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1 Értekezés témája
Ha kiválasztunk bármilyen tetszőleges útszakaszt és megvizsgáljuk annak forgalmi
összetételét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az összetétel nem homogén, hanem
különböző kategóriájú járművek alkotják a gépjármű folyamot. Ezt a jelenséget kezelik a
különböző hazai és nemzetközi tervezési szabványokban, szabályozásokban az
egységjárműszorzók alkalmazásával. Az átszámítás célja, hogy egy-egy tervezési
területen (régióban, országban) a forgalmi méretezés egységesen ugyanolyan
értelmezésű egységjárműveken alapuljon.
Az egységjárműszorzó megmutatja, hogy a forgalomban részt vevő jármű hány
személygépkocsi mozgásának felel meg, tehát a különböző jármű típusokat
"személygépkocsira" számítják át, így például a csomópontok kapacitásszámításánál,
vagy a folyópálya szakaszokon megengedhető forgalomnagyság meghatározásánál már
homogén gépjármű összetételként kezelik az inhomogén járműfolyamot. Ebből látszik,
hogy az egységjárműszorzóknak igen komoly szerepe van, hiszen a szorzók segítségével
tudjuk megállapítani egy tervezett csomópontnak a legmegfelelőbb kialakítását, vagy
egy meglévő csomóponton meg tudjuk határozni, hogy a forgalomnagyság megváltozása
okán milyen beavatkozásra van szükség. Tehát a nem megfelelően, vagy nem a
tényleges, aktuális forgalomnak megfelelően meghatározott egységjárműszorzók
felhasználásával hibás eredményeket kapunk, ami "jobb esetben csak" a közpénzek
pazarlásával egy eltúlzott csomópont megépítését jelenti, rosszabb esetben viszont a
forgalomnak nem megfelelő geometriával, a csomópont teljes ellehetetlenülésével
hosszú időre egy komoly akadályt képezünk, ami csak igen költséges módon javítható ki.
Ha megnézzük a jelenlegi hazai szabályozásban szereplő bármelyik egységjárműszorzót,
akkor megállapíthatjuk, hogy azokat több évtizede változatlan formában használjuk fel,
tehát a meghatározásuk idejét reprezentáló gépjármű összetételen, gépjármű
menettulajdonságokon alapszik. Erről, ha csak az utóbbi néhány év vagy 1-2 évtized
gépjármű fejlesztéseit nézzük, akkor könnyen belátható, hogy a 70-es évek forgalmában
közlekedő

tehergépkocsik

lényegesen

nagyobb

akadályt

képeztek

az

akkori

forgalomban, míg a mai korszerű, nagy teljesítményű tehergépkocsik már inkább csak az
adott tehergépkocsira vonatkozó alacsonyabb megengedett sebesség okán jelentenek
akadályozó tényezőt a személygépkocsik szemszögéből tekintve.
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Meg kell jegyezni azonban azt, hogy az egységjárműszorzót az adott útszakasz,
csomópont kapacitáshatárán kell meghatározni, mert az egységjármű szorzóval egy
olyan forgalmi állapotot írunk le, amelyben a résztvevő járművek közel folyamatos
sorban haladnak, a sebességüket nem szabadon választják meg. Ennek azért van
jelentősége, mert ezzel a módszerrel lehet olyan szorzó tényezőket meghatározni,
melyek az országos hálózat egészére jellemzőek, nem csak egy adott szakaszra
vonatkoznak.
Disszertációm témájául ezért választottam ezt a mindennapi tervezési gyakorlatban és
az üzemeltetői/megrendelői oldalon is nagy jelentőséggel bíró témát, vizsgálataimmal
egy igen gyakran használatos témában próbálok új szorzók alkalmazására javaslatot
adni. Változatos, de a mindennapi tervezési gyakorlat szempontjából fontos területeken
vizsgáltam a jelenlegi szabályozásban rejlő fejlesztési, javítási lehetőségeket.

2 A disszertáció felépítése
Az általam elvégzett vizsgálataihoz a tervezési gyakorlat különböző területeiről
választottam témákat. Elsőként a folyamatos forgalmú elemeket vizsgáltam, melyeket a
4. fejezet tartalmaz.
Ezen belül a 4.1 fejezetben a sík, külterületi autópálya-szakaszokon végeztem
vizsgálatot. A vizsgálatom módszere az volt, hogy általam végzett kamerás
forgalomfelvételek segítségével megmértem a különböző kategóriájú járművek követési
idejét.

