az első méréssorozatban 

szemben helyezkedtek el a címkék, majd a forgatott esetben egymáshoz képest 90° fokkal 

elfordítva (11. ábra). A mérés folyamatos üzemben került kivitelezésre, így az időbélyeg adatok 

alapján szelektálni kellett a nyers állományt. Eltávolításra kerültek a mozgatáskor rögzített 

adatsorok, illetve azok a tört sorok, ahol a reader megszólította a tag-et, de az valamilyen okból 

nem adott válaszjelet. A rögzített adatsorokat hozzárendeltem a megfelelő távolságértékekhez. 
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11. ábra: Szemben/normál (bal) és forgatott (jobb) konfiguráció sematikus ábrája 

 

A feldolgozás alatt a méterenkénti maximum és minimum jelerősség-értékek egy ábrán kerültek 

megjelenítésre (12. ábra), ahol a bal oldalon a normál elrendezéshez tartozó, míg a jobb oldalon 

a forgatott elrendezéshez tartozó értékek szerepelnek. A két különböző mérési elrendezés 

adataira illesztett görbék más lefutásúak, az elforgatott állásban jobban illeszkedő görbéket 

kaptam. Az illesztett görbék korrelációs együtthatóit az 5. táblázat tartalmazza. 

 

5. táblázat: Illesztett görbék korrelációs együtthatói 

Normál esetben Forgatott esetben 

Rmin² = 0,4025 Rmin² = 0,8199 

Rmax² = 0,3785 Rmax² = 0,6026 

 

  

12. ábra: Szemben és oldalra fordított elrendezésben a minimum és maximum jelerősség értékek 

méterenkénti felbontásban, valamint a jelerőségekre illesztett trendfüggvények 
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Megvizsgáltam normál és elforgatott esetben, hogy az adott jelerősséghez hány darab tag 

észlelés tartozik (13. ábra). Az eloszlás vizsgálathoz [36] mindkét esetben normáltam a 

darabszám adatokat. A legjobban illeszkedőnek a Gauss-féle normális eloszlás 

sűrűségfüggvénye bizonyult (14. ábra). Az illesztéshez használt függvény a következő: 

f(x)  =   a ∙ exp(− (
x−b

c
)

2

), (4) 

ahol  𝑎 =  
1

𝜎√2𝜋
, 

𝑏 a várható érték, 

𝑐 = 2𝜋𝜎2, 

 a szórás. 

Az illesztett görbék paramétereit a 6. táblázat tartalmazza. 

  

13. ábra: A címkék darabszám- és jelerősség grafikonja normál és forgatott állásban 

 

  

14. ábra: Az illesztett Gauss-féle normális eloszlás sűrűségfüggvénye normál és forgatott állásban 
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6. táblázat: Az illesztett görbék paraméterei 

Normál esetben Forgatott esetben 

Együtthatók (95%-os 

megbízhatósági szinten): 

Görbeillesztés 

mérőszámai: 

Együtthatók (95%-os 

megbízhatósági szinten): 

Görbeillesztés 

mérőszámai: 

       a = 0,8323         

(0,759; 0,9055) 
  SSE: 0,1803 

       a =  0,7759      

(0,6634; 0,8883) 
  SSE: 0,8762 

       b = 45,79           

(45,29; 46,3) 
  R2: 0,9395 

       b =  53,08          

(51,87; 54,3) 
  R2: 0,7325 

       c = 6,471            

(5,675; 7,267) 
  RMSE: 0,08023 

       c = 10,15            

(8,308; 11,99) 
  RMSE: 0,1582 

SSE (Sum of Squares Error): négyzetes hiba összege; RMSE (Root Mean Square Error): átlagos négyzetes hiba 

 

Tag-enként az átlag jelerősség értékek nem arányosíthatóak az egyenletesen növelt távolság 

értékekkel. Bizonyos szabályszerűség jellemzi az adatokat, de azonos decibel érték tartozhat az 

antennához közeli és az antennától távoli ponthoz is a mérések alapján. A 15. ábrán látható tag-

enként lebontva az átlag jelerősségekből kapott grafikon. A jelerősség átlagok csak az adott 

távolsághoz tartozó nyers adatokból származnak. 

 

  

15. ábra: Átlag jelerősség értékek 5 méterenként szemben és oldalra fordított elrendezésben 

 

A vizsgálatok részét képezte, hogy a különböző vastagságú és anyagú falak, illetve egyéb 

terepakadályok miként befolyásolják a jel terjedését. Létrejöhet-e olyan elrendezés, amely 

zavart kelthet egy beltéri navigációs rendszerben; például a falon keresztül olyan címke is 

kommunikál-e a vevőegységgel, amely nem az adott területhez tartozik. Ehhez kérdéskörhöz 

szorosan csatlakozik az antennák irányítottsága is; tehát szükséges-e az antennák sugárzási 

tartományát fizikailag csökkenteni. A fent leírtak képezik a beltéri navigáció vizsgálatának 

legfontosabb momentumait. A BME K épület két folyosószárnyának teljes hosszában 

elhelyezésre került 11 darab fix helyzetű tag. A vevő egység a folyosó végén kapott helyet és 
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folyamatosan rögzítette a válaszjeleket. A rádiófrekvenciás jel erőssége a távolsággal csökken, 

ez alapján az előre meghatározott távolságban lévő tag-ek és az olvasó közötti 

kommunikációból származó adatokra a távolság függvényében exponenciálisan csökkenő 

görbe volt a várakozás. A feldolgozott mérési eredmények jelerősség térképe a 16. ábrán 

látható. A megjelenített adatok érzékletesen mutatják, hogy a jelerősség és a távolság között 

nincs egzakt kapcsolat. 

 

 

16. ábra: Jelerősség-vizsgálat 

 

3.1.2. Beltéri navigálás 

A kültéri helymeghatározási lehetőségek széles palettán mozognak; cella alapú 

helymeghatározás, különböző helyzetalapú szolgáltatások (LBS- Location Based System) és a 

klasszikus GPS technika. A GPS alapú navigáció napjainkban mindenki számára elérhető 

különböző mobil eszközök segítségével, ez lehet akár mobil telefon is. Beltérben viszont ezek 

a megoldások nem működőképesek, mivel a műholdakkal a közvetlen kapcsolat az épület 

belsejében akadályozott. Szükség van tehát egy zárt térben megbízhatóan üzemeltethető 

rendszerre [37]. A rádiófrekvenciás azonosító rendszeren alapuló beltéri navigációs rendszer 

elve a következő: az épületbe érkező személy kap egy kisméretű kézi készüléket, melyen fut a 

beltéri navigációra fejlesztett szoftver, az alkalmazás legördülő menüsorából kiválasztja, hogy 
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honnan indul (melyik bejáratnál érkezett az épületbe), majd a „hová” menüben megadja az 

úticélt. A program meghatározza a legrövidebb utat, majd szöveges utasításokkal és kis 

nyilakkal elnavigál a célállomásig. A kézben tartott vevő egység kommunikál a kihelyezett 

címkékkel, kiolvassa belőlük a tárolt információkat, ezeket összeveti a számított útvonalra eső 

címkék adataival, ezeknek megfelelően ad meg utasítást a haladási irányról. Eszközfejlesztés a 

kutatás keretein belül nem történt, csak a rendszer számára szükséges komponensek 

kidolgozása és tesztelése történt meg. 

Az RFID-vel történő helymeghatározás mobiltelefon technológiából ismert cella alapú 

helymeghatározáshoz hasonló. Ha ismerjük egy adó pontos helyét és hatósugarát, akkor a 

hatósugarával leírt körrel jellemezhető a pozíciót. Minél több adó van a rendszerben, annál 

pontosabb helyet lehet megadni. A 17. ábrán látható az ismeretlen helyzetű P pont 

helymeghatározása. Az ábra a) részén csak egy ismert helyzetű adó szerepel, így a P pont 

helyzete az adó koordinátáival írható le. Ha már két adó vonzáskörzetében helyezkedik el a 

keresett pont a két adó koordinátáinak számtani közepéből nyert Psz pont lesz, míg három adó 

esetén még pontosabban lehet meghatározni az ismert adatokból az ismeretlen P helyzetét. 

  

 

a) b) c) 

17. ábra: Cella alapú helymeghatározás 

 

A rendszeremben a cella alapú helymeghatározásban adók szerepét a címke veszi át és az olvasó 

berendezés mozog a telepített címkestruktúrában. A címkék helye és tartalma meghatározott, a 

vevő mozog közöttük és érzékeli a telepített címkéket. A címkék memóriája tartalmazza az 

azonosítójukat és az ajtó számát, aminek a környezetében találhatók. Egy tárolt listában vannak 

az azonosítók és a helyadatok. Ha egy tag hatótávolságában vagyunk, a vevő észleli azt, ezen 

alapul a beltéri helymeghatározás. Ellenőrzésére méréseket végeztem, hogy igazoljam a 

rádiótechnikás azonosítás alkalmazhatóságát beltéri helyzet meghatározására. A 18. ábrán a 

BME K épület folyosóján az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala előtt 8 darab helyi koordináta 

rendszerben meghatározott helyre rögzített címke geometriája látható. A tag-eket a vastag piros 
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pontok jelzik. Az elrendezés kialakításánál törekedtem arra, hogy a névleges hatósugaraik közt 

átfedés legyen. A használt tag-ek kis hatótávú i-D típusú tag-ek voltak. A mozgási trajektória 

rögzítése volt a cél, illetve annak vizsgálata, hogy az átfedésben elhelyezett címkékkel az 

olvasónak sikerül-e egyszerre adatkommunikációt végezni. Ha az olvasó egyszerre legalább 3 

címkével képes kommunikálni, nemcsak a bennük tárolt információt olvassa ki, hanem egyfajta 

háromszögelés alapján pozíciót kaphatunk. A fix helyzetű tag-ek között a vevő egy kocsin 

elhelyezve és egyenletes sebességgel tolva mozgott. Mozgás közben folyamatos üzemben 

gyűjtötte a válaszjeleket a tag-ektől. A nyers adatokból a tényleges mozgást jobban, simábban 

leíró görbét egy konvolúciós simítószűrő [38] segítségével kaptam meg. Az ábra bal oldalán a 

nyers mérési adatok, míg a jobb oldalán a simított eredmény látható. A mérés során majdnem 

minden pozícióban többszörös címkeolvasás történt, így az átlagolás után pontosabb helyet 

kaptam a vevőre. 

  

 

18. ábra: Nyers és simított eredményábrák a mozgásra 

 

A működési próba vizsgálatnál a felállított elvi modell és az elkészült programrészek 

ellenőrzése volt a cél. Megvizsgáltam, hogy van-e a különböző tereptárgyaknak és az emberi 

testnek hatása a jelerősségre, illetve a jelen lévő fém hatására romlik-e az adatok kiolvasása. A 

választott eszköz kommunikációs frekvenciája az ultra magas frekvencia (UHF) tartományba 

tartozik, így elvben kevésbé érzékeny a fémes környezet jelenlétére (7. ábra). Vizsgálat részét 

képezte a tényleges kommunikációs hatótávolság meghatározása abban a közegben, ahol majd 

alkalmazásra kerül a rendszer. Ez lényeges információ a kiépítésre kerülő címkehálózat 
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szempontjából; kell-e változtatni a megalkotott struktúrán, mivel az előzetes mérések 

zavartalan mérési környezetben kerültek kivitelezésre. 

A mérésekhez előre elkészültek a koordinátalisták a tag-ek helyéről, melyekből egy részlet a 7. 

táblázatban látható. A TagID, azaz azonosító szám, ami egyedi minden címke esetében; a 

megnevezés oszlopban a címke memóriájában eltárolt információ látható, amelyet az olvasó 

kérésére sugároz (szándékosan nem használtam az ékezeteket). Az alkalmazott koordináta 

rendszer önkényesen felvett beltéri, lokális rendszer, mely az épület irányaihoz illeszkedik. A 

címkestruktúra kiépítése után az olvasó inicializálása és a háttérprogramok indítása a következő 

lépés. Az antenna az i-CARD 3 kártyán keresztül kapcsolódott egy laptophoz, amelyen a 

rögzítő és feldolgozó program futott. A rendszer a könnyebb mozgathatóság érdekében egy 

kézikocsira került, melyen az antenna elöl, a menetirány felé nézett. A kézikocsival bejárva a 

mérési területet, folyamatos adatrögzítés történt. A kiinduló és végpont mindig a 

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék bejáratánál volt. 

7. táblázat: Koordináta lista  részlet 

TagID X Y Z Megnevezés 

100106020 62,7 32,6 100,0 Aula 

100106021 48,7 46,6 100,0 Aula 

100106022 62,7 46,6 100,0 Aula 

100106023 76,7 46,6 100,0 Folyoso 

100106024 90,7 46,6 100,0 Folyoso 

100106030 104,7 46,6 100,0 Folyoso 

100106031 118,7 46,6 100,0 Foto tsz 

100106032 132,7 46,6 100,0 Dekani 

100106033 138,7 33,6 100,0 Lepcso 

100106034 138,7 19,6 100,0 Folyoso 

 

A tesztmérések során alkalmazott szoftver a helymeghatározáshoz készített saját fejlesztésű 

Navitag modul volt. A program nem rendelkezik grafikus felhasználói felülettel, ezért a 

működését ismertetem: 

 beolvassa az előre elkészített koordináta listát a tag-ek helyéről, 

 a TagID-ket és megnevezéseket vektorban, az X, Y, Z koordinátákat mátrixban tárolja 

el, 

 indít egy tag-szkennelést, 

 a szkennelés időpontját rögzíti, 
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 a látható tag-ek számát rögzíti, 

 az észlelt tag-ek koordinátáit kikeresi a koordináta listából, 

 a koordinátákon végrehajtja az átlagolást, 

 a mérés adatait egy szöveges állományban rögzíti: idő, észlelt tag-ek száma, X, Y, Z 

sorrendben, 

 a fenti lépéseket a program megállításig ismétli. 

A program a mért és számított értékeket egy szöveges (*.txt) állományba menti el, amely 

könnyen importálható további feldolgozás, megjelenítés céljából más szoftverekbe. A Navitag 

program a kijelzőn folyamatosan tájékoztatást ad a kiolvasott adatok alapján a helyzetünkről. 

Az éles tesztek utáni konklúzióként a szintszám, mint adat szintén tárolásra került a címkék 

memóriájában, segítséget adva ezzel a felhasználónak a helyzetéről. A mozgó emberi testek 

árnyékoló hatása nem volt jelentős a gyors címke és olvasó kommunikáció és a non-LOS 

működés miatt. Az olvasó antenna áramforrásának kimenő teljesítménye hatással volt a címke 

kiolvasási képességre. Kisebb kimenő energiához csökkenő darabszámú kiolvasást kaptunk. 