A

különböző

kategóriájú

tehergépkocsik

átlagos

követési

idejéből

a

személygépkocsik átlagos követési idejéhez viszonyítva határoztam meg a sík fekvésű
autópálya-szakaszokra javasolt egységjárműszorzókat.
A 4.2 fejezetben a 4.1 fejezetben alkalmazott módszert felhasználva vizsgáltam nagy
forgalmú, hazai viszonyok között jelentős hossz-esésűnek mondható gyorsforgalmi
útszakaszokat, és határoztam meg új egységjárműszorzókat két különböző hosszeséshez tartozóan.
A 4.3 fejezetben már nem gyorsforgalmi elemeket, de még mindig nagy jelentőséggel
bíró folyamatos hálózati elemet vizsgáltam mikroszimulációs program segítségével. A
program

segítségével

arra

kerestem

a

választ,

hogy

létezik-e

különböző

forgalomnagyság és forgalom összetétel esetén optimális előzésiszakasz-hossz, illetve
egy hosszabb vagy két rövidebb előzésiszakaszt célszerűbb-e alkalmazni.
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Az 5 fejezetben mikroszimulációs program segítségével vizsgáltam különböző típusú
becsatlakozásokat és kiválásokat, hogy miként alakulnak hatásterületeik. Ezen felül
javaslatot teszek különböző forgalomnagyságokra vonatkozóan, hogy mely típusú
becsatlakozást, illetve kiválást célszerű kiválasztani.
A

4.3

fejezetben

és

az

5

fejezetben

található

vizsgálataim

nem

konkrét

egységjárműszorzó meghatározására irányultak, azonban a tervezési gyakorlat fontos, a
jelenleg érvényben lévő hazai szabványokban kevésbé szabályozott területén próbálok
az útszakaszok kapacitásával, szolgáltatási szintjével összefüggésben lévő eredményeket
felmutatni.
A

6 fejezetben

a

folyamatos

forgalmat

befolyásoló

elemeket

vizsgáltam

mikroszimulációs program segítségével. A program segítségével meghatároztam az
áthaladt járműszámot különböző forgalomnagyság és forgalom összetétel esetén, melyet
felhasználva javaslatot teszek új egységjárműszorzók bevezetésére. Az általam
meghatározott

egységjárműszorzókat

a

csomóponti

kapacitásszámítások

során

javaslom felhasználni. A mikroszimulációs program segítségével a 6.3 fejezetben a
jelzőtáblával

szabályozott

becsatlakozásokat,

a

6.4 fejezetben a

jelzőtáblával

szabályozott keresztezéseket, a 6.5 fejezetben a hagyományos kialakítású körforgalmú
csomópontokat, míg a 6.6 fejezetben a jelzőlámpával szabályozott csomópontokat
vizsgáltam meg.

3 Mikroszimuláció bemutatása
Ahhoz, hogy a meglévő állapotokat megvizsgáljuk, azokból következtetéseket vonjunk le
a mai modern számítógépes eljárások birtokában nincs feltétlenül szükség a hosszasan
elvégzett helyszíni mérések „kézi módszerrel” történő kiértékelésére. Erre kiváló
lehetőséget nyújtanak a modern mikro szimulációs programok, melyekkel egy vagy akár
több csomópontot is tartalmazó hálózatokat is vizsgálhatunk. A mikroszimulációs
programok létjogosultságát jól mutatja, hogy nemzetközi gyakorlatban feltétlenül
jelentkezik, de már a hazai gyakorlatban is megjelenik az a tendencia, hogy a
megrendelői döntések előkészítésére, azok helyességnek bebizonyítására alkalmazásra
kerülnek különböző mikro szimulációs programok. Tehát a gyakorlat is bebizonyította,
hogy egy jól felépített szimulációs modell képes valósághűen tükrözni a meglévő vagy
tervezett beavatkozás forgalmi viszonyait. Ezek a programok a járművek viselkedését
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járműkövetési modellek segítségével szimulálják, konkrét vezetői döntéseket tudnak
meghozni az adott forgalmi szituációnak megfelelően. Az elöl haladó jármű
sebességének és a követési távolság függvényében a program egyedileg vizsgálja és
határozza meg a járművek lassítását, gyorsítását, megállását és a sávváltását, a járművek
önálló döntéseket hoznak a forgalom függvényében.
Az előbb felsorolt vezetői döntések és a különböző járműtípusok, kategóriák eltérő
menettulajdonságai által képes a program a valós forgalmi szituációkat szimulálni,
azokból különböző vizsgálati paramétereket meghatározni. A mikroszimulációs
programok segítségével lehetőségünk nyílik bármilyen csomópont, folyópálya szakasz
szimulációs modelljét előállítani, azon számtalan járműparamétert kiértékelni.
Az értekezésemben szereplő vizsgálatokhoz a PTV Group által készített VISSIM program
5.40 verzióját használtam. A program kétféle járműkövetési modellt használ a szimulálni
kívánt elem elhelyezkedésétől függően:
-

lakott területen található modellek esetén a Wiedemann 74 [1]

-

lakott területen kívüli modellek esetén pedig a Wiedemann 99 [2].