A helymeghatározást biztosító Navitag modul után egy útvonalválasztó alkalmazás elkészítése 

a következő lépés. Az épületen belüli optimális út megadásához szükség van az épület 

adottságait és sajátosságait figyelembe vevő úthálózati gráfra. A címkéket csomópontként 

alkalmazva egy komplex térbeli úthálózati gráf hozható létre. Alapfelvetés, hogy a navigáció 

csak a folyosókon történik, bár a címkék üzenetszórási tartománya kiterjedhet a folyosó falain 

túli területekre is. A cél az volt, hogy a lehető legjobban sikerüljön modellezni a folyosókat és 

magát az egész épületet egy olyan gráffal, aminek a lehető legkevesebb csomópontja van, 

ezáltal költséghatékony rendszerkialakítás érhető el. Másrészt áttekinthető, és minden lényeges, 

fontos objektum kap azonosítási lehetőséget. Ez az azonosítás jelen esetben egy sorszám, ennek 

segítségével lehet később hivatkozni az adott pontra. A gráfban a csomópontokat összekötő 

élek irányítatlanok, mivel a folyosók sem egyirányúak a valóságban. A gráf elkészítéséhez 

rendelkezésemre állt a K épület szintenkénti alaprajza. Az alaprajzokat felhasználva szintenként 

meghatároztam a jellemző ajtókat, helyeket [39]. A dupla bejárati lehetőséggel rendelkező 

előadók csak egy csomóponti azonosítást kaptak, hogy minél kompaktabb legyen a végső 

hálózat. A jellemző pontok meghatározása után minden szintnek létrehoztam a planáris gráfját. 

A különböző szintek összekapcsolását a lépcsőházak segítségével tettem meg, így előállt a 

teljes épület térbeli úthálózati gráfja, ahol az élek egység súlyúak. A létrehozott gráf 290 

csomópontot tartalmaz. Az előkészületek után a következő lépés a bemeneti távolságmátrixok 

feltöltése, majd a Floyd-Warshall algoritmus [40][41][42] meghívásával a csúcspárok közti 
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legrövidebb utak meghatározása. A Floyd-Warshall algoritmus egy speciális all-pair típusú 

minimum kereső eljárás (5), 

𝑚𝑖𝑛(𝐷𝑖𝑗 , 𝐷𝑖𝑘 + 𝐷𝑘𝑗) (5) 

ahol D a gráf távolságmátrixa. A gráf szomszédsági mátrixa adott, a csúcspárok távolsága pedig 

a csúcspár közötti legrövidebb út hossza. A legrövidebb utakat a gráfon folyamatos iterációval 

határozza meg az algoritmus. A Floyd-Warshall algoritmus sűrű gráfok esetén is jól 

alkalmazható, nem érzékeny az élek súlyozására sem, stabil lefutású algoritmus. Az algoritmus 

használatával a csomópontok közötti csomópontlistát és a csomóponti éllistát kapjuk meg. Az 

elkészült listában egy kezdő és egy végpont kiválasztása esetén a két csomópont közötti 

legrövidebb utat kapjuk meg, melyet az útvonalválasztó alkalmazás felhasznál. A fent leírt 

lépéseket hajtja végre az általam fejlesztett Matlab alapú K-Navigátor program (19. ábra). A 

szoftver segítségével grafikus felületen megkapjuk a legrövidebb utat a kiindulópont és a 

célobjektum között. 

 

 

19. ábra: K-Navigator 

 

A kijáratokra vett épületgráf szegmentálás egyszerűen elvégezhető: az épület helyiségeit a 

legközelebbi kijáratokhoz rendeljük. Felhasználható arra, hogy az épületen belül megmondjuk, 
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melyik kijárathoz vagyunk egy adott ponton a legközelebb, illetve melyik kijáraton lehet a 

leggyorsabban elhagyni az épületet vészhelyzet esetén, tehát menekülési útvonal 

meghatározására alkalmas. A szegmentálásnál három bejáratot vettem figyelembe, ezekhez 

rendeltem különböző színeket; a főbejárat - piros, a déli - sárga és az északi bejárat - zöld. A 

csomópontokat a kijáratoktól való távolságuk alapján ezzel a 3 színnel színeztem, ezáltal a belső 

teret a legközelebbi kijárathoz rendeltem. A kijáratokra szegmentált gráf a 2 II. Függelékben 

található. 

Az úthálózati gráf alapján a következő lépés a navigációt kiszolgáló hálózat megtervezése úgy, 

hogy az idomuljon a gráfhoz, a címkék a csomóponti elemekre illeszkedjenek. Különböző 

sűrűségű elhelyezési tervek készültek, végül a gazdaságosság és a maximális 

információtartalom optimumaként a 20. ábrán megadott módon kerülnek a címkék kihelyezése. 

Látható, hogy pl. az ötös és a hatos címke üzenetszórási tartománya átfedésben van, ennek 

köszönhetően nem csak jelenlétet lehet megadni az olvasóra, hanem pozíciót is. Ehhez a típusú 

lefedettséghez egy épületszárny esetében 41 darab tag-re van szükség. Ha az olvasó mindkét 

címkével képes a kommunikációra, akkor a két címke közös térszegmensében tartózkodik. 

Mivel a kihelyezett címkék pontos koordinátái ismertek, ezért a mozgó vevőnek lehet közelítő 

pozíciót számítani, ahol a helymeghatározás pontossága az üzenetszórási tartomány méretével 

egyezik meg [37]. 

Pozíció adatok számítására folyamatosan szükség van navigálás közben, mivel a beérkező 

információk összehasonlításra kerülnek az ideális legrövidebb út esetében kalkulált értékekkel. 

A két modul együtt dolgozva jelez, ha a beérkező adatok és az előre meghatározott adatok 

között eltérés van (pl. rossz irányú fordulás egy folyosón, útvonal eltérés). 
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20. ábra: BME K épület I. emeletén a címkék által lefedett térrészek 

 

A beltéri navigálás alapelve, hogy az olvasó mozog a fixen telepített címkék között, majd a 

címkékből kiolvasott adatok alapján a futó alkalmazás összeveti az előre meghatározott 

útvonalon lévő címke adatokkal. Ha ezek egyeznek, a haladási irány a célállomás felé jó. Eltérés 

esetén a kézi eszköz jelez és új útvonalat határoz meg. A beltéri navigációra kifejlesztett 

rendszer két modulja a K-Navigator, ami az alap geometriát használja fel gráfleképezésként, 

hogy eljussunk A-ból B-be, majd a Navitag segít a pontos hely megadásában (helymeghatározó 

modul). Egy kiépített rádiófrekvenciás rendszer hátránya a magas első beruházási költsége. 

Előnye a dinamikus bővíthetőség (akár olvasó, akár címke oldalról), az adatok gyorsan és 

egyszerűen frissíthetők a rendszerben. 

 

1.Tézis: 

Rádiófrekvenciás azonosításon alapuló módszert fejlesztettem épületen belüli 

helymeghatározáshoz, amely beltéri navigációra is kibővíthető. 

Kapcsolódó publikációk: [37], [43], [44] 

 

3.2. Kültéri alkalmazási lehetőségek 

Az Európai Unió közlekedéspolitikájának egyik célkitűzése az utak és a közlekedők 

biztonságának növelése; többek között ezeket az iránymutatásokat tartalmazza a Fehér könyv 
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(White Book) [45]. Az intézkedéseknek köszönhetően 1992 és 2010 között az európai 

közutakon a felére csökkent (70 ezerről 31 ezerre esett vissza) a halálos kimenetelű balesetek 

száma, 2010 és 2013 között további 17%-kal javult a statisztika [46]. A legfrissebb kimutatások 

szerint a 2010 és 2016 közötti időszakban szintén csökkenő számot2 mutat a balesetek száma 

[47]. Az iránymutatás szerint a közlekedésben résztvevők biztonságának növelése elvárt, ezért 

életre hívták az EU 6-os keretprogramban finanszírozott Safespot projektet, ahol különböző 

kutatócsoportok és autógyártó cégek kerestek új innovatív megoldásokat. A projekt keretein 

belül kerültek megvásárlásra a felhasznált Identec termékek. Kültéren való alkalmazási 

lehetőségek keresésekor a fő szempontom volt, hogy a biztonság fokozására milyen módon 

használható fel a rádiófrekvenciás azonosításon alapuló rendszer, illetve milyen adatok 

gyűjthetők a normál közlekedés fenntartása mellett a forgalomban résztvevő járművekről. A 

leghangsúlyosabb kérdés a forgalommal szemben haladók kiszűrése és jelzése a normál rend 

szerint közlekedők, illetve a megfelelő hatóságok felé. Emellett a magas kockázatú baleseti 

gócpontok, veszélyes útszakaszok (black spot) előjelzésére is figyelmet kell fordítani. 

3.2.1. Közlekedésbiztonsági alkalmazás balesetveszélyes útszakaszokra 

A black spot kifejezést olyan útszakaszok, baleseti helyszínek megnevezésére használják, ahol 

számos baleset történik. Black spot lehet egy útszakasz, ahol a lefagyás, síkosság veszélye nagy, 

vagy egy nehezen belátható vasúti kereszteződés. A tájékoztatás kulcsfontosságú a 

balesetmegelőzés szempontjából, így különböző megoldásokkal igyekeztek a figyelmet 

felhívni a veszélyes helyekre; jelzőtáblák, a sebességkorlátozás és sebességmérő kamerák 

alkalmazásával. Egyes országok kiemelt figyelmet fordítanak erre a területre az utak 

biztonságosabbá tétele érdekében [48]. A WHO jelentése [49] alapján a fejlődő országokban 

következik be a halálos közúti balesetek 90%-a, így a preventív intézkedések kutatása igen 

fontos [50]. Mivel az előjelző táblák olvashatósága nem minden esetben megfelelő pl. fa lombja 

kitakarja, sűrű köd illetve heves esőzés miatt nehezen kivehető a tartalom, megvizsgáltam, hogy 

miként alkalmazható a rádiófrekvenciás rendszer előzetes információ átadására a veszélyes 

szakaszok előtt. 

Baleseti gócpontok előjelzése esetén a mozgó járművek hordozzák az olvasóberendezést 

(antenna és fedélzeti egység), a címkék kihelyezésre kerülnek a jellemző, fontos baleseti 

helyekre úgymint: 

                                                           
2 2016-ban az Európai Unióban egymillió lakosra vetítve átlagosan 50-en haltak meg közúti balesetben, ezzel 

szemben a világátlag 174. 
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 balesetveszélyes kereszteződések, 

 gyakori baleseti forrásnak minősülő útszakaszok, 

 játszóterek, 

 iskolák. 

A jármű haladása során folyamatosan szkennel, mikor elhalad a telepített címke mellett, 

érzékeli a jelenlétét és kiolvassa belőle az információt. A címkék azonosítói alapján adatbázis-

lekérdezéssel kaphatjuk meg a vezető számára szükséges figyelmeztetést: pl. „Lassíts! 

Balesetveszélyes kereszteződés következik.”. A címke azonosítója alapján két megoldás 

lehetséges az adatbázis adatok kinyeréséhez; 

 összehasonlítja az azonosítót egy letöltött (folyamatosan aktualizált) adatbázis-

tartalommal, és az incidens azonosítójával generál egy üzenetet a járművezető számára, 

 közvetlenül a címkében tárolt adatok kerülnek kiolvasásra és jelzésre a járművezető 

számára. 

Az első megoldás esetén folyamatos kapcsolat, vagy rendszeres frissítés szükséges egy 

központi forgalmi adatbázishoz, ebben az esetben sokkal részletesebb információk kaphatók a 

veszélyes szakaszról. Míg a második módszer adatbázis független, kompaktabb az üzenet. A 

két információszolgáltatási megoldás között különbségként jelentkezik, hogy a vevő csak 

jelenlétet érzékel (csak azonosítót) esetleg tárolt adatot is kiolvas. A csak azonosító lekérdezése 

gyorsabb folyamat, de nagy sebesség esetén is megbízhatóan képes a rendszer adatot kiolvasni 

a címkéből. Mindkét megoldás esetén a járművezető időben kap megfelelő tájékoztatást az 

előtte lévő útszakaszról. A modell sematikus váza a 21. ábrán látható, ahol a jelölt szakaszok 

rendre a következők: 

 Tag#1: „éles kanyar”, 

 Tag#2: „fagyásveszélyes útszakasz – csúszós út”, 

 Tag#3: „balesetveszélyes kereszteződés”. 

Játszóterek iskolák esetén pedig a „Vigyázz gyerekek” tartalommal tölthetők fel a jelölésre 

alkalmazott tag-ek. A rádiófrekvenciás rendszer használatával minden körülmény közt 

biztosított az információáramlás, nem befolyásolja időjárási körülmény, pl. köd, por, éjszaka 

vagy más látást nehezítő körülmény, mint a hagyományos közlekedési táblák esetén. Egy adott 

jelölt szakaszra az erősebb figyelemfelkeltés érdekében meghatározott szakaszonként 

ismételten telepíthetők címkék ugyanazzal a tartalommal, előjelző figyelmeztető jelzésként pl. 

vasúti kereszteződés előtt. 
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Jármű

Tag #1

Tag #2

Tag #3

 

21. ábra: Black spot érzékelése mozgó antennával 

 

Az elvi modell felállítását tesztmérés követte, ehhez előre meghatározásra kerültek a kihelyezett 

címkék pozíciói. A mérésben felhasznált címkék névleges olvasási távolsága 100 méter, a 

topográfiai térképen ennek megfelelően kerültek megjelenítésre (22. ábra a)). Az 

adatkommunikációnál csak a címke egyedi azonosítója került lekérdezésre. A kihelyezett 

címkék pontos koordinátáit GPS méréssel határoztam meg a későbbi feldolgozáshoz. A mérés 

során a címkék talajszinten helyezkedtek el. A teszt járműben GPS vevő került elhelyezésre, 

melynek órája nem lett szinkronizálva az RFID rendszerével. A mérés alatt a jármű több kört 

tett meg a címkestruktúrában, körönként különböző sebességgel. A GPS és a rádiófrekvenciás 

vevő folyamatos üzemben rögzítette a beérkező adatokat. A mérések feldolgozása után első 

lépésként a GPS mérésből származó nyers adatokat EOV rendszerbe transzformáltam, majd a 

processzor órajelét felhasználva összekapcsoltam a két különböző rendszerből származó adatot 

az együttes feldolgozáshoz. A GPS mérésből származó adatokból származó trajektória 

megadja, hogyan haladt a jármű az adott szakaszon. A feldolgozás során leválasztásra kerültek 

azok a GPS koordinátapárok, melyekhez nem tartozott RFID adat, majd címkénként 

csoportosítva lettek a rádiófrekvenciás mérési adatok. A kihelyezett címkék közt futó 

trajektóriát és a címkeérzékeléseket a 22. ábra b) része tartalmazza. A 23. ábrán kiemelve 

szerepel az egyik sarokponti fordulónál elhelyezett tag, melynek adatait kék színű kereszttel 

jelkulcsoltam. Egy kis szakaszon átlag feletti adatcsoportosulás látható, ahol a mérés közben 

piros lámpánál várakozott a jármű, így az olvasónak sokkal több ideje volt adatokat venni 

címkétől, illetve helyzeti adatot meghatározni a GPS vevőnek. 
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a) Tag-ek és hatósugaraik b) Útvonal trajektória és címkeérzékelések 

22. ábra: Telepített címkestruktúra és észlellési adatok 

 

 

23. ábra: 200109795-ös tag érzékelési adatai 
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A 24. ábrán a különböző tag-ekre meghatározott maximális olvasási távolságok szerepelnek. 