A mikroszimulációs programmal végzett vizsgálataimat és azok eredményeit, illetve
azokból levont következtetéseket a 4.3, az 5. és a 6 fejezet tartalmazza.

4 Folyamatos forgalmú elemek vizsgálata
4.1 Sík külterületi autópálya
4.1.1 A vizsgálatok célja
A közútfejlesztéseknél elsődleges szempont a forgalmi igények ismerete, mert ezek
függvényében lehet meghatározni az egyes fejlesztések időbeliségét, melynek a
fejlesztési költségek tervezhetőségénél van igen nagy jelentősége. A forgalomnagyság
viszont önmagában még nem hordoz elegendő információt, hiszen nem mindegy, hogy
milyen a forgalom összetétele. Ugyanis a forgalom összetételének megváltozása jelentős
mértékben befolyásolja az úthálózati elem terheltségét, hiszen ha nagy a tehergépkocsik
részaránya a forgalomban, az útszakasz kapacitása hamarabb kimerül, hamarabb válik
szükségessé valamilyen fejlesztést irányzó beavatkozás. Ennek oka az, hogy a
tehergépkocsik nagyobb mértékben akadályozzák a forgalmat, mint a személygépkocsik.
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4.1.2 Jelenleg használatos hazai értékek
A jelenlegi hazai szabályozás [3] a folyópálya szakaszokon elsősorban aszerint
differenciál a tehergépkocsik átszámítása során, hogy külterületi, vagy lakott területen
belüli útszakaszt vizsgálunk-e. A használatos egységjárműszorzó értékeket a 4.1-1.
táblázat mutatja be.
A 4.1-1. táblázatban az látható, hogy a vizsgálatom szempontjából érdekes külterületi
útszakaszokon valamennyi tehergépkocsi kategóriát azonos súllyal veszi figyelembe a
szabvány. A szabvány nem különbözteti meg egymástól továbbá a gyorsforgalmi és az
egyéb úthálózati elemeket, csak az útszakasz fekvése differenciál. Ezen kívül szintén
fontos megjegyezni, hogy a kistehergépkocsikat a személygépkocsikkal azonosnak
feltételezi a szabvány, tehát nem határoz meg külön egységjárműszorzót számukra.
Jármű kategória
Személygépkocsi és kistehergépkocsi

Külterület
1,0

Belterület
1,0

Autóbusz

2,5

1,8

Csuklós autóbusz

2,5

2,5

Közepesen nehéz kéttengelyes tehergépkocsi

2,5

1,4

Nehéz tehergépkocsi

2,5

1,8

Pótkocsis tehergépkocsi

2,5

2,5

Nyerges szerelvény

2,5

2,5

Speciális nehéz jármű

2,5

2,5

Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár

0,8

0,7

Kerékpár

0,3

0,3

Lassú jármű

2,5
4.1-1. táblázat: A jelenleg használatos egységjárműszorzók

2,5

4.1.3 A vizsgálat módja
A

gyorsforgalmi

utak

folyópálya

szakaszain

alkalmazott

egységjárműszorzók

felülvizsgálatát annak a feltevésnek a felhasználásával végeztem, hogy a különböző
típusú

járművek

eltérő

követési

időközt

tartanak.

A

vizsgálathoz

kamerás

forgalomfelvételt végeztem, melynek segítségével meg tudtam határozni a járművek
követési idejét. Követési idő meghatározása úgy történt, hogy egy tetszőlegesen
kiválasztott fix ponton mértem a két egymást követő jármű elejének az áthaladási idejét,
és a két áthaladási idő között különbség volt a követési idő. A követési időnek csak a
ténylegesen sorban haladó járművek esetén van jelentősége, hiszen az így közlekedő
járművek követési idejét nem szabadon választják meg a járművezetők, hanem ebben az
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esetben a sor sebessége, a jármű típusa, a gépjárművezető vezetési rutinja határozza
meg az egymást követő gépjárművek között tartott távolságot.
Sorban haladt járműveknek a 4.1-2. táblázatban látható követési időközöket
tekintettem.
Megelőző jármű
Követési idő
Követő jármű típusa
típusa
[s]
Személygépkocsi,
Személygépkocsi,
2
kistehergépkocsi
kistehergépkocsi
Tehergépkocsi és
Tehergépkocsi és
3
autóbusz
autóbusz
4.1-2. táblázat: A sorban haladó járművek követési időközei

A 4.1-2. táblázatban szereplő értékeket a kamerás felvételeken áthaladt nagyszámú
jármű viselkedése alapján határoztam meg. A méréseim során az azonos kategóriájú
járművek követésének számát a 4.1-5. táblázat tartalmazza. A táblázat értékeiből
létható, hogy a személygépkocsik követése estén a 4.1-2. táblázatnál kisebb követési
időjű járműkövetések részaránya 56%, míg tehergépkocsik esetén ugyanez a részarány
19,8% volt. A felmérések során azt tapasztaltam, hogy a fenti értéknél nagyobb követési
időköz esetén a járművek már csak esetlegesen követték egymást, a követési időre már
nem voltak hatással.

4.1.4 A vizsgálat időpontjának kiválasztása
A

vizsgálat

végrehajtásához

leginkább

alkalmas

nagy

forgalmú

időpontok

meghatározásához a Magyar Közút NZRt. által a disszertációm elkészítésének céljából
szolgáltatott forgalmi adatokat használtam fel. Ebben az adatszolgáltatásban négy
fővároshoz közeli autópálya-szakaszra kaptam a 6 perces bontásban az áthaladt
járművek számával, az áthaladt járművek kategóriájával és átlagsebességével a 2013.
szeptember 1-e és 30-a közötti időintervallumban. A négy útszakasz az alábbi volt:
-

M0 autóút: 10+655km szelvény;

-

M3 autópálya: 15+130km szelvény;

-

M5 autópálya: 15+671km szelvény;

-

M7 autópálya: 10+115km szelvény.

A kapott havi forgalmi adatokat megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy
segítségükkel pontos következtetéseket nem tudok levonni. Arra viszont alkalmas volt
az adatsor, hogy segítségükkel meghatározzam, hogy mely autópálya-szakaszokon,
melyik napon/napokon fordultak elő a legnagyobb forgalmi terhelések. Ezáltal meg
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tudtam határozni a kamerás forgalomfelvételeim helyszínét és időpontját. Nagy
forgalmú napoknak azokat tekintettem, melyeken előfordult legalább egy olyan 6 perces
időszak, melyből meghatározott óraforgalom az M0 autóút és az M7 autópálya esetén
meghaladta a 2000j/h/sáv, az M3 és M5 autópályák esetén pedig az 1500j/h/sáv
forgalomnagyságot. A forgalmi határértékek a Közutak tervezési szabályzatában [4] a
külterületi autópálya megengedett és eltűrhető forgalomnagysága alapján került
meghatározásra, mégpedig úgy, hogy az abban szereplő határértékeknél kerestem
nagyobb forgalmú időszakokat. Tettem ezt azért, mert ebben az esetben már igen nagy a
sorban haladó járművek előfordulási valószínűsége. Ezeket az értékeket azonban csak
egy közelítő alapnak használtam fel, mert arra több kutatás [5] is kitért már, hogy az
útszakasz valós kapacitása ennél magasabb lehet.
A legnagyobb forgalmi terhelés a 4.1-3. táblázatban látható napokon fordult elő.
Autópálya

1500j/h/sáv ill. 2000j/h/sáv forgalmú napok

M0

hétfő, csütörtök, péntek

M3

hétfő, csütörtök, péntek, vasárnap

M5

-

M7

hétfő, kedd
4.1-3. táblázat: A legnagyobb forgalmú napok

A kapott forgalmi adatok szeptemberi, tehát egy kora őszi időpontra vonatkoztak. Úgy
gondolom, hogy a szeptemberi forgalmi viszonyok és az általam elvégzett vizsgálatok
időpontja (június, július) között nincs markáns eltérés, ezért a szeptemberi
forgalomlefolyásból származó következtetéseket is érvényesnek ítéltem meg a saját
méréseim időpontjára vonatkoztatva.
A forgalmi adatok előzetes áttekintése után arra jutottam, hogy a további vizsgálatokhoz
nem elegendő az 1500j/h/sáv forgalmú autópályaszakasz, mivel a forgalomnagyság
csökkenésével egyre kisebb eséllyel fordulnak elő sorban haladó járművek. Ez alapján a
további vizsgálataimból kizártam M3 és az M5 autópályákat. Annak érdekében, hogy
megfelelő számú és egymástól független helyről származó mérésem legyen, az M1-M7
autópályák közös bevezető szakaszáról származó időszakokban külön-külön vizsgáltam
a két autópályaszakaszt.
A nagy forgalmú napokon belül a forgalom nagysága nem állandó, előfordulnak kisebbnagyobb forgalmú időszakok. Következő lépésként az M0 autóút, az M1 és M7
autópályák napi forgalomlefolyása alapján kerestem meg a legnagyobb forgalmú
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időszakokat, hogy meg tudjam határozni, hogy mikor és mely irányban fordul elő
nagyobb forgalom. A 4.1-1. ábra, 4.1-2. ábra, 4.1-3. ábra és a 4.1-4. ábra mutatja be a két
mértékadó