Látható, hogy egyes tag-ek esetén alacsony, néhány tíz méter a meghatározott kommunikációs 

távolság, jellemzően a sarokponti tag-ek reagálnak kisebb sugarú körben az olvasóval. Az 

alacsony értékek az elrendezésből adódnak, mivel a tag-ek a földön kerültek elhelyezésre, az 

antenna pedig felfelé fordított helyzetben mozgott a járművel. Az ábrán a címkék teljes 

azonosítója helyett csak az utolsó 3 karakterrel jelölöm azokat. A sebességadatok is rögzítésre 

kerültek a mérések során, így 2 km/h-ás lépcsőnként meghatároztam az átlagos olvasott 

címkeszámot. Látható, hogy van olyan sebességérték, ahol nem sikerült a vevőnek egyetlen 

címke adatait sem vennie. Ezek a zérus értékek a tag-ek elvi hatósugarának átfedésének 

hiányából származnak, mivel a teszt terület nem volt végig egyenletesen lefedve. A másik 

lehetséges oka a zérus értékeknek, hogy a kihelyezett címkék közül négynek is a mért 

maximális olvashatósági távolsága igen alacsony, ezáltal csak kis ideig szerepel az adott címke 

a vett adatok közt a magasabb sebességtartományokban. A sebesség függvényében vett átlagos 

címkeszámok görbéjét a 25. ábra tartalmazza. 

 

24. ábra: Címkék mérés közben vett maximális olvasási távolsága 
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25. ábra: Átlagos címkeszám a sebesség függvényében 

 

Az ismertetett tesztmérés esetében az olvasó kézben tartott állapotban billeghetett, ezért 

kivitelezésre került egy újabb GPS és RFID kombinált mérés. Ebben a mérésben az RFID 

antenna fix magasságban, fix pozícióban, míg a címkék a jármű különböző jellemző elemein 

kerültek rögzítésre. A vizsgálat célja kettős volt, egyrészt a járművön való optimális elhelyezést 

(a Faraday-kalitka hatás kiküszöbölése [51]), másrészt a távolság és jelerősség kapcsolatát 

vizsgáltam. A beltéri és kültéri távolság és jelerősség vizsgálatra hasonló időben került sor és a 

következő tézis vizsgálatait megalapozta. Az Antra ID Kft. segítségével került végrehajtásra a 

mérés, ahol a GPS vevő a járműben, míg a rádiófrekvenciás vevő egy két méter magas 

állványon a jármű mozgásához képes oldalsó irányban kapott helyet. A GPS vevő 

rádiófrekvencián továbbította a vett adatokat a rögzítést végző laptophoz. A mérés indítása előtt 

a két vevő órája szinkronizálásra került, így a későbbi feldolgozásnál egyszerűen kapcsolható 

az RFID jelerősség méréshez távolság adat. 

A mérés folyamán összesen 4 kör került rögzítésre, ebből kettő balról jobbra induló (1. és 2. 

mérés) és kettő jobbról balra induló mérési kör (3. és 4. mérés). A mérési területen állt egy 

alacsony épület, ami szerencsésen olyan kitakarást biztosított, hogy a mérési körök könnyen 

megkülönböztethetők lettek az utófeldolgozás során. A mérés közben hagyományos 

jegyzőkönyvvezetés is történt, melyben rögzítésre kerültek az időbélyeg adatok a mérési etapok 

indulásakor. A rögzítő program mérés közben időbélyeggel ellátva rögzítette az észlelt címke 

azonosítóját, válaszkori decibel értékét, a szkennelési ciklus számát, illetve abban a ciklusban 
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egyszerre érzékelt címkék darabszámát. A járművön 4 tag került elhelyezésre melyek a 

következők: 

 a 200142300 számú tag a csomagtartón, 

 a 200142301 számú az első szélvédőnél (kívül), 

 a 200142308 számú az első szélvédőnél (belül), 

 a 200142309 számú az első lökhárítón. 

A 8. táblázat tartalmazza a méréseket leíró kiegészítő adatokat, melyekből megfigyelhető, hogy 

az első mérési kör majdnem egy teljes percet tesz ki. Természetesen ehhez tartozik a legtöbb 

begyűjtött adat is. A táblázat utolsó négy oszlopában a teljes azonosító helyett csak az utolsó 3 

karakterrel jelölt címkeazonosító szerepel, a ciklusonkénti észlelési darabszám adatokkal. 

8. táblázat: A mérésekhez tartozó összesített kiegészítő számadatok 

kör kezdés [idő] befejezés [idő] időtartam darabszám 300 301 308 309 

1 15:07:49 15:08:48 0:00:59 270 75 58 71 66 

2 15:09:06 15:09:33 0:00:27 118 31 31 31 25 

3 15:10:31 15:10:54 0:00:23 95 17 24 28 26 

4 15:11:04 15:11:45 0:00:41 181 43 47 47 44 

  összes észlelés 664     

 

A 26. ábra mutatja a tag-ek láthatóságát százalékos megadásban. A mérési időtartamot 3 

másodperces intervallumokra osztottam fel, a százalékos megjelenítés pedig megmutatja, hogy 

az összes intervallumszámhoz képest hány intervallumban volt az adott tag látható.  

 

26. ábra: A tag-ek láthatósága százalékos megadásban 
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A mért adatok első ábrázolása után az adatsorról a 60 méter feletti távolságban lévőket 

leválasztottam a rossz környezteti geometriai sajátosságok és jelvesztés valószínűsíthető volta 

miatt. A mérési köröknek megfelelő észlelési adatokból előállítottam a távolság-jelerősség 

grafikonokat (27. ábra). Az első mérési etap grafikonján látható, hogy jelentős adattorlódás 

alakult ki ~15 méteres távolságnál. Kisebb mértékű adattorlódás jelenik meg a negyedik mérési 

körhöz tartozó grafikonon is. Ha vesszük a megfelelő távolság egységekhez a teljes mérés 

észlelési darabszám értékeit, szintén megfigyelhető adott távolságértékeknél egy drasztikus 

esés az érzékelési adatokban. Az első markáns távolság a 15-20 méter között, míg a második 

jellemző váltás a 60 méteres távolságértéknél ábrázolódik (3 II. Függelék). Külön megvizsgálva 

a 20 méter alatti adatokat, sokkal egyenletesebb pontmezőt kaptam. Az első kör esetében látható 

adattorlódás oka lehet, hogy a tesztjármű a mérés indításakor álló helyzetű volt és lassan 

közelítette meg az érzékelési pontot, majd lassan távolodva hagyta el azt. Az álló helyzet és a 

lassú mozgás következménye a sok, szinte egyforma adatrögzítés. A további mérések esetében 

a jármű folyamatos, egyenletes mozgással haladt. A jelerősség és távolság adatok 

kapcsolatának meghatározásához lineáris és másodfokú regressziós görbét illesztettem. A 

könnyebb olvashatóság érdekében a görbék adatait és a korrelációs koefficiens értékét a 9. 

táblázat tartalmazza. A lineáris és másodfokú regressziós görbék nagyon hasonló lefutásúak 

három mérési kör esetében, ezektől kissé eltérő az első mérési adatsorra meghatározott. Az 

összes mért adatra kapott regressziós görbék lefutása hasonló, mint három mérési kör esetében 

(28. ábra a)). Mivel az adatmező vastag sávban húzódik, azaz az adatok szórása nagy, így a 

korrelációs együttható értéke alacsony. Az összes mérési adatra illesztett lineáris regressziós 

egyenes szinte egybeesik a másodfokú görbével, így a lineáris összefüggést trendnek tekintve, 

azt leválasztottam a mért jelsorozatról (28. ábra b)). 
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27. ábra: Mérési körönkénti távolság-jelerősség grafikonok (távolság értékek az X tengelyen, a 

jelerősségek az Y tengelyen ábrázolva) 

 

  

a) b) 

28. ábra: Összes észlelés távolság-jelerősség grafikonja és a trend eltávolítása utáni állapot (távolság 

értékek az X tengelyen, a jelerősségek az Y tengelyen ábrázolva) 

 

Meghatározásra került a trendmentes jelerősség értékek átlaga és szórása (Átlag [dB] 

= -0,00083; Szórás [dB] = 8,0903). Az átlag értéke a negyedik tizedes jegytől tér el a zéró 

értéktől, tehát a függvény nagyon erősen illeszkedik az adatsorra. A felhasznált függvény 

meredeksége kicsi, szinte nullának tekinthető, így a mérések 60 méteres tartományon belül a 

függvényben szereplő konstans körül jelentkeznek, ami nagyjából -51 dB. A mérést jellemző 

alapstatisztikákat a 10. táblázat tartalmazza. 
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9. táblázat: Regressziós görbék adatai 

 lineáris  másodfokú 

1. kör y = -0,5871x - 43,897  y = 0,0149x2 - 1,5126x - 33,276 

 R² = 0,3142   R² = 0,3322  

2. kör y = -0,1745x - 57,922  y = 0,0018x2 - 0,2908x - 56,411 

 R² = 0,1088   R² = 0,1104  

3. kör y = -0,177x - 57,007  y = -0,0046x2 + 0,1355x - 61,216 

 R² = 0,0955   R² = 0,1058  

4. kör y = -0,0888x - 55,537  y = -0,0009x2 - 0,0353x - 56,047 

 R² = 0,0326   R² = 0,0331  

összes mérés y = -0,2868x - 51,493  y = 0,0019x2 - 0,4071x - 50,145 

 R² = 0,1956   R² = 0,1969  

 

10. táblázat: A méréshez tartozó alapstatisztikák a teljes mérésre nézve és használt címkék szerint 

  Globálisan 200142300 200142301 200142308 200142309 
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Minimum -78 5,37 -78,00 5,37 -76,00 5,37 -77,00 5,37 -77,00 5,37 

Maximum -42 60,00 -46,00 60,00 -42,00 60,00 -42,00 60,00 -43,00 60,00 

Átlag -57,84 22,13 -58,70 20,12 -55,71 23,83 -58,44 22,38 -58,43 22,22 

Szórás 9,02 13,91 8,39 11,96 9,20 15,07 8,65 14,10 9,59 14,22 

Szórásnégyzet 81,37 193,52 70,40 142,93 84,67 227,13 74,76 198,88 92,06 202,26 

Medián -57 15,20 -56,00 15,13 -57,00 15,27 -57,00 15,22 -57,00 15,20 

 

Az első szélvédőnél elhelyezett 200142308-as címkét külön vizsgáltam (29. ábra), mivel 

korábbi tapasztalati adatok alapján ez az elhelyezés bizonyult a legjobbnak (lásd 9 II. és 10 II. 

Függelék). A külön vizsgált adatsor esetében a korrelációs együttható magasabb (R2=0,38) 

értéket mutat, mint a teljes mérés esetében számított (R2=0,19). Az illesztett regressziós görbék 

közül a lineáris összefüggés került összehasonlításra, mivel a másodfokú görbe kevéssé tér el 

az elsőfokútól. Az összes adatra vett szórásértéket összevetve a külön megvizsgált adatsorra 

kapott értékkel, a külön vizsgált adatsor esetében kisebb szórásértéket kaptam (Átlag [dB] = -

0,00111; Szórás [dB] = 6,7837). 
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29. ábra: A 200142308-as tag adatai (a távolság értékek az X tengelyen, a jelerősségek pedig az Y 

tengelyen ábrázolva) 
 

Az adatsorok feldolgozása után a korrelációra alacsony értéket kaptunk a távolság és a decibel 

adatokra nézve, így a nagy szórás miatt csak kevéssé függ egymástól a két adat. A vizsgálat 

egyik célja volt, hogy ellenőrizzük vagy korrigáljuk a korábban ismertetett beltéri mérésből 

származó vizsgálat eredményeit. A kültéri és beltéri vizsgálat hasonló eredménnyel zárult. 

Önmagában egy vevő és egy címke kevés a távolság meghatározásához, kiegészítő adatok 

szükségesek. Ezek lehetnek terjedési modellek az adott környezetre vonatkoztatva, trilateráció 

vagy fingerprinting eljárások. A kísérletekben megvizsgáltam, hogy milyen megbízhatóság 

érhető el a címkék névleges hatótávolságában, a címkeolvasáshoz szükséges idő illetve a jármű 

sebessége milyen hatással van a működésre. A vizsgálatok során igyekeztem az alkalmazott 

eszköztől és helyszíntől független paramétereket mérni, így ha fix mérőszámokkal nem is tudok 

szolgálni, de a tendenciákat tekintve alkalmasak a technika értékelésére. Mivel a használt 

antenna 120 fokos csúcsszögű, elliptikusan polarizált a jel kúp alakban hagyja el az antennát 

(ebben a kúpban nem egyenletesen terjed) a kisugárzott rádiófrekvenciás jel a kúp közepében 

egy szűk területen a legerősebb, ezt a területet központi magnak nevezik. A tiszta jel biztosítása 

érdekében a lehető legjobb rádiófrekvenciás rálátást kell biztosítani. Tereptárgy várható 

kitakarása miatt az antennákat a lehető legmagasabbra célszerű elhelyezni, ilyen elhelyezési 

összeállításban a 100 méteres névleges hatótávú tag-ek 90 méterről olvashatóak voltak. A 

tapasztalati ismeretek felhasználásával, ha a tag-ek az útburkolatban kapnak helyet az antennát 

lefelé néző pozícióban kell elhelyezni. A magasabban elhelyezett antennákkal szerzett 

ismeretek alapján a tag-eket a közlekedési táblák magasságában javaslom elhelyezni az 

útburkolat helyett. 
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2. Tézis: 

A közlekedés biztonságának növelése érdekében baleseti gócpontok és veszélyes helyek 

rádiófrekvenciás azonosítására épülő módszertant dolgoztam ki valamint eszköztől és 

helyszíntől független gyakorlati alkalmazhatóságát igazoltam. 

Kapcsolódó publikációk: [52], [53], [54] 

 

3.2.2. Ghost Driver detection 

A balesetveszélyes helyek megjelölése a kihelyezett címkékben tárolt információn alapul; 

jelölni a mozgó járműveket is lehet hasonló módon, így helyzetükről és mozgásukról 

információ nyerhető. Világszerte növekvő tendenciát mutatnak az új gépjármű eladások, a 

forgalomban eddig részt vevő járművek és az újonnan üzembe helyezettek a már meglévő 

úthálózati keresztmetszeteken át haladnak. Mivel a közutakat gyakran nem lehet az új forgalmi 

igényekhez igazítani (pl. forrás hiány, helyszínrajzi kötöttség), ezért zsúfoltság keletkezik. A 

különböző országokban komoly kérdés a közlekedés irányításáért felelős szakembereknek, 

hogy hogyan lehetne hatékonyan csökkenteni a közutakon fellépő balesetek számát. A 

nagyszámú közlekedésben résztvevő gépjármű, illetve a felgyorsult életből fakadóan a halálos 

közúti balesetek száma magas. A balesetek oka, súlyossága és helye fontos statisztikai adat a 

közlekedéssel foglalkozó mérnököknek. A Safespot projekt célja volt, hogy az út mellett 

kialakított és a járműben elhelyezett, egymással kommunikáló berendezések, rendszerek által 

jelentősen csökkenthető legyen a balesetek száma. A baleset bekövetkezésének számos oka 

lehet [55][56], a leggyakoribbak: 

 figyelmetlenség, 

 gyorshajtás, 

 időjárási körülmény, 

 alkoholos befolyásoltság, 

 forgalommal szemben közlekedő jármű (ghost driver, wrong-way driver, Geisterfahrer, 

Falschfahrer). 

A közúti közlekedés statisztikai kimutatásai megkülönböztetett figyelmet fordítanak a tömeges 

balesetekre. Egyik kiváltó oka a forgalommal szemben hajtó jármű [57][58]. Maga a 

forgalommal szemben hajtás leginkább autópályákon és zárt sávokban jelent veszélyt, mivel a 

járművek nagy sebességkülönbsége miatt ezek az ütközések túlnyomórészt halálos 

kimenetelűek, jelentős anyagi kárt okozva [59][60][61][62]. Forgalommal szemben közlekedni 
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lehet előre megfontolt szándékból és lehet a véletlenek összjátékából adódóan. A forgalom 

rendes haladási irányával szemben több okból kerülhet a jármű vezetője: 

 fogadásból, bátorságpróbából, 

 öngyilkossági kísérlet okán, 

 személyi hibából, figyelmetlenségből, 

 téves navigációs utasítás miatt, 

 fáradtság miatt, 

 gyógyszeres, vagy alkoholos befolyásoltságból eredően, 

 szélsőséges időjárás, rossz látási viszonyok miatt. 