autópályaszakasz

legnagyobb

forgalmú

napján

a

teherforgalom

szempontjából mértékadó sáv forgalomlefolyását. Ennek célja az általam elvégzendő
mérés pontos időpontjának kiválasztása volt. Ezek segítségével tudtam meghatározni,
hogy mértékadó napokon várhatóan mely időszakokban lesz a legnagyobb forgalom,
tehát a legnagyobb eséllyel találok értékelhető járműkövetéseket.

4.1-1. ábra: Forgalomlefolyás - M0 autóút 10+655km szelvény,
2013. 09. 20., bal pálya, 1. forgalmi sáv

4.1-2. ábra: Forgalomlefolyás - M0 autóút 10+655km szelvény,
2013. 09. 20., jobb pálya, 1. forgalmi sáv
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A 4.1-1. ábra és a 4.1-2. ábra azt mutatja, hogy az M0 autóút bal pályáján markánsan
megjelenik egy reggeli és egy délutáni csúcs, a jobb pályán viszont sokkal
kiegyenlítettebben alakul a forgalom lefolyása. A bal pályán a két csúcs közel azonos
nagyságú, a jobb pályán délután kis mértékben nagyobb a forgalomnagyság délután.

4.1-3. ábra: Forgalomlefolyás - M1-M7 autópálya 10+115km szelvény,
2013. 09. 30., bal pálya, 1. forgalmi sáv

4.1-4. ábra: Forgalomlefolyás - M1-M7 autópálya 10+115km szelvény,
2013. 09. 24., jobb pálya, 1. forgalmi sáv

A 4.1-3 és a 4.1-4 ábrákon az látható, hogy az M1-M7 autópályán markánsan megjelenik
egy reggeli csúcs a jobb pályán pedig egy délutáni csúcs. A teljes kapott forgalmi
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adatsort áttekintve elmondható, hogy a mértékadó napok forgalomlefolyásai a 4.1-1. 4.1-4 ábrákon bemutatott forgalomlefolyásokhoz igen hasonlóan alakultak.

4.1.5 A vizsgált helyszínek és időpontok
A vizsgálatom helyszínéül nagy forgalmú gyorsforgalmi szakaszokat kerestem, ezért a
választásom a főváros környéki útszakaszokra esett, hiszen a fővárostól távolodva
csökkenek autópályáink forgalmi terhelései. Az alábbi felsorolás tartalmazza a mérések
pontos helyét és időpontját:
-

M0 autóút bal pálya: 7+585km szelvény, 2014. június 06., 7:50 - 8:55 között;

-

M0 autóút jobb pálya: 7+585km szelvény, 2014. június 06., 16:18 - 17:42
között;

-

M1 autópálya bal pálya: 22+940km szelvény, 2014. június 16., 6:27 - 7:39
között;

-

M1 autópálya jobb pálya: 22+940km szelvény, 2014. június 16., 16:22 - 16:40,
16:53 - 17:17 és 17:34 - 18:16 között;

-

M7 autópálya bal pálya: 22+940km szelvény, 2014. június 10., 6:27 - 7:39
között;

-

M7 autópálya jobb pálya: 22+940km szelvény, 2014. június 10., 16:25 - 17:55
között.

Mindhárom helyszínen a közútkezelő engedélyével az autópálya felett található
műtárgyakról készítettem a kamerás felvételeket. A felvételeket állványra állított kézi
kamera segítségével készítettem. A helyszíneken a felvételek idején száraz napos idő
volt, a forgalom zavartalan volt.
Valamennyi helyszínen külön-külön értékeltem mindkét irány valamennyi forgalmi
sávját annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb számban találjak különböző
kategóriájú járműkövetéseket. Ennek köszönhetően a méréseim számát egy ponton
végzett mérés ellenére a forgalmi sávok számának függvényében meg tudtam
kétszerezni illetve háromszorozni. A méréseimet 6 perces bontásban értékeltem ki, így
összesen a három helyszínen 177x6 perces mérésem állt rendelkezésemre. A 3 nap alatt
elvégzett mérések után összesen 19 óra 15 percnyi videó felvételt, 18370 darab
járműáthaladást értékeltem ki.
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M0 bal pálya

M0 jobb pálya

M1 bal pálya

M1 jobb pálya

M7 bal pálya

M7 jobb pálya

4.1-5. ábra: forgalomfelvétel során látott kameraképek

A mérések feldolgozása során hét önálló és két összesített járműkategóriát
különböztettem meg egymástól melyek az alábbi felsorolás szerintiek voltak:
-

személygépkocsi;

-

kistehergépkocsi: a jármű össztömege nem haladja meg a 3,5t-t;

-

közepesen nehéz tehergépkocsi: a jármű össztömege kisebb, mint 7,5t;

-

nehéz tehergépkocsi: a jármű össztömege nem haladja meg a 40t-t és a jármű
pótkocsi vagy vontatmány nélkül közlekedik;

15

Ph.D. értekezés

-

Kollár Attila

nyerges és pótkocsis tehergépkocsi: a maximálisan 40t össztömegű
vontatmánnyal közlekedő tehergépkocsik;

-

autóbusz;

-

személygépkocsi és kistehergépkocsi;

-

nehéz

járművek:

áthaladt

összes

tehergépkocsi

és

autóbusz

a

kistehergépkocsik kivételével.

4.1.6 Forgalmi adatok
A rendelkezésemre álló nagyszámú mérésből első lépésként forgalomszámlálást
végeztem. Ennek alapján határoztam meg mérési helyenként és forgalmi sávonként a két
legnagyobb forgalmú 6 perces időintervallumot. A forgalomszámlálások eredményeit az
M-1 melléklet tartalmazza.
A mértékadó 6 percek meghatározása után a kamerás felvételek pontosabb feldolgozása
következett. A felvételek áttekintése során feljegyeztem az áthaladás időpontját
tizedmásodperces pontossággal és az áthaladt jármű kategóriáját. Következő lépésként
ki kellett szűrnöm az áthaladt járművek közül azokat, amelyek sorban haladtak.

4.1.7 A vizsgálat eredményei
Az áthaladt, sorban haladó járművek követési idejét tartalmazza útkategóriák szerint
összesítve a 4.1-4. táblázat.
Megelőző jármű
Követő jármű
Átlagos követési idő
típusa
típusa
[s]
Személygépkocsi
Személygépkocsi
1,2
Kistehergépkocsi
Kistehergépkocsi
1,3
Közepes tehergépkocsi Közepes tehergépkocsi
1,8
Nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
1,8
Pótkocsis és nyerges
Pótkocsis és nyerges
2,2
tehergépkocsi
tehergépkocsi
Autóbusz
Autóbusz
2,5
Személygépkocsi és
Személygépkocsi és
kistehergépkocsi
kistehergépkocsi
1,2
összesen
összesen
Nehéz járművek
Nehéz járművek
2,1
4.1-4. táblázat: A forgalomfelvételből származó átlagos követési idő

A követési időt a 4.1.1.) képlettel határoztam meg:
4.1.1.)

T Tk ,i Te,i
ahol:
T = követési idő;
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Tk,i = az i-edik járműkategóriájú járműkövetési pár követő gépkocsi
elejének mérési ponton történő áthaladási időpontja;
Te,i = az i-edik járműkategóriájú járműkövetési pár megelőző gépkocsi
elejének mérési ponton történő áthaladási időpontja.
A sorban haladó járművek átlagos követési idejét a 4.1-5. táblázatban szereplő
értékekből határoztam meg. A táblázat tartalmazza a két különböző járműkövetés
darabszámát

összesen

illetve

a

sorban

haladt

járművekre

vonatkozóan.

Járműkövetésnek a 4.1.1.) képlettel meghatározott követési idők járműkategóriánkénti
darabszámát tekintettem. Sorban haladó járművek követési darabszámán pedig a 4.1-5.
táblázatban szereplő követési időnél alacsonyabb követési idejű járműáthaladások
számát tekintettem.
Megelőző jármű
típusa

Követő jármű
típusa

Személygépkocsi
Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tehergépkocsi Közepes tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Pótkocsis és nyerges
Pótkocsis és nyerges
tehergépkocsi
tehergépkocsi
Autóbusz
Autóbusz
Személygépkocsi és
Személygépkocsi és
kistehergépkocsi
kistehergépkocsi
összesen
összesen
Nehéz járművek
Nehéz járművek

Járműkövetés
darabszáma összesen
[db]
3099
83
18
12

Sorban haladó járművek
követési darabszáma
[db]
1675
46
9
7

301

139

3

2

4065

2168

549

258

4.1-5. táblázat: A járműkövetések darabszámai

Az egységjárműszorzót a 4.1.2.) képlettel állítottam elő:
m

(Tk ,tgk ,i , j

Te,tgk ,i , j )

j 1

ei

N tgk ,i

4.1.2.)