A 30. ábrán Németország egyik autópályáján egy forgalommal szemben közlekedő jármű 

látható. A német utakon minden évben magas esetszámmal fordulnak elő szembenhajtásos 

balesetek [63], melyek száma viszonylag állandó szinten mozog. Évente 2000-2700 esetet 

jelentenek a hatóságok felé, 2016-ban 2200 regisztrált, helytelen haladási irányból adódó 

baleset történt. A magas esetszámoknak köszönhetően bőséges statisztika [64] áll 

rendelkezésre. Különbséget lehet tenni a kimutatások alapján a keleti és a nyugati országrész 

baleseti esetei között, ennek egyik lehetséges oka, hogy a keleti országrészben korszerűbb, 

újabb irányelveket követő autópálya-hálózatot építettek ki. A csak forgalommal szemben 

hajtásos baleseteket megvizsgálva jól meghatározható gócpontok azonosíthatók az 

úthálózatban [65][66]. Korcsoport szerinti bontásban a 25-44 év és 45-64 év közöttiek közel 

azonos arányban (16-16%), míg 65 év felett és a nem ismert életkorú kategória szintén közel 

azonos mértékben (31-31%) okozói az ütközéseknek. A legnagyobb német autó klub (ADAC) 

oldalán külön ajánlás található a teendőkre, ha forgalommal ellentétesen közlekedőről szerzünk 

tudomás, vagy ha esetleg mi magunk hajtunk forgalommal szemben [67]. Az útmutatásban 

mindkét esetben szerepel a sebesség csökkentése és a jobb oldali külső sávba való kihúzódás. 

A helytelen irányú közlekedő így a forgalmi iránynak megfelelő belső sávban szabad sávot kap 

a frontális ütközés elkerülése érdekében. Kifejezetten kérés ilyen forgalmi szituációkban a 

vészjelzők használata és az előzés mellőzése, illetve a forgalommal szemben közlekedő ne 

próbáljon megfordulni, hanem álljon meg és hagyja el a járművet. A szomszédos Ausztriában 

a rögzített esetek száma a kétezres években meghaladta az 500 eset/év mérőszámot, ehhez képes 

az elmúlt években rögzített esetek száma csökkenő tendenciát mutat (2014: 358 eset, 2015: 383 

eset, 2016: 363 eset) [68][69]. A svájci közúti közlekedési törvény 90. cikkelyének 2. 

bekezdésének alapján, aki forgalommal szemben közlekedik, azt a közlekedési szabályok 

súlyos megsértése miatt 3 év szabadságvesztésre vagy pénzbüntetésre ítélik. Magyarországon 
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a közúti balesetek statisztikáiban a balesetek előzménye, oka nem kerül rögzítésre, így nem 

található külön kategória a forgalommal szembenhajtásra. A közút kezelője saját 

nyilvántartásban vezeti az eset bekövetkezésének helyét, idejét és a baleset természetét (halálos, 

súlyos, könnyű sérülés). A nyilvántartás alapján évi pár rögzített esettel találkozhatunk a 

magyar utakon. A számadatokból3 látható, hogy ez komoly balesettípus, mellyel a világ számos 

pontján foglalkoznak a szakemberek [70], hogy az utak a közlekedők számára biztonságosabbá 

váljanak. 

 

30. ábra: Forgalommal szemben közlekedő jármű Németországban [57] 

 

A kutatók igyekeznek különböző megoldásokkal előállni a ghost driver detektálására, többek 

között passzív érzékelő rendszerrel, mely kis energiájú vezeték nélküli kommunikációval 

(IEEE 802.15.4) továbbítja az információt a megfelelő feldolgozóközpontba [71]. Mivel a 

közlekedésben résztvevő, közvetlenül veszélynek kitett úthasználókat tájékoztatni szükséges a 

várható veszélyről, különböző riasztási lehetőségeket vizsgáltak [72], többek közt alkalmazást 

mobil eszközökre, melyek push (felugró, figyelmeztető értesítés) üzenetküldésre aktiválódnak. 

Nemzetközi szinten jellemzően hurokdetektokkal, radarokkal és eseményfelismerő kamerákkal 

próbálják kimutatni a forgalommal szemben közlekedőket [73] és nagyméretű közlekedési 

táblák, led feliratok elhelyezésével megakadályozni a felhajtásukat. 

                                                           
3 2016 évi adatok: 

Németország: 2200 eset Ausztria: 363 eset Dánia: közel 100 eset 

Spanyolország: közel 700 eset Olaszország: közel 300 eset Franciaország: közel 500 eset 
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A magyar utakon is történt intézkedés a téves felhajtások megelőzésére, a Közútkezelő teljes 

úthálózatán felülvizsgálta a behajtási tilalmakat jelző táblákat. A forgalombiztonság 

szempontjából veszélyesebbnek ítélt mintegy 26 helyszínen 52 db behajtani tilos tábla fluor 

sárga háttéren került elhelyezésre az út mindkét oldalán úgynevezett tükrös kihelyezéssel. 

Napjainkban mindenhol két tábla, illetve egyes helyeken a behajtani tilos táblák több 

keresztszelvényben is elhelyezésre kerültek. Az M0 autóúton és annak környezetében több 

eseményfelismerő kamera került telepítésre, melyek szembehajtás esetén azonnal riasztást 

adnak. 

A forgalommal szemben haladó jármű lehető legkorábbi észlelése és a korai riasztása a 

megfelelő szerveknek, közlekedőknek elengedhetetlen. A korai észleléshez egy automatizált 

figyelőrendszer kialakítása ideális, mely operátori beavatkozás nélkül azonosítja be a hibás 

irányban közlekedő gépjárműveket. A Safespot infrastrukturális platformjának egyik 

kulcsfontosságú érzékelője az RFID technológia [74]. A közlekedés biztonságát növelő 

rendszeremben alapfelvetés, hogy a címkék a járművekre kerülnek elhelyezésre, míg az olvasó 

eszközök az útmenti infrastruktúra részét képezik. Egy rádiófrekvenciás azonosításra épülő 

automatikus érzékelő- és riasztórendszer számára a forgalommal szemben közlekedő jármű 

legalább két érzékelési ponton való áthaladással mutatható ki. Tehát a minimális 

rendszerkonfiguráció egy adott útszakaszra két olvasó berendezésből áll. A két érzékelési 

ponton való áthaladás sorrendje dönti el, hogy az adott jármű haladása helyes vagy fordított 

haladási irány. A 31. ábra egy autópálya lehajtón közlekedő járművet mutat (#9-es jármű), mely 

rossz irányban hajt fel az autópályára. Ha a jármű előbb az #1 (A), majd a #2 (B) érzékelőnél 

figyelhető meg, a haladási irány korrekt, teendő nincs. Amennyiben a sorrend fordított (#2 - #1) 

a haladási irány forgalommal szembeni. Az érzékelőkön való áthaladás a forgalom nagyságáról, 

illetve az időbélyeg adatokból haladási sebességéről adhat képet megfelelő időszinkronizáció 

mellett. A feladat gyakorlati kivitelezése során a következő nehézségeket/problémákat kell 

kezelni: 

 mekkora időablakon belül kell figyelni a járműveket, hiszen előfordulhat, hogy egy nap 

vagy egy óra múlva ismét arra jár a jármű és mindvégig szabályosan haladt; 

 hogyan kell elhelyezni a járműre a címkéket, hogy azokat az olvasóegység minél 

nagyobb találati aránnyal olvasni tudja; 

 hogyan kell elhelyezni az olvasókat, hogy az adott helyen (pl. útkereszteződés, 

autópálya felhajtó) minden irányt ellenőrizhessünk, ugyanakkor ne fordulhasson elő 

tévedés (téves riasztás vagy észrevétlen ghost driver sem); 
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 milyen távolságra kell helyezni az érzékelőket, illetve hogyan lehet megoldani azok 

között a kommunikációt. 

Az olvasók érzékelik az összes elhaladó címkét, majd az azonosítókat (ID) egy listába fűzik fel. 

A lista hosszát az egyidejűleg beolvasott címkék darabszáma, az aktuálisan vizsgált szektor 

méretét a használt időablak határozza meg. Ha egy adott ID (címke) megfigyelése az A 

olvasóban tA időpillanat, míg a tB a B olvasóban és a megadott időablak dtB, akkor a 

forgalommal szemben közlekedő jármű kimutatható a használt időablakban, ha először B majd 

az A olvasónál kerül rögzítésre. Ha ezek a feltételek nem állnak fenn, a jármű normál haladási 

irányú. 

dtBtBtA   &   1sgn  tBtA  (6) 

Tag 

#1

Tag 

#2

Tag 

#3

Tag 

#4

Tag 

#5

Tag 

#6

Tag 

#7

Tag 

#8

Tag 

#9

RFID

olvasó #1 RFID

olvasó #2

 

31. ábra: Forgalommal ellentétes irányban haladó jármű egy autópálya lehajtón 

 

Az algoritmus gyakorlati alkalmazása (6) egy egész járműfolyam esetén a következő: a sorrend 

végső ellenőrzésére az A érzékelőnél kerül sor, B érzékelő folyamatosan gyűjti az adatokat az 

elhaladó címkéktől, majd az azonosítókat elküldi az A érzékelőnél működő számítógépnek. A 

forgalommal szemben haladó jármű az lesz, amelyik egy A érzékelőnél történt elhaladáskor az 

előzőleg B érzékelőtől megkapott azonosítók között szerepel. Mivel az időablakot kezelni kell, 

így a B érzékelőtől megkapott azonosítók észlelési idejükkel együtt egy listába kerülnek. A lista 

hossza a forgalomtól függően dinamikusan változik; minden azonosító csak az időablakon belül 
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tartózkodik a listában. Amint „túlkoros” lesz, törlésre kerül. Programtechnikailag tehát kettős a 

feladat: 

 a B érzékelőtől kapott azonosítók listáját folyamatosan karbantartani kell; 

 az A érzékelőnél észlelt azonosítók jelenlétét kell ellenőrizni a B-től jött, karbantartott 

listában. 

Mivel a B érzékelő csak adatot gyűjt és továbbít A felé, az A pedig fogadja a B-nél végzett 

méréseket, ezért az alkalmazások kifejlesztésénél használt programozási technikák szerint az A 

érzékelő szerver, a B érzékelő kliensnek tekinthető. Ha az A-nál észlelt azonosító tehát a B 

listájában előfordul (akár többszörös, sorozatos egymás utáni észleléssel), riasztást kell kiadni. 

Ha csupán egy érzékelőnél jelentkezik a jármű azonosítója, nem lehet haladási irányt 

megállapítani. Egy komplex autópálya csomópont megfigyelése esetében nem elegendő a két 

olvasó adatainak figyelése, az alkalmazott algoritmust ki kell terjeszteni akár három vagy öt 

(vagy több, a csomópont komplexitásától függ) olvasótól érkező adatok feldolgozására. A 33. 

ábra három olvasó által érzékelt címkéket mutatja, ahol a függőleges tengelyen az idő látható, 

míg a hasábok az egyes érzékelőknél mért azonosítókat jelzik satírozottan. A maximális 

szélesség az egyszerre olvasható maximális számú azonosítót jelenti; a bemutatott példa 

esetében ez 30. A feladatban az optimalizáláskor a gyorsaságra (teljesítményre) kell a hangsúlyt 

helyezni, mivel valós idejű feldolgozásnál a látenciát, végső soron pedig a döntési időt kell 

minimalizálni. A helyes sorrendben haladó járművek azonosítója először A-nál jelentkezik tA’ 

időpillanatban, majd utána kerül B érzékelőhöz tB’ időpillanatban. A jármű folytatja útját és 

tC’ időpillanatban a harmadik érzékelőnél jelenik meg. Az A-nál futó detektálás tehát nem fogja 

kiszűrni a járművet és nem generál riasztást. Ghost drivernek tekinthető az a jármű, amelyik tC 

időben a harmadik, majd tB időben a második, s tA időben az első érzékelőnél figyelhető meg. 

Mivel láthatóan időablakokon belül tC < tB < tA növekvő időpillanatokban érzékelhető a jármű, 

riasztást kell kiadni. 
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33. ábra: Három érzékelő észleléseit tartalmazó lista, valamint a helyes (zöld) és helytelen (piros) irányban 

haladó járművek leképződése. A satírozott csíkok az észlelt címkék számával arányosak 

 

A rendszer megvalósíthatósági tesztelésére a BME Központi épületének folyosóján került sor 

(34. ábra), ahol felhasznált címkék i-D típusúak, hatótávolságuk 6 méter. A tesztmérés során a 

címkéket hallgatók vitték. A két olvasó a Fotogrammetria Tanszék vezeték nélküli hálózatára 

kapcsolódott. A két gép órája időszerver segítségével szinkronizálásra került, a 

modellkísérletben az adattovábbítás idejét a tranzakció közel valós ideje miatt (kis távolságok) 

elhanyagolhatónak vettem. 

 

34. ábra: A folyosón elhelyezett két érzékelő, valamint a helyes és helytelen haladási irány 
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A kísérlet alatt a helyes irányban mozgó címkékre a detektáló algoritmus nem adott 

hibaüzenetet, míg helytelen, tévesen szemben haladók esetén figyelmeztető üzenet került a 

laptop képernyőjére. A sikeres ghost driver kimutatás kulcsa a helyesen megválasztott időablak. 

A szabályosan haladó, esetlegesen későbbi időpontban újra regisztrált jármű ne okozzon téves 

riasztást túl széles időablak miatt. A helyesen beállított időablak esetén az érzékelő ismételt 

felkeresése nem okozott hibaüzenetet. Megállapítható, hogy az érzékelők távolsága, valamint a 

várható forgalmi sebesség határozzák meg az időablak méretét. 

A 32. ábra az éles teszt eredményeit tartalmazza, melyen a 100106031 azonosítójú címke 

forgalommal szemben halad. (4 II. Függelékben kiemelve a 100106031 címke adatsora) Az 

ábrán kék jelkulcsot kaptak az irányított (A olvasó), míg pirosat a 360-os antennától (B olvasó) 

származó adatok. A vízszintes tengelyen az eltelt idő látható. Minden egyes színes jelkulcs, egy 

adott antenna tag kommunikációból származó adatot jelöl. A szürke illetve a rózsaszín sáv a 

futó dtB méretű időablak különböző időpillanatban. A szürkével jelölt esetében nincsen 

riasztási ok, a rózsaszín időablakban már igen, így a riasztási üzenet megjelenik. 