n

(Tk , szgk , j

Te, szgk , j )

j 1

N szgk

ahol:
ei = az i-edik járműkategória egységjárműszorzója;
Tk,tgk,i,j = az i-edik járműkategóriájú j-edik járműkövetési pár követő
tehergépkocsi elejének áthaladási időpontja a mérési ponton;
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Te,tgk,i,j = az i-edik járműkategóriájú j-edik járműkövetési pár megelőző
tehergépkocsi elejének áthaladási időpontja a mérési ponton;
Ntgk,i = az i-edik járműkategóriájú tehergépkocsi járműkövetéseinek
darabszáma;
Tk,szgk,j = a j-edik járműkövetési pár követő személygépkocsi elejének
áthaladási időpontja a mérési ponton;
Te,szgk,j = a j-edik járműkövetési pár megelőző személygépkocsi elejének
áthaladási időpontja a mérési ponton;
Nszgk = a személygépkocsik járműkövetéseinek darabszáma.
A 4.1.2.) képlet egyaránt használható egyedi járműkategóriákra és összevont
járműkategóriákra is. A követési időkből a 4.1.2.) képlet alapján meghatározott
egységjárműszorzókat a 4.1-6. táblázat mutatja be.
Megelőző jármű típusa
Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tgk
Nehéz tgk
Pótkocsis és nyerges tgk
Autóbusz
Személygépkocsi és kistgk
összesen
Nehéz járművek

Követő jármű
típusa
Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tgk
Nehéz tgk
Pótkocsis és nyerges tgk
Autóbusz
Személygépkocsi és kistgk
összesen
Nehéz járművek

Javasolt
egységjárműszorzó
1,0
1,1
1,5
1,6
1,8
2,1
1,0
1,8

4.1-6. táblázat: A meghatározott egységjárműszorzók

A sorban haladó járművekre vonatkozóan mutatja be részletesen az eredményeket
járműkategóriánkénti bontásban a 4.1-6. ábra.

4.1-6. ábra: Eredmények a sorban haladó járművekre vonatkozóan
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4.1.8 További vizsgálati lehetőségek
A 4.1.7 fejezetben található eredményekre vonatkozóan további vizsgálati lehetőségeket
tartok elképzelhetőnek:
-

az eredmények pontosságát tovább kell növelni további vizsgálati szakaszok
bevonásával;

-

az eredményekre döntő befolyással bíró járműkövetési határidőközt további
vizsgálatokkal kell pontosítani.

4.1.9 A vizsgálati eredmények összehasonlítása egyéb kutatásokkal
A HCM 2010 [6] 11. fejezete részletesen foglalkozik a gyorsforgalmi utak folyópálya
szakaszaival. Az amerikai szabályozás az emelkedő mértékétől és a forgalomban részt
vevő

tehergépkocsik

részarányától

függően

határozza

meg

a

használatos

egységjárműszorzó értékeit. A közel síknak tekinthető szakaszok esetén az emelkedő
hosszától független, állandó értéket használ az amerikai szabályozás, melyet a 4.1-7.
táblázat mutat be.
emelkedés
[%]
≤2

2%
1,5

4%
1,5

Tehergépkocsik és autóbuszok részaránya
5%
6%
8%
10%
15%
20%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

≥25%
1,5

4.1-7. táblázat: Az amerikai szabályozás sík szakaszra vonatkozó egységjárműszorzói

A témát több nemzetközi kutatás is boncolgatta. Ezek közül a 2000-ben végzett kutatás
[7] Indiában a különböző típusú útszakaszokon vizsgálta az inhomogén forgalom
átszámítását homogén forgalommá. A kutatás arra az eredményre jutott, hogy a 4 sávos,
elválasztott autópályákon a nehéz járművek átszámítási tényezője 2,2. Ennél a magyar
forgalmi viszonyok alapján kis mértékben alacsonyabb átszámítási tényező adódott.
Egy malajziai kutatásban [8] szintén gyorsforgalmi útszakaszokon a járművek közötti
követési időköz alapján határoztak meg egységjárműszorzókat. Ebben az anyagban
tovább mentek, és arra is keresték a választ, hogy a különböző intenzitású esők milyen
hatást gyakorolnak az egységjárműszorzókra. Mivel az általam elvégzett vizsgálatok
idején, valamennyi helyszínen száraz idő volt, ezért ebben az anyagban is az erre
vonatkozó eredményeket kerestem meg, amely 1,148, 1,125 és 1,836 volt a vizsgált
útszakasztól függően. Ez az eredmény a magyar és az amerikai értéknél is lényegesen
kisebb értéket mutat.
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A következő irodalomban, mely egy 2009-ben, az Egyesült Államokban elkészített
doktori disszertáció [9] a HCM-nél kis mértékben magasabb eredményeket állapított
meg a gépjárművek hurokdetektorral mért járműkövetése alapján. A disszertáció 1,76os értéket javasol az egységjárműszorzóra.
A bemutatott nemzetközi eredmények alapján megállapítható, hogy az utóbbi évek
tendenciája alapján a tehergépkocsik figyelembe vétele a hazai számítási módszereknél
lényegesen kisebb súllyal történik, tehát a személygépkocsik és a tehergépkocsik
menettulajdonságai közötti különbség egyre kisebb mértékben jelentkezik.
Hazai kutatás [10] is foglalkozott már az autópályák kapacitásával, mely nagyszámú
helyszíni mérés elvégzése után arra jutott, hogy a jelenlegi hazai szabályozásnál
lényegesen magasabb az autópályák kapacitása, mely szintén azt a feltevést erősíti, hogy
az egységjárműszorzók is megváltoztak.