 

32. ábra: Érzékelési diagram két szenzorral. A baloldali szürke időablakban nincs, a jobboldaliban van 

forgalommal szemben haladó jármű (az 100106031 azonosítójú címke) 

 

A tesztekkel párhuzamosan meglévő autópálya csomópontokra elhelyezési rendszertervek 

készültek (5 II. Függelék). A modellkísérlet után valós környezetben is alkalmazásra került a 

rendszer, melynek helyszíne a Magyar Tudósok Körútja (35. ábra). Ehhez a teszthez a használt 

jármű nem veszélyeztette a többi közlekedőt, mivel egy olyan kétirányú úton haladt, amelyet 
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csak a teszteléshez minősítettünk virtuálisan egyirányúnak. Az olvasók egymáshoz képest 

megközelítőleg 150 méter távolságban helyezkedtek el, mivel a nagyhatótávolságú i-Q címkék 

(100 méter névértékű) kerültek alkalmazásra. Az olvasók közötti kommunikációt egy vezeték 

nélküli LAN eszköz biztosította (IEEE 802.11 router), így a helyi hálózat független egység, 

bárhol elhelyezhető. A router hatósugarában több olvasó is elhelyezhető, melyekre 

bonyolultabb csomópontok esetén szükség van. A nagyobb rendszerrel összetettebb vizsgálatok 

végezhetők. A mérésben résztvevő laptopok időszerver segítségével szinkronizálásra kerültek, 

az összeköttetés nélküli rendszerben az információ továbbítására UDP protokollt használtam. 

A címkék egy személygépkocsira kerültek fel több helyre (szélvédő mögé, műszerfalhoz, 

középkonzol mellé, rendszám elé), amely 5 mérési fordulóban helyes és helytelen irányban 

haladt. A detektáló algoritmus a szerver gépen futott, amely gyűjtötte az RFID címkéktől érkező 

azonosítókat elhaladáskor. A második laptop, a kliens, továbbította a megfigyelési adatait a 

szerver gépnek. A mérés során a képernyőn aktivált riasztások mellett minden érzékelés 

naplózásra került, így utólagos részletes elemzésre is lehetőség nyílik, annak tanulmányozása, 

hogy mennyi ideig tartózkodik a címke az olvasók hatósugarában, milyen jelerősség mellett 

történik meg az érzékelés, az egyes áthaladások között mennyi idő telik el, milyen hosszú 

időablak megválasztására van szükség. A teszt alatt a címkék többsége teljes mértékben 

érzékelhető volt. Az adatok alapján a szélvédő mögött elhelyezett címke bizonyult a legjobb 

elrendezési szempontból. A valódi körülmények között végzett vizsgálat eredménye a helytelen 

irányban mozgó jármű kimutatása mellett, hogy a címkék olvasására használt antennák 

elhelyezése nagyon lényeges, mivel a rosszul elhelyezett antennák miatt kieső észlelés esetén a 

forgalommal szemben haladó jármű detektálása nem lehetséges. Az antennakonfiguráció 

lényeges eleme a rendszernek, főleg magasabb sebességgel haladó járművek esetén, mivel csak 

rövid ideig tartózkodnak az olvasók hatósugarában4. A kialakított rendszert a Safespot projekt 

keretein belül teszteltük a Fiat kutatóközpontjának tesztpályáján [75] Olaszországban 

Torinóban. 

                                                           
4 30 km/h haladási sebességnél 1 mp alatt 8 méter halad a jármű, ez 50 km/h esetén már 14 méter míg 

100 km/h esetén 28 méter 
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35. ábra: Az éles teszt helyszíne Google Earth képen a helyes és helytelen irányok, valamint az érzékelők 

megjelölésével 

 

További tesztméréseket végeztem a kialakított rendszerrel (10 II. Függelék) magas sebesség 

mellett (100 km/h), melynek helyszíne Budapest M1-M7 autópálya közös bevezetőszakasza 

volt (6 II. Függelék). A mérések során felhasználásra kerültek belső hőmérővel ellátott tag-ek 

is, melyek a járművek külső részére kerültek rögzítésre. Az általuk szolgáltatott hőmérsékleti 

adatok ellenőrzésére (7 II. Függelék) a mérésben résztvevő járművek saját hőmérsékleti adatai 

szolgáltak referenciaként. Az adatok feldolgozásának eredménye, hogy a kapott értékek 

korrelálnak egymással, így felhasználhatók hőmérsékleti riasztáshoz meghatározott 

hőmérsékleti küszöb mellett pl. „Vigyázz csúszós út veszély!”. Az autópályás mérések 

folyamán különböző forgalmi szituációk és antennapozíciók kerültek tesztelésre, hogy átfogó 

képet alakíthassak ki, hogy a gépjárművek, mint nagy kiterjedésű fém objektumok milyen 

módon és mértékben árnyékolják le egymást. Az érzékelők elhelyezésével kell megfelelő 

gondossággal eljárni, mivel az alacsony magasságban felállított olvasó szignifikánsabban 

kevesebbszer képes kommunikálni az elhaladó címkékkel a fémes közeg miatt. Kevesebb 

érzékelési adat kerül rögzítésre nagy haladási sebességnél, hiszen a címke sokkal rövidebb ideig 

tartózkodik az olvasó hatókörében. A 36. ábra diagramján egy 100 km/h-s sebességnél rögzített 

mérés adatai szerepelnek, ahol az olvasó egy gyalogos felüljárón az útpálya felénél került 

kihelyezésre. A nagy sebesség ellenére minden elhelyezett címke képes volt kommunikálni a 

vevővel, pedig közülük hármat a jármű belterében a padlólemezen helyeztünk el (címke 

azonosítója: 304, 306, 795). A mérések kivitelezésekor a címkék elhelyezését a járművekben 

mérési jegyzőkönyvben rögzítettem, a végzett mérések nem egyszerre kerültek kivitelezésre. A 

forgalmi szituációk szimulálása különböző elrendezésekben történt, úgymint: 

 járművek egymás után nagy követési távolsággal, 
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 járművek egymás után kis követési távolsággal, 

 járművek egymás melletti sávokban azonos haladási sebességgel, 

 járművek különböző haladási sebességgel különböző sávokban. 

A takarásos vizsgálatok egyik (részlet: 8 II. Függelék) tanulsága, hogy nagyobb sebességnél 

alacsony antennamagasság és kis követési távolsággal közlekedő járművek esetén nem sikerül 

minden elhaladó járművet megfelelően detektálni. Az alacsony antenna magasság esetén a 

karosszéria elemek vastagsága is befolyásoló tényező volt. A mérések konklúziója az antenna 

elhelyezésre, hogy lehetőleg magas pozícióban, enyhén az útpálya felé döntött elhelyezéssel 

érhető el a legmagasabb kommunikációs darabszám. A tag elhelyezése pedig az első 

szélvédőnél a legideálisabb, ha van lehetőség az üveg felület külső oldalára rögzíteni jobb 

kiolvasási értékeket kaphatunk, mert nem érvényesül az üveg árnyékoló hatása. 

 

36. ábra: Teszt mérés az M1  M7 autópálya közös szakaszán 

 

A tesztek futtatásakor nemcsak érzékelés, hanem adatkiolvasás üzemmódban is történt 

adatgyűjtés (37. ábra). A mérések célja annak meghatározása, hogy miként befolyásolja a 

sebesség a címkében tárolt adatok kiolvasását. A címkékben tárolt adatok (11. táblázat) a 

háttérprojektnek megfelelően autótípustól függő információk voltak, úgymint üzemanyagtípus, 

motor lökettérfogat, össztömeg, tengelyterhelés, speciális/veszélyes rakomány, sürgősségi 

jármű stb. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával pontosabb forgalmi statisztikák 

származtathatók, felhasználásukról a későbbiekben lesz szó. 
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37. ábra: Adatkiolvasás elhaladó címkékből nagy sebesség mellett 

 

11. táblázat: Adatkiolvasás címkékből  részlet 

dátum idő(h:m:s) tag Id dB 
hajtóanyag 

típusa 

teljes károsanyag 

kibocsájtás 

CO2 (g/km) 

tengelyterhelés 

(kg) 

össztömeg 

(kg) 

20120307 152156 200109738 -50 diesel 126 475 970 

20120307 152156 200142308 -46 benzin 111 515 1030 

20120307 152156 200142309 -49 benzin 348 1133 2166 

20120307 152157 200109794 -61 benzin 290 813 1625 

20120307 152157 200109795 -47 diesel 900 3600 7200 

20120307 152158 200109798 -52 benzin 194 715 1430 

 

A meghatározott haladási iránnyal szemben közlekedők kiszűrése az adott csomópontban a jól 

megtervezett rendszeren múlik, egy-egy kialakítás manuálisan időigényes lehet, ezért a cél az 

automatizálás. Vizsgálataimban különválasztottam a jellemzően városi környezetű kisebb 

sebességű és a külterületi nagyobb sebességű utak kereszteződéseit. Városi környezetben is 

egyre gyakrabban fordulnak elő helytelen irányú behajtások, de a lassabb tempójú közlekedés 

több lehetőséget hagy a vezetőnek korrigálni az útvonalat. Azokon a helyeken, ahol osztott 

pályás az útszerkezet, korrekcióra már nincsen lehetőség így a szemben haladó jármű komoly 

gondot okoz. Ahol szilárd fizikai elválasztás van a forgalmi irányok között, ott a rossz irányból 

közlekedő nem tud gyorsan eltűnni a szabályosan haladó járműfolyamból, míg akadálymentes 

útpálya esetén képes megfordulni vagy átsorolni a megfelelő sávba a vétkes jármű, ha nem 
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történt ütközés. A fő feladat városi környezetben a csomópontokra meghatározott automatizált 

antenna-elhelyezés, a magasabb sebességű külterületi utak kereszteződései esetén milyen 

geometriai tényezők fennállása mellett lehetséges forgalommal szemben hajtani illetve 

kimutatni a járműfolyamból. A szenzorok által lefedett útszakaszok érzékelési információi 

alapján több eset lehetséges: 

 optimális eset: nincsen téves riasztás, kieső észlelés, 

 van hiba: 

a) elsőfajú hiba: nem veszünk észre „ghost driver-t”, 

b) másodfajú hiba: szabályosan haladó járművet azonosít „ghost driver”-

ként. 

Ha a rossz esetnél megjelölt események közül bármelyik is fennáll, az elhelyezett érzékelők 

nem megfelelő pozícióban kerültek elhelyezésre. A városi és gyorsforgalmi utak esetben 

többrétegű adatmodell kezelése a feladat, amelynek elemei a következők: 

 képi alap (georeferált űrfelvétel vagy ortofotó), 

 útgeometria (útgráf élekkel és csomópontokkal), 

 lehetséges tévesztési irányok (különleges gráfélek). 

A csomópontok földrajzi adatai könnyen beszerezhetők - pl. az OpenStreetMap (továbbiakban 

OSM) portálról - az utak, útszakaszok geometriai adatai, melyek WGS-84 rendszerben adottak. 

Az importálás módjától függően ezek az adatok különböző formátumban állnak rendelkezésre, 

melyek közül kettővel foglalkoztam; 

 xml állomány és 

 shape file. 

Mindkét exportált állománytípus rendelkezik a további feldolgozás szempontjából előnyökkel 

és hátrányokkal. A célkitűzés az, hogy a szimulációs eljárás képes legyen a minimális számú, 

automatikusan, megbízhatóan elhelyezett antennák elhelyezésére, melyekkel az adott 

csomópont forgalma monitorozható. Az antenna-elhelyezés automatizálásához szükséges egy 

jól felépített keretrendszer. A feladat legnehezebb része azon elvek kidolgozása, amelyek 

minden csomópontra érvényesek és alkalmazhatóak. 

A szimuláció/optimalizáció kezdeti megkötései és alapfeltevései: 

 antennára vonatkozóan: az antennákat és hatósugarukat a térben gömbként 

reprezentálom, melyeken belül a jelterjedés homogén, 
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 antennára vonatkozóan: az antennák elhelyezésekor átfedő területek nem lehetségesek, 

kivétel abban az esetben tehető, ha ugyanarra a forgalmi irányra vonatkozik a két vagy 

több antenna, 

 az elképzelt modellben egyedi esetekkel foglalkozom. 

 

 

38. ábra: Optimális antenna-elhelyezés folyamatábrája 

 

Városi modell esetén a 38. ábra szemlélteti egy csomópont esetében az optimális antenna-

elhelyezés keresésének elvi folyamatát. Első lépés a kapott térképi geometriai adatok alapján a 

csomópont geometriáját lehető legjobban leíró gráf előállítása, melynek segítségével a helyes 

útirányokat nyilván lehet tartani. Ez a gráf lesz az alapja az optimalizációs eljárásnak, mely 

meghatározza egy adott sűrűséggel elhelyezett lehetséges antennapozíciók közül a 

legkedvezőbbet. A vizsgálat célja, hogy az aktuális antennapozícióhoz a lehető legtöbb útirány 

tartozzon, azaz az antenna minél jobban lefedje lehetőségeihez képest az adott útszakaszt. Minél 

több járművet legyen képes azonosítani a csomópontban, így a nem megfelelő irányban 

közlekedők könnyedén szűrhetőkké válnak. Az olvasási távolság és a felhasználható antennák 

darabszáma fontos elemei a számítási folyamatnak. A mai számítási kapacitás mellett a 
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modellben végtelen számú antenna elhelyezése lehetséges, ennek eredményeként kiválasztható 

az ideális antenna-elhelyezés. A futási idő a számítási kapacitástól függetlenül vizsgálandó 

attribútum; a csomópont mérete, bonyolultsági foka illetve a lefedéshez felhasznált antennák 

száma befolyásolja azt. A következő lépés meghatározni egy rácshálót, amely lefedi a 

csomópontot és mikrokörnyezetét. A rácsháló csomópontjai adják az antennák helyét, az 

egyenletes rácsháló pontjaira ültetett antenna-elemek minden kombinációja vizsgálható. 

Aktuális helyzetüket megtartva tesztelni kell, hogy kimutatható-e közöttük ghost driver, vagy 

csak normál járműfolyam monitorozására van lehetőség. A rácsháló alapesetben szabályos 

felosztású, a rácspontok távolsága, lépésköze egy paraméter megadással bementi adatként 

változtatható a jobb érzékelőpozíció meghatározása érdekében. Az alapértelmezett sűrűséget – 

a rácspontok közti távolságot – a csomópont geometriája nagymértékben befolyásolja. Nem 

lehet egy kisméretű és egy elnyújtott, hosszú csomópont esetén ugyanolyan rácselemszámot 

alkalmazni minden tengely irányában. Kezdő lépésként egy antenna és a hozzá kapcsolódó 

adatok a program bemeneti információi. A rácspontokon végighaladva meghatározza az 

algoritmus az antenna helyét a modellben. Az antenna reprezentációja egy gömb, ezen keresztül 

kell mennie a gráfélnek. Következő lépésben bekerül egy második antenna a modelltérbe, 

aminek a helyzete minden új rácspontra mozduláskor összehasonlításra kerül az első 

antennával. Az összes rácspontra végül elhelyezett érzékelők számát minimalizálni kell. A cél, 

hogy a szimulációs környezetben egyszerre annyi darabszámú antennával fusson le az elemzés, 

ahány darab antennával szeretnénk lefedni az adott területet. A szimuláció során minden 

rácsponton meg kell vizsgálni, hogy az adott pozícióban hány forgalmi irányt képes érzékelni 

az antenna. A haladás i. sor j. elemeként írható le (39. ábra). A kérdés van-e a két antenna 

reprezentációnak közös része, ha igen milyen gráféleket metsz. Ha a két gráfél irányítottsága 

azonos (pl. széles, sok forgalmi sávos utak esetén), akkor maradhat az átfedő elrendezés. 

Lefedhet több forgalmi irányt egy antenna, ha a forgalommal szemben közlekedő jármű a 

járműfolyamból kimutatható marad (pl. lehajtó ágak esetén). Ha a rácspont olyan képi területre 

esik, ahol nincsen útszakasz, és a pufferzónája sem metsz egyetlen gráfelemet sem, azt a 

rácspont törlésre kerül a listából. Megmaradnak azok a rácselemek, amelyekhez tartozó 

hatósugár metsz egy, vagy több gráfélt. Ezek száma még csökkentést igényel, melyet iterációs 

eljárással lehet elérni. A későbbiekben a szimulációs programtól elvárható, hogy optimális 

antennaszámot és azok elhelyezését adja meg, illetve kezeljen inhomogén felosztású 

környezetet. Inhomogén felosztású rács esetén megsűrűsödik a rácspontotok száma a 

bonyolultabb útkereszteződés részeknél. A fenti lépések után előáll az adott csomópont 
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elsődleges lefedési terve, melyet, ha szükséges, utólagosan egy operátor módosíthat, 

felülbírálva a szoftver kalkulációját. 

 

39. ábra: Automatikus antenna elhelyezés 

 

A mintacsomópont (40. ábra) Budapesten található, a Mogyoródi út és Mexikói út 

kereszteződésében. Látszólag egyszerű szintbeli kereszteződés, de a sávszámok változása és a 

haladási iránnyal szemben kialakított kanyarodó sáv miatt bonyolultabb. A kiválasztott 

csomópontban gyakorta fordul elő figyelmetlenségből és az osztott pályás vonalvezetésből 

adódóan a szemközti forgalmi sávba való érkezés, főleg korlátozott látási viszonyok mellett 

(köd, éjszaka). 2017-ben a kereszteződésben műanyag terelőfalak kerültek kihelyezésre a 

közlekedők részére a biztonságos áthaladás érdekében. A választott mintaterület lehetséges 

járműfolyam irányait reprezentáló gráfnak 20 csomópontja van, melyek közt irányított élek 

jelölik a forgalmi irányokat. A kanyarodási kényszereket illetve tilalmakat természetesen a 

csomópontot leíró gráfban jelölni kell, mivel közlekedési szempontból hamis lehetőségeket 

adnának az elemzés során. A csomóponti ágak kezdőpontját reprezentáló gráfcsúcsok esetében 

meg kell adni, hogy belőlük csak egy irányban lehetséges a továbbhaladás. Ennek rögzítése 

szükséges, hogy ne kerüljenek matematikailag lehetséges utak a vizsgálat alatt a rendszerbe. 

Ha más tényezők nem kötik meg a szakaszok lehatárolását, a végpontok felvétele önkényes 

alapon történik. 



~ 71 ~ 
 

 

40. ábra: A választott mintaterület 

 

A 41. ábra első részén a mintaterületet két antenna felügyeli, melyek segítségével egy 

lehetséges forgalommal szemben hajtást lehet dokumentálni az 1. és a 3. jelű olvasó között. Az 

ábra második részén a csomópont összes forgalmi ágát figyeli egy antenna, ezáltal a forgalom 

méretéről is képes adatokat szolgáltatni. 

 

41. ábra: A választott mintaterület: bal oldalon a kereszteződés két antennával és egy szabálytalanul 

közlekedő járművel, jobb oldalon a kereszteződést lefedő antenna kiosztással 

 

A forgalommal szemben haladó jármű főleg nagysebességű utak esetén jelent különös veszélyt. 

A cél gyorsforgalmi utak esetében a meglévő csomópontok vizsgálatával lokalizálni azokat a 

helyeket, ahol forgalommal szemben tud közlekedni a jármű. Három ország öt kereszteződése 

került vizsgálatra. Ezek rendre a következők: 
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 Dunakeszi M0 autópálya, 

 Hannover A2 autópálya – Németország, 

 Torino-Caselle autópálya – Olaszország, 

 Mogyoródi út – Mexikói út – Budapest, 

 Rákóczi híd – Pázmány Péter sétány – Budapest. 

Alapvetően a nagyobb sebességű utak csomópontjai szerepeltek az elemzésben, de ez 

kiegészült két városi kereszteződéssel, hogy a szempontrendszer kialakításához új 

információkkal szolgáljanak. A kiválasztott városi csomópontok esetében fontos megjegyezni, 

hogy már történt forgalommal szemben közlekedésből fakadó baleset, amelyek közül az egyik 

halálos kimenetelű volt (42. ábra). 

  

a) Torino-Caselle, Olaszország b) Hannover, Németország 

  

c) Rákóczi híd-Pázmány Péter sétány 

Budapest, Magyarország 

d) Mogyoródi út-Mexikói út 

Budapest, Magyarország 

 

42. ábra: Útkereszteződések  áttekintés 
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Szintbeli keresztezés esetén a mérnökök újabban igyekeznek egyszerű körforgalmat kialakítani, 

ahol a beépítés engedi, mivel ez a járműfolyamok egyik legbiztonságosabb keresztezési 

lehetősége. Részben különszintű keresztezés esetén a keresztező forgalmi mozgások egy része 

szintben valósul meg, pl. rombusz típusú kereszteződés. A részben különszintű és különszintű 

esetben a csomópont veszélyességi besorolásánál meghatározó jellemzők a következők: 

 terepnehézség: vonalvezetés nagyvonalú és a csatlakozó ágak sugara nagy, 

 építési kötöttség: már meglévő nyomvonal, telekhatárok, 

 forgalom mértéke. 

Meghatározó karakterisztika alapján azonosítani lehessen azokat a csomópontokat, amelyekben 

potenciális forgalommal szembenhajtásos eset várható a kereszteződés kialakításból, 

domborzati viszonyaiból származóan. A jellemzők felállításához több csomóponttípus került 

elemzésre, melyek kiválasztásánál figyelembe vettem az útkereszteződés kialakítását és a 

keresztező utak rendűségét/típusát. A vizsgált kereszteződési típusok a következők: 

 autópálya-autópálya csomópont,  

 autópálya-autóút/főút csomópont, 

 sávelhúzással osztott pályává szélesedő út, 

 híd és közút kapcsolat. 

A vizsgálat alá vont kereszteződések jellemzői a következők: 

 lóhere alakú, 

 trombita, rombusz típusú lehajtó, felhajtó, 

 nagyméretű, elnyújtott geometria, amit nehezebb átlátni egy tapasztalatlan sofőrnek, 

 magassági szintkülönbség miatti nehezebb tájékozódás, 

 hídra fel és lehajtó ágak. 

Az alapfelvetés, hogy geometriai vizsgálattal kimutathatók azok a veszélyes szakaszok, amikre 

érdemes automatikus figyelőrendszert fejleszteni és telepíteni. A geometriai-topológiai elemzés 

előnyös, mert a szükséges adatok könnyen és olcsón előállíthatók, nem igényelnek költséges 

kutatást. A gráfelemzéshez felhasznált alaphipotézis, mely a feltételezett forgalommal szemben 

haladás potenciális helyét adja meg a következő: 

Ha  𝐴𝑖𝑗 = 𝐴𝑗𝑖  ≠ 0 akkor   𝐴∗𝑖  feltételezett Ghost Driver hely az adott élről 

 𝐴∗𝑗  feltételezett Ghost Driver hely az adott élről, 

 

ahol A az adjacencia mátrix, melynek szokásos definíciója a következő: 
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𝐴𝑖𝑗 = {
1 ha létezik él i és j csomópont között
0 𝑘ü𝑙ö𝑛𝑏𝑒𝑛

 (7) 

A szomszédsági mátrix az irányított gráfon alapszik, mely leírja az adott csomópontot. Méretét 

a pontok száma határozza meg, típusa szerint négyzetes mátrix. Ha tehát a gráfban két 

csomópont között kétirányú kapcsolat van, a csatlakozó éleket vizsgálat alá kell vonni. A 

kiválasztott csomópont befutó élein ellentétes irányú haladás adja meg a lehetséges helyeket a 

forgalommal szemben közlekedésre. 

Az adott kereszteződés vizsgálatánál az elemzésre hatással van a geometria leképezése. 

Elsődleges meghatározni a modell részletességét és annak alapelemét, vagy másnéven entitását. 

A választott leképezési entitás az úttest. Az úttest topológiájának kialakítására a következő 

megkötéseket alkalmaztam: 

 az úttest a leképezés alapja, 

 ha azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van, egy egységként 

kerül azonosításra, 

 ha zárt a sáv, akkor két külön él kell a jelölésnél,  

 oda-vissza irányú úttest esetén, ahol nincsen fizikai elválasztás, végcsomópontok 

azonosak, 

 lehajtók, felhajtók egy pontként jelennek meg, nem kapnak külön leágazó élt (lassítósáv 

kihajtásnál és gyorsítósáv felhajtásnál). 

Amint a jellemző töréspontok rendelkezésre állnak, akkor azok koordinátái (WGS84) is 

meghatározásra kerülnek a megjelenítéshez. Következő lépésben előállításra kerül a 

csomópontot leíró gráf adjacencia mátrixa. A vázat adó pontokat összekötő irányított élek 

egyedi elnevezést kapnak, mely szintén mátrixos formátumban kerül tárolásra. A gráf éleihez 

kapcsolódhatnak szakadatok, viszont az elemzés során csak a szomszédsági adatok 

felhasználásával kapott gráfokkal foglalkoztam, mivel gyorsabb és olcsóbb elemzést tesznek 

lehetővé. A kereszteződésre vonatkozó közlekedési szabályokat, különböző kényszereket – pl. 

nem lehet kanyarodni az adott pontból balra – a csomópont-csomópont kapcsolati mátrixban 

rögzíteni kell a megfelelő helyen zérusra állított értékekkel. A geometriai információk alapján 

tehát felépült az adott csomópont topológiai leírása. A csúcspárok közti legrövidebb utak 

meghatározására a Floyd-Warshall algoritmust alkalmaztam. Az algoritmus eredményeit 

felhasználva megkapjuk a csomópontok közti utak csomópont és él listáját. Könnyebben 

azonosítható az áthaladó útvonal az élek azonosítóinak meghatározott sorrendben történő 

megadásával, mint az érintett csomóponti azonosítók felsorolásával. Az elemzéshez a 
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kiválasztott csomópont logikai vázát használom. A logikai váz az a gráf, amely a minimálisan 

szükséges csomópontot (node) tartalmazza az adott kereszteződés teljes és helyes 

leképezéséhez, így az tartalmazza a kanyarodáshoz, kiváláshoz és fonódáshoz szükséges elemet 

és természetesen az összekötő ágakat is. Az valósághű megjelenítéshez rendelkezésre állnak a 

további töréspontok (vertex) koordinátalistája és összekötési mátrixa, mivel a logikai váz 

végtelenül leegyszerűsített mása az adott kereszteződésnek (43. ábra). Az adatok OSM 

(OpenStreetMap [76]) forrásadatokból QGIS programon [77] keresztül manuális válogatással 

kerültek feltöltésre. Későbbiekben a csomópontok és töréspontok válogatása egy függvény 

segítségével történik meg a csatlakozó élek száma alapján. 

 

 

43. ábra: Kereszteződés csomópont (node) és töréspont (vertex) alapú felépítése a modellezéshez és 

megjelenítéshez 

 

A 12. táblázat tartalmazza a vizsgált csomópontok áttekintő adatait. Az első oszlopban a logikai 

váz (topológia) megalkotásához szükséges pontok minimális darabszáma szerepel. A 

következő két oszlop a forgalommal szemben haladásra alkalmas élek számát, illetve a 

hozzájuk tartozó csomópontok darabszámát tartalmazza. Az érintett csomópontok között 

lehetnek ismétlődő csomópontok, tehát a forgalommal szembenhajtásra alkalmasnak talált élek 

ugyanabban a csomópontban találkoznak. Ezzel a problémával az osztott pályás út és egy 

úttesten vezetett kétirányú forgalom váltásánál szembesülhetünk. A két úttípus átmenetének 

nem megfelelő vonalvezetéssel történő kezelése okozhat problémát a helyismerettel nem 

rendelkező vezetőnek. Látható, hogy nagy csomópontnak is lehet viszonylag kevés 
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csomópontból felépülő szomszédsági mátrixa, míg egy városi kereszteződésnek lehet sokkal 

több elemet tartalmazó adjacencia mátrixa. 

 

12. táblázat: A vizsgálati csomópontok paraméterei 

 

Szükséges 

minimum 

(node) 

Lehetséges 

ghost driver 

utak 

Érintett 

csomópontok 

(node) 

Dunakeszi M0 autópálya 12 2 4 

Hannover A2 autópálya 22 2 4 

Torino-Caselle autópálya 13 2 4 

Mogyoródi út – Mexikói út 10 3 4 

Rákóczi híd – Pázmány P. st. 13 1 2 

 

A 44. ábrán a Dunakeszi M0 autópályaszakasz kereszteződésének térképi leképezése látható, 

jól megfigyelhető a különbség a tiszta logikai struktúra és a töréspontokkal ellátott megjelenítés 

között. Az elemzéskor forrás-nyelő vizsgálattal leválogathatók a hálózat kezdő és végpontjai, 

melyeket a folyamatos útpályával való kapcsolat miatt nem vettem figyelembe az elemzéskor. 

A 45. ábrán a tesztkereszteződés általánosított adjacencia mátrixa látható, ahol az üres mezők 

zérus kapcsolatot jelölnek. A csomópont önmagával vett kapcsolata (a mátrix főátlója) szintén 

zérus. Az adott csomóponthoz tartozó élek száma tájékoztatást nyújt a csomópont terheléséről. 

A sok kapcsolódó éllel rendelkező csomópont mindig potenciális baleseti gócpontnak számít. 

Minél magasabb az átfutó élek száma, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a 

járművezető hibát követ el, ezért különös figyelmet kell fordítani ezekre a csomópontokra a 

vizsgálat lefolytatásakor. A kifejlesztett Matlab program meghatározza a legrövidebb útvonalak 

listáját a csomópontok között, amely tartalmazza az összes csomópont-azonosítót az útvonalon, 

külön listába kerülnek az csomópontok közötti élkapcsolatok (13. táblázat). 
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44. ábra: Térképi adatokból a töréspontokkal ellátott gráf leképezése és a kereszteződés logikai váza, 

Dunakeszi  Magyarország 

 

 

45. ábra: A kereszteződés általánosított adjacencia mártixa, Dunakeszi  Magyarország 
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13. táblázat: Eredményadatok a fejlesztett algoritmus használatával  részlet 

Csomópont- 

csomópont 

kapcsolat 

Élek 

száma 

Útvonal-

Csomópont lista 

Útvonal-Élek 

lista 

(1-2) 5  1  7  9  10  8  2  a  k  h  j  f  

(1-3) 3  1  7  5  3  a  b  c  

(1-5) 2  1  7  5  a  b  

(1-7) 1  1  7  a  

(1-8) 4  1  7  9  10  8  a  k  h  j  

(1-9) 2  1  7  9  a  k  

(1-10) 3  1  7  9  10  a  k  h  

(1-12) 4  1  7  9  10  12  a  k  h  m  

(4-2) 3  4  6  8  2  d  e  f  

(4-3) 5  4  6  10  9  5  3  d  g  i  l  c  

(4-5) 4  4  6  10  9  5  d  g  i  l  

 

Külön listába kerülnek az egymással kapcsolatban álló csomópont hármasok. Ezek az 

irányítottságuk alapján induló-áthaladó-befutó csomópontok. Az általános adjacencia 

mátrixból kiemelésre kerül a legtöbb illeszkedő éllel rendelkező csomópont és a hozzá tartozó 

azonosító. A programban egy saját fejlesztésű függvény leválogatja azokat a csomópontokat, 

melyek oda-vissza haladó élpárral rendelkeznek. Ezek a csomópontok adják azokat a „forró 

helyeket”, ahol várhatóan tévesztés történik a közlekedésben és forgalommal szemben 

haladásra lehet számítani. A befutó élek induló csomópontja és a meghatározott oda-vissza 

élpárral rendelkező csomópont között lehetséges a forgalommal szemben haladás. Az 

algoritmus által azonosított csomópontok közötti élek meghatározásra kerülnek a legrövidebb 

utakat adó listából. Az eredmények megjelenítése piros nyíllal a 46. ábrán látható, ahol 

lehetséges forgalommal szembeni haladás történhet a ’k’ nevű élen a 9-es és a 7-es számú 

csomópontok között, ahol a feltételezett haladási irány 9→7. A gráfon helyes haladási irány a 

’k’ élre 7→9. Logikailag helyes eredmény a szintén jelölt ’g’ élen a helytelen haladás, de az 

útpálya szélessége miatt ennek a felhajtásnak a bekövetkezési valószínűsége alacsony. 
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46. ábra: Lehetséges Ghost Driver hely, várható helytelen haladás a ’k’ és ’g’ élen (a helytelen haladás 

iránya piros nyíllal jelölve) 

 

A fejlesztett eljárást lefuttattam a másik négy csomópontra is. Az autópálya kereszteződések 

esetében a kapott eredmény ellenőrzésekor nem találtam eltérést a manuálisan meghatározott 

lehetőségek és a program által meghatározottak között. Az eljárás alapvetően külterületi nagy 

sebességű utakra készült nem sávszintű nyilvántartással, viszont a technika alkalmazhatóságát 

városi környezetben ellenőriztem. Városi kereszteződések esetében az eredmények vizsgálata 

azonban új szempontrendszer kialakítását tette szükségessé. Az osztott pályás útfelületek esetén 

a sávok külön-külön való leképezése megfontolandó, ha a fizikai elválasztás mértéke egy adott 

határérték felett van. Erre a vizsgálatra egy új modul kerül kifejlesztésre, amely automata 

módon szintetizál egy új gráfot a geometriai információk alapján. A vizsgálatok eredményeit a 

47. ábra tartalmazza, ahol a könnyebb olvashatóság kedvéért csak azok a csomópontok kerültek 

megírásra, melyek érintettek a forgalommal szembenhajtásban. 
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a) Torino-Caselle, Olaszország b) Hannover, Németország 

  

c) Rákóczi híd-Pázmány Péter sétány 

Budapest, Magyarország 

d) Mogyoródi út-Mexikói út 

Budapest, Magyarország 

 

47. ábra: Lehetséges ghost driver helyek – áttekintés 

 

A rádiófrekvenciás azonosító rendszer képes kiszűrni a forgalomból a szemben közlekedőt. A 

rendszer rádióhullámok segítségével képes adatok továbbítására teljesen automata módon, a 

közvetlen rálátás igénye nélkül. A forgalomban résztvevő járművek a hatósugárba érve 

automata rendszeren keresztül a chipjükben tárolt azonosítót elküldik, amit a központi rendszer 

egy időbélyeggel együtt adott időintervallumig tárol. A beérkező adatokból egy vizsgálati 

algoritmus szelektálja ki, melyek azok az azonosítók, amelyek nagy valószínűséggel szemben 

közlekednek a megadott forgalmi iránnyal. A rendszer működése tesztekkel alátámasztott. A 

kifejlesztett, gráfelemzésen alapuló algoritmus képes arra, hogy lehetséges forgalommal 

szembeni közlekedésre alkalmas helyeket határozzon meg. Az elemzés futtatása városi 

környezetű csomópontokra felvetett egy új szempontot a geometria topológiai leképezése 

esetében, miszerint az osztott pályás útfelületek esetében bizonyos feltételek teljesülésekor 
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célszerű egy új hálózati leképezést szintetizálni a kialakított elsődleges gráfból, ahol az 

egymáshoz közel eső útfelületek összevonásra kerülnek és egy útpályaként kerülnek rögzítésre. 

A tényleges geometriai távolság, illetve az adott szakaszon megengedett maximális közlekedési 

sebesség befolyásoló tényező az összevonás megengedésekor. Amennyiben városi 

környezetben az összevonhatóság feltételei nem teljesülnek, akár sávonként lebontott 

gráfreprecentáció is szükséges lehet és az optimális antennakiosztás elve mellett egy hatékony 

csomópontfigyelő hálózatkialakításra lehet előzetes terveket készíteni. 

 

3. Tézis: 

Rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott forgalommal szemben közlekedő járművek 

automatikus és valós idejű detektálására szolgáló módszertant dolgoztam ki. 

Kapcsolódó publikációk: [78], [79], [80], [53] 

 

4. Tézis: 

Rádiófrekvenciás azonosításon alapuló automatizált megfigyelő rendszer 

infrastrukturális tervezési eljárását fejlesztettem ki közlekedési csomópontok széles 

körére a forgalommal szemben haladó járművek kiszűrésére. 

Kapcsolódó publikációk: [81], [79], [82] 

 

3.2.3. Az RFID technika alkalmazása okos város esetén 

A városellátási, szervezési feladatoknál városlakók igényeit, a hosszútávú városfejlesztési 

terveket és a helyi szabályozásokat kell figyelembe venni; a folyamatok lebonyolításában az 

okos város (smart city) szemlélet nyújt nagy segítséget [83]. Smart city [84], avagy az okos 

város: emberek, folyamatok és technológiák hármasából felépülő egység, amelynek fő célja az 

élhető város elérése. Az életminőség javításához a három területnek együtt, összhangban kell 

működnie. Az okos város, mint fogalom nem egységes, mivel annyiféle megközelítés létezik a 

világon, ahány település kezdte el keresni az erőforrások optimális kihasználásának 

lehetőségeit. Az innnovatív módon felhasznált infokommunikációs eszközök és szolgáltatások 

a település erőforrásainak és helyi adottságainak figyelembevétele mellett a lakosság 

életminőségének emelését, illetve a helyi vállalkozások versenyképességének növelését teszik 
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lehetővé. A European Smart Cities Project [85] hat jellemző köré csoportosítva határozza meg 

egy jól működő okos város modelljét. Az okos város fejlesztések kiemelt figyelmet kapnak a 

következő évtizedekben, mivel az EU infokommunikációs, innovációs és zöldgazdaság-

törekvéseinek metszéspontjában állnak és egy jól működő smart city projekt jelentősen 

hozzájárulhat a városi közösség megújulásához, a helyi digitális gazdaság és társadalom 

megerősítéséhez. A magyarországi városok között is szép számmal akadnak olyanok, melyek 

okosváros-fejlesztési programot kezdtek el, akár önerőből, akár állami támogatással. 

Mindegyik projektben közös, hogy szükségesek a telepített szenzorok (járművekben, 

épületekben, úthálózatban, egyéb létesítményekben (világítás, légszennyezettségi adatok stb.)), 

melyek képesek beavatkozás nélkül kommunikálni egy központi rendszerrel vagy akár 

egymással is. Az RFID telepített vevőberendezésekkel nemcsak a forgalommal szemben 

közlekedőket lehet szűrni, a rendszer integrálható más szenzoros rendszerekkel, ezzel egy 

komplex, multiszenzoros megoldás hozható létre. 

A közlekedés integrált és stratégiai tervezése, valamint teljesítményének értékelése a 

járműfolyamok nagyságán és mozgásán alapul. Minden közúti forgalomban résztvevő 

járműnek rendelkeznie kell szabályos hatósági okmánnyal, melynek tartalma és formátuma 

előre meghatározott. Vizsgálataimat az ismertetett rádiófrekvenciás rendszerrel kiterjesztettem 

az elektronikus forgalmi engedély használhatóságára irányuló tesztek elvégzésével. 

Alapfelvetés, hogy az adatokat hordozó címke nem távolítható el roncsolás nélkül. Ha egy adott 

kereszteződés rendelkezik kiépített rádiófrekvenciás olvasókkal, akkor az elhaladó járművekről 

statisztikai adatok nyerhetők, hogy egy adott időtartamra vonatkoztatva mekkora az adott 

csomópont forgalmi terhelése (jármű/perc vagy jármű/óra) [86]. Mivel egy címke többször is 

olvasható egy áthaladás alatt, ezért egy időablakon belül az adott azonosító csak egyszer kerül 

tárolásra. Természetesen a városi környezetben többször is áthaladhat a kereszteződésen a 

jármű egy nap. Egy útszakaszra két azonos képességű olvasót kihelyezve és a járművek egyedi 

azonosítóit felhasználva, a két érzékelés közötti áthaladási sebesség meghatározható, ezáltal a 

fixen telepített sebességmérőkhöz hasonlóan a gyorshajtás megállapítható az adott szakaszon. 

Az RFID rendszer nemcsak az adott címke azonosítójának észlelésére képes, hanem a tárolt 

adatok kiolvasására is, ezáltal további alkalmazások válnak elérhetővé. A címkékben különféle 

járműinformációkat lehet rögzíteni; például járműtípust, motor méretét, üzemanyag fajtája, 

tömegét, CO2 és más gázok kibocsátását, speciális / veszélyes rakományt stb. Ezen adatok 

felhasználásával pontosabb forgalmi statisztikák származtathatók. Megjegyzendő, hogy a 

címkék adatait szabványos formában kell tárolni és rendszeresen karbantartani. A forgalom 

menedzseléséhez, akár azonnali beavatkozással biztosít adatokat egy kiépített hálózat a 
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torlódások elkerülésére. A rendszer felhasználható útdíj és behajtási jogosultság kezelésére 

illetve a különböző behajtási engedélyek kezelésére. A járműkategóriák rögzítésével a forgalom 

osztályozása is megoldható. Egy integrált elektronikus forgalmi engedélyre épülő rendszer 

folyamatábrája látható a 48. ábrán. A címkével ellátott jármű megközelíti a kereszteződést, az 

olvasó észleli, kiolvassa a tárolt adatokat. Az összegyűjtött adatokat vezetékes vagy vezeték 

nélküli kommunikáció útján továbbítja egy központi feldolgozó rendszernek. Az adatok 

tárolása és feldolgozása során az adatvédelmi előírások betartásra kerülnek. A nyert adatokból 

aktuális forgalmi adatok kaphatók, ezek a későbbiekben felhasználhatók statisztikai elemzéshez 

az adott keresztmetszetben bonyolódó forgalomról. Ha két olvasóval rendelkezik a csomópont, 

a tárolt időbélyegek feldolgozásával megkapjuk az átlagos áthaladási időt egy adott időszakra 

nézve. Az átlagos áthaladási idő alapján lehet következtetni a csomóponti forgalom haladására. 

A közel valós idejű sebesség és forgalom adatokból torlódások és fennakadások jelezhetők 

automata módon; intelligens vezérlésű (változtatható jelzésképű) táblák segítségével pedig 

alternatív útvonalra terelhető a járműfolyam. A címkékben tárolt járműadatokból utólagos 

elemzéssel specifikus adatok származtathatók, úgymint: 

 zajterhelés, 

 környezetszennyezés mértéke, 

 útburkolat kopása, erodálódása. 

Napi, heti vagy havi lebontásban készülhet statisztika az adott szakaszt érintő terhelésről, ez 

alapján a karbantartási munkálatok előre ütemezhetők. Egy teljes kiépített hálózat esetén 

könnyen létrehozható a járműforgalomból származó légszennyezettségi adatok tematikus 

megjelenítése az adott városra. 
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48. ábra: Elektronikus forgalmi engedélyre épülő forgalom kezelő rendszer folyamatábrája 

 

Az elektronikus forgalmi engedély vizsgálatán alapuló tesztek több mérési napon kerültek 

kivitelezésre. A mérésekben használt tag-ek beépített hőmérős aktív tag-ek, illetve aktív tag-ek 

hőmérő funkció nélkül. A tag-ek memóriájának több mint 90 százaléka a felhasználó általi 

adatokkal tölthető fel, a mérések során a teljes memóriakapacitást nem használtam ki. A 

felhasznált tag-ek memóriájába feltöltésre kerültek a kiolvasni kívánt adatok. A próbaüzemnél 

csak pár jellemző adat, az üzemanyag típusa, CO2 kibocsájtás mértéke, tengelyterhelés és a 

jármű teljes tömege. Az adatok mennyiségét fokozatosan bővítettem a mérések folyamán. Az 

összes tesztjármű adatait a 14. táblázat tartalmazza. A vizsgálat egyik részét képezte, hogy 

okoz-e bármilyen kiolvasási nehézséget az eltárolt nagyobb adatmennyiség. A nagyobb eltárolt 

adatmennyiséggel különböző mérési elrendezéseket is vizsgáltam. A tag-ek középen az első 

szélvédőnél kerültek elhelyezésre, mivel korábbi mérések alapján ez a pozíció bizonyult a 

legjobbnak. 
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14. táblázat: A tesztmérésekhez feltöltött forgalmi engedély adatok (az ékezet nélküli magyar nyelvű 

mezőnevekkel és adatértékekkel) 

rendszam TEST001 TEST002 TEST003 TEST004 TEST005 

gyartmany Toyota Opel Peugeot Volkswagen Ford 

jarmu_tipus Prius Astra 607 Golf Mondeo 

jarmu_kat M1 M1 M1 M1 M1 

osszsuly [kg] 1325 1405 1550 1320 1670 

tengelyszam 2 2 2 2 2 

teljesitmeny [kW] 57 85 98 80 176 

hajtoanyag HIBRID BENZIN DIESEL DIESEL BENZIN 

korny_besor 9 16 7 7 15 

szin 01_feher 08_szurke 06_kek 01_feher 06_kek 

valto_tipus 2 0 2 0 3 

gyartasi_ev 2008 2016 2003 2002 2011 

motor_kod 1NZ-FXE Z16XER 4HX AHF WF05 

 

A rendszer tesztelésekor a forgalmi sebességek mérési körönként előre definiáltak voltak, a 

járművezetők eszerint haladtak. A haladási sebességek városi forgalom esetén: 5 km/h, 10 

km/h, 30 km/ és 50 km/h (49. ábra B része), bevezető gyorsforgalmi illetve autópályán mért 

adatok esetén 70 km/h és 100 km/h (49. ábra A része). A vizsgálat részét képezte, hogy a 

leolvasás iránya alapján hány érzékelést lehet végrehajtani, illetve mekkora az átlagos 

időintervallum, amíg adott sebesség esetén az antenna és a tag kommunikálni tud egymással, 

mielőtt a jármű az antenna hatósugarából kiér. Adott sebességek esetén azonos körülmények 

között kerültek kivitelezésre az érzékelés és a kiolvasás jellegű mérések. 

 

49. ábra: A tesztmérések helyszínei 
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A feldolgozás során az azonos sebességekhez tartozó adatsorok elemzésével arra a 

megállapításra jutottam, hogy a gyártó által megadott specifikációban szereplő kiolvasási 

képességnél jobb eredmények várhatók. Mérési alkalmanként különböző típusú laptopokat 

használtam. Fontos megjegyezni, hogy a mérésben használt laptopok „antenna-megszólaltató” 

képessége befolyásolja az antenna-tag kommunikáció minőségét. Az eredmények így 

átlagértékként kerülnek megjelenítésre a 50. ábrán, ahol a sebességek és a haladási irányok 

alapján kerültek csoportosításra az értékek. Az eredményekből látszik, hogy akár nagy sebesség 

mellett a jármű az antennától távolodó mozgása esetén is megbízhatóan azonosítható és a 

memóriában tárolt adatok kiolvashatók. Az adatsorokban megjelenő hiányos szakaszok 

előfordulása egy-egy tag-re lebontva az adott mérésre elenyésző mértékű. Jellemzően abban az 

esetben fordul elő, mikor a teljes adatkommunikációra nincsen lehetőség, mivel az érzékelési 

tartományból kikerül a tag. Ebben az esetben az azonosítóját az időbélyeggel ellátva megküldi 

az olvasónak, csak a teljes adatsor kinyerésére nem kerül sor. 

A csak érzékelés típusú mérések esetén ez a jelenség nem jelentkezik. A tag azonosítóját 

elektronikus rendszámként kezelve a városüzemeltetés hatékonyságát lehet növelni. A behajtási 

zónák esetén automatikus intézkedés történhet a leolvasás után a behajtási jogosultságnak 

megfelelően. A behajtás ellenőrzése automata módon megtörténhet az esetleges időszaki 

korlátozással bíró területeken is, jellemzően szmogriadó esetén. Az egyszerre érzékelt tag-ek 

száma nem befolyásolta az eredményeket, míg elhelyezkedésük igen. Az egymás után érkező 

járművek esetén gyakoribb volt a kommunikáció, mint több sávban egyidejűleg érkező 

járművek esetén. Ez alapján egy végleges rendszerben célszerű sávonkénti antenna 

elhelyezéssel számolni a pontosabb eredmények érdekében. Kivitelezésre kerültek mérések 

oldalsó elrendezésben is, tehát az antenna az út szélén helyezkedik el, előtte haladnak el a 

járművek. Ezen mérések adatait összevetve a szemből mért adatokkal, az adatkiolvasás 

átlagosan azok 80%-át éri el. Az eredményben a fémes közeg árnyékolási képessége jól látható. 

Mobil antenna használatával a forgalom megállítása nélkül, esetlegesen annak kisebb mértékű 

lassításával a résztvevők ellenőrizhetők, hogy rendelkeznek-e érvényes műszaki vizsgával. 
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50. ábra: A mérésekhez tartozó átlagos összesített adatok a haladási sebesség és irány alapján 

 

A város, mint komplex rendszer kezelése egy integrált RFID rendszer által szolgáltatott 

adatokkal lehetséges és hatékony. A kapukon, karos jelzőlámpa oszlopokon elhelyezett 

antennák, melyek sávonként figyelik a forgalmat, azonnali visszajelzést adnak a forgalom 

aktuális nagyságáról az adott területen. Az időbélyeg adatok felhasználásával egy útszakasz két 

egymás után elhelyezett antennája között a forgalom sebességének meghatározására képes egy 

kiépített rendszer. A sebesség- és forgalomadatokból torlódások és fennakadások jelezhetők 

automata módon; intelligens vezérlésű (változtatható jelzésképű) táblák segítségével pedig 

alternatív útvonalra terelhető a járműfolyam. A városi forgalomirányításnak segítsége lehet a 

közlekedési lámpák vezérlésében is, mivel a kapott adatok alapján a csomóponti terhelés 

meghatározható, így hosszabb ideig biztosíthat zöld jelzést a nagyobb forgalmú útnak, ha a 

keresztező irányból nulla vagy kicsi az érkezők száma. A vázolt rendszer képes a járművek 

megállítása nélkül ellenőrizni a forgalomban való részvétel feltételeit (pl. műszaki vizsga 

megléte, érvényes forgalmi engedély). Az elektronikus forgalmi engedély használata hatékony 

forgalmi adatszolgáltatást tesz lehetővé, melyet az okos város további rendszerei 

felhasználhatnak. 

 

5. Tézis: 

Igazoltam a rögzített helyekre telepített rádiófrekvenciás antennák és járműveken 

elhelyezett címkék által gyűjtött valós idejű adatok közlekedési célú alkalmazhatóságát. 

Kapcsolódó publikációk: [54], [87], [80] 
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4. Összefoglalás 

Doktori kutatásommal elősegítettem a rádiófrekvenciás rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülését. A célkitűzésemmel összefüggésben a téma kutatása során különböző méréseket 

végeztem a rendelkezésemre álló RFID rendszerrel; így többek közt vizsgáltam a jelterjedés 

körülményeit, a jelerősség és távolság adatok kapcsolatát kül- és beltérben egyaránt. A 

klasszikus navigációs rendszerek beltérben nem vagy csak korlátozottan működésképesek, 

ezért új eljárást dolgoztam ki a probléma feloldására. Az épületen belüli tájékozódáshoz a 

tapasztalati adatok felhasználásával egy cella alapú pozíciómeghatározó eljárást terveztem, 

mely a fejlesztett gráfalapú útvonalválasztó modullal együttműködve meghatározza az épületen 

belüli optimális utat a kiindulópont és a célpont között. 

Az Európai Unió 6-os keretprogram által finanszírozott közúti közlekedésbiztonsági rendszerek 

kialakítására és fejlesztésére életre hívott Safespot projektben a BME Fotogrammetria és 

Térinformatika Tanszéke is részt vett. Ebben a projektben végzett munkám adja a doktori 

kutatásom kültérre vonatkozó részét. Megvizsgáltam a balesetveszélyes útszakaszok 

előjelzésének lehetőségeit a rádiófrekvenciás rendszerrel, mivel a preventív intézkedések 

kutatása kiemelt helyen áll. Értekezésem egyik fókuszában a forgalommal szemben közlekedő 

járművek kimutatásának módszere állt. A téma specialitása miatt igyekeztem minél több terepi 

mérést elvégezni az olvasási sikeresség meghatározására számtalan elrendezésben, lefedve 

minél több érzékelési lehetőséget. A működő rendszer – természetesen a normál forgalom 

zavarása és veszélyeztetése nélkül – éles körülmények között is tesztelésre került, többek között 

a Fiat kutatóközpontjának tesztpályáján is. 

A következő célkitűzésem a forgalommal szemben közlekedők automatikus detektálását 

kiszolgáló érzékelőhálózat infrastrukturális tervezési eljárásának fejlesztése volt. 

Vizsgálataimban különválasztottam a jellemzően városi környezetű kisebb sebességű és a 

külterületi nagyobb sebességű utak kereszteződéseit. Városi környezetben a csomópontokra 

meghatározott automatizált antenna-elhelyezésre helyeztem a hangsúlyt, míg gyorsforgalmi 

utak csomópontjai esetében a geometriai jellemzők alapján határoztam meg a forgalommal 

szembenhajtásra potenciálisan alkalmas területeket. 

Végezetül igazoltam, hogy a rádiófrekvenciás azonosítást használó rendszer elektronikus 

forgalmi engedélyként alkalmazható, amellyel a városüzemeltetés hatékonyságát lehet növelni. 
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5. Új tudományos eredmények  tézisek 

1. Rádiófrekvenciás azonosításon alapuló módszert fejlesztettem épületen belüli 

helymeghatározáshoz, amely beltéri navigációra is kibővíthető. 

A kihelyezett címkestruktúra alapján épületen belül helymeghatározást végez a fejlesztett 

alkalmazás. Az épület fontos, jellemző pontjait (szervezeti egységek bejárata) jól leíró 

úthálózati gráfját felhasználó útvonalválasztó modul segíti az épületben való közlekedést. 

Kapcsolódó publikációk: [37], [43], [44] 

 

2. A közlekedés biztonságának növelése érdekében baleseti gócpontok és veszélyes helyek 

rádiófrekvenciás azonosítására épülő módszertant dolgoztam ki valamint eszköztől és 

helyszíntől független gyakorlati alkalmazhatóságát igazoltam. 

Baleseti gócpontok, veszélyes helyek hatékony előjelzése a közlekedés biztonságának 

növekedését segíti. Az útmenti címkék által szolgáltatott információból a járművezető időben 

kap megfelelő tájékoztatást az előtte lévő útszakaszról, mivel a rádiófrekvenciás rendszert nem 

befolyásolja időjárási körülmény, mint a hagyományos közlekedési táblák esetében. 

Kapcsolódó publikációk: [44], [52], [53] 

 

3. Rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott járművek forgalommal szemben történő automatikus 

és valós idejű detektálására szolgáló módszertant dolgoztam ki. 

A forgalomban résztvevő járművek a hatósugárba érve automata rendszeren keresztül a 

chipjükben tárolt azonosítót elküldik, amit a központi rendszer egy időbélyeggel együtt adott 

időintervallumig tárol. A beérkező adatokból egy vizsgálati algoritmus szelektálja ki, melyek 

azok az azonosítók, amelyek szemben közlekednek a megadott forgalmi iránnyal. A rendszer 

működése tesztekkel alátámasztott. 

Kapcsolódó publikációk: [53], [78], [79], [80] 
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4. Rádiófrekvenciás azonosításon alapuló automatizált megfigyelő rendszer infrastrukturális 

tervezési eljárását fejlesztettem ki közlekedési csomópontok széles körére a forgalommal 

szemben haladó járművek kiszűrésére. 

Városi csomópontokra vett automatizált optimális antenna elhelyezés alapjául szolgáló elvet 

adok meg, aminek segítségével hatékony csomópontfigyelő hálózatkialakításra lehet előzetes 

terveket készíteni. Külterületi magas sebességű utak csomópontjainak esetére a kifejlesztett, 

gráfelemzésen alapuló algoritmus képes arra, hogy lehetséges forgalommal szembeni 

közlekedésre alkalmas helyeket határozzon meg. 

Kapcsolódó publikációk: [79], [81], [82] 

 

5. Igazoltam a rögzített helyekre telepített rádiófrekvenciás antennák és járműveken elhelyezett 

címkék által gyűjtött valós idejű adatok közlekedési célú alkalmazhatóságát az okos város 

közlekedésében. 

A telepített rádiófrekvenciás antennák használatával a járművek megállítása nélkül lehetséges 

ellenőrizni a forgalomban való részvétel feltételeit. A városi közlekedési rendszerek vezérlése 

pontosabbá válik az antennák által gyűjthető forgalmi adatok alapján. Az ismertetett rendszer 

integrálható a már meglévő intelligens közlekedési rendszerek hálózatába. 

Kapcsolódó publikációk: [54], [80], [87] 
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I. Függelék: idegeden szavak gyűjteménye, rövidítések 

Auto-ID – Automatikus azonosítási technológia 

CEN – Comité Européen de Nominalisation – Európai Szabványügyi Bizottság 

EAS – Electronic Authentication System – Elektronikus termékfelügyeleti rendszer 

EHF – Extrém Magas Frekvencia 

ELF – Extrém Alacsony Frekvencia 

EMI – Electromagnetic Interference – Elektromágneses Interferencia 

EPC – Electronic Product Code – elektronikus termékkód 

ETSI – European Telecommunications Standards Institute –Európai Távközlési Szabványügyi 

Intézet 

FDX – Full Duplex – Teljes duplex adatátvitel 

HDX – Half Duplex – Félduplex adatátvitel 

HF – Magas Frekvencia 

I2V – Infrastructure to Vehicle – közúti infrastruktúra és a jármű közötti kommunikáció 

IEC – Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engenieers 

IoT – Internet of Things – Dolgok/ Tárgyak Internete 

ISO – International Organization for Standardization – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

ITS – Intelligent Transport System 

LBS – Location Based System 

LF – Alacsony Frekvencia 

MF – Közepes Frekvencia 

non-LOS – non-Line Of Sight – látósugár nélküli, azaz nem igényel direkt összelátást 

RFID – Radio Frequency Identification – Elektromágneses Frekvencián Alapuló Azonosítás 

RO –Read Only – Csak olvasható 
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RW – Read and Write – Írható-olvasható 

SEQ – Sequential – Szekvenciális adatátvitel 

UHF – Ultra Magas Frekvencia 

V2I – Vehicle to Infrastructure – járművek és a közúti infrastruktúra közötti kommunikáció 

V2V – Vehicle to Vehicle – jáművek közti kommunikáció 

WORM – Write Once Read Many – Egyszer írható, csak olvasható 
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II. Függelék 

1. II. Függelék: RFID technológia jellemző felhasználási területei 

Gyártási és ellátási lánc menedzsment

Gyártás
Készletgazdálkodás

Nyomonkövetés
Minőségellenőrzés

Erőforrás menedzsment

Szállítás
Disztribúció

Biztonság irányítás
Anyagfeldolgozás menedzsment

Kiskereskedelem
Készletellenőrzés

Készletgazdálkodás
Pénztármenedzsment

Raktározás
Készletadminisztráció

Komissiózás
Szállítmányozás

Mezőgazdaság
Állat azonosítás

Állat követés
Termésazonosítás

Környezet
Hulladékgazdálkodás

Újrahasznosítás

Mosoda
Azonosítás

Tisztítási kontroll

Élelmiszerek
Gyártás ellenőrzés

Egészségügy
Gyógyszergyártás

Laboratóriumi vizsgálati címkézés
Kórházi felszerelés azonosítás

Páciens azonosítás
Implantátumok és protézisek

Idősgondozás

Sport és játék
Sportesemények időzítése

Eszközkövetés (pl. golf labda)
Játékzsetonok

Monitoring és 
nyomonkövetés

Csomagok, postazsákok
Bőrönd kezelés
Digitális aláírás

Könyvtári alkalmazások

Személyazonosítás
Digitális ID

Elektronikus okmány
Belépési jogosultság kezelés

Kormányzat és hadsereg
Katonai logisztika

Leltározás
Határbiztonság

Bűnüldözés
Eseménybiztonság

Munkavállalási és vízum  engedély 

Pénzügy
Érintésmentes fizetés
Bankjegy azonosítás
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2. II. Függelék: Kijáratokra szegmentált úthálózati gráf 

 

 

3. II. Függelék: Teljes mérésre vett észlelés darabszáma a távolság függvényében 
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4. II. Függelék: Modellkísérlet, 100106031 azonosítójú címke (Ghost Driver) és normál haladási irányú 

100106023 azonosítójú címke észlelési adatai a 6. mérési körben 
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5. II. Függelék: Ghost driver érzékelő RFID hálózat 

 

Torino-Caselle autópályán – Torino közelében 

 

Torino-Caselle autópályán – Caselle közelében 

 

M0-M5 autópályán 
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6. II. Függelék: Magas sebességű tesztmérések helyszíne; M1-M7 autópálya közös bevezetőszakasza  

 

7. II. Függelék: Címke hőmérsékleti adatok mozgás közben 
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8. II. Függelék: Kitakarási vizsgálat  

 

normál kör 

 

takarás szemből 
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9. II. Függelék: Elhelyezési összehasonlítások 
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10. II. Függelék: Éles teszt az M1-M7 autópálya közös szakaszán két olvasó berendezéssel  

 

RFID címke a járműben 

 

A olvasó berendezés a felüljárón 

 

B olvasó berendezés és az elhaladó jármű 
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11. II. Függelék: ITS kommunikációs szabványok 

 protokoll szabvány 

Cooperative Awareness 

Message(CAM) 

CAM ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 

(2014-11) 

Decentralized 

Environmental Notification 

Message (DENM) 

DENM ETSI EN 302 637-3 V1.2.2 

(2014-11) 

Intersection State (SPaT) SPaT SAE J2735 

Intersection Geometry 

(MAP) 

MAP SAE J2735 

In Vehicle Information (IVI) IVI ETSI TS 103 301 

Local Dynamic Map (LDM) LDM ETSI EN 302 895 V1.0.0 

(2014-01) 

Probe-vehicle Data (PVD) PVD PVD SAE J2735 

Road Tolling Messages DSRC ISO EN 14906 

   

 

 