4.1.10 1.a TÉZIS
A gyorsforgalmi utak sík, vagy közel sík területen fekvő folyópálya szakaszaira az
alkalmazott egységjárműszorzót a sorban haladó gépjárművek követési ideje
alapján, az átlagos követési idők arányában javaslom meghatározni.
A gyorsforgalmi utak sík, vagy közel sík szakaszaira vizsgálataim eredményeként
az alábbi egységjárműszorzók használatát javaslom:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,1;

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.

A tézisben bemutatott módszer írásban megjelent [11].
Látható, hogy az egységjárműszorzó 2,5-es értékről csökkent le 1,8-re, ami 28%-os
csökkenést

jelent,

ami

például

a

folyópálya

szakaszokon

megengedett

forgalomnagyságok esetén többletként jelentkezik. Ez a gyakorlatban azzal az előnnyel
jár, hogy a gyorsforgalmi útszakaszainkon később szükséges a kapacitás kimerültségből
adódó beavatkozásokat elvégezni. Azokra a járműkategóriákra, melyekben a
járműkövetések darabszáma alacsony volt, azokra nem adok javaslatot, mert az
eredmények igen nagy szórást mutattak.
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4.2 Emelkedőben fekvő/lejtős külterületi autópálya
4.2.1 A vizsgálat célja
Ebben a fejezetben egységjárműszorzó meghatározása a célom a 4.1 fejezethez
hasonlóan, azzal a különbséggel, hogy most arra keresem a választ, módosulnak-e az
általam a 4.1.7 fejezetben meghatározott szorzók, ha nem sík, vagy közel sík szakaszokat
vizsgálunk, hanem jelentős emelkedésű/esésű szakaszokon értékeljük az áthaladt
járművek mozgását. Erre azért van szükség, mert bár hazánk gyorsforgalmi úthálózata
nem bővelkedik nagyobb emelkedőjű/esésű szakaszokban, mégis fontos kérdés annak
meghatározása, hogy ezeken a szakaszokon az eltérő gépjármű viselkedések miatt
esetleg hamarabb kell-e keresztmetszeti bővítést végrehajtani a sík szakaszokhoz
viszonyítva, vagy az autópályaszakasz emelkedése/esése nincsen hatással az
egységjárműszorzókra.

4.2.2 Jelenleg használatos értékek
A jelenlegi szabályozás [12] az emelkedő hosszának és az emelkedés mértékének
függvényében változtatja a tehergépkocsikat figyelembe vevő egységjárműszorzó
értékét. A 4.2.4 fejezetben bemutatott vizsgálati helyszínekre a vonatkozó jelenleg
használatos érték az alábbiak szerint alakulnak:
-

egy ~3%-os emelkedésű, ~900m hosszúságú emelkedőre az egységjárműszorzó
értéke 4;

-

egy 4,5%-os emelkedésű, 2km hosszúságú emelkedőre az egységjárműszorzó
értéke 21,5.

A jelenlegi szabályozás [12] értékeit megvizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük:
-

egységjárműszorzó csak a tehergépkocsikra összesítve került meghatározásra,
további járműkategóriákra való bontás nem szerepel benne;

-

az emelkedő hosszának függvényében drasztikusan növekszik a tehergépkocsik
forgalomakadályozó hatása;

-

a szabvány lejtő irányban nem állapít meg a sík szakasztól eltérő értékeket;

-

a szabvány nem különbözteti meg egymástól az útszakaszokat kategóriájuk
szerint, a szabványban szereplő értékek használatát írja elő a mellékutaktól
kezdve az autópályákig. Az egyetlen korlátozás, hogy a táblázat értékei
külterületi útszakaszra vonatkoznak;
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a nemzetközi gyakorlattal (lásd a 4.2.9 fejezetet) ellentétben az emelkedő
hosszának növekedésével egyre inkább irreálisan magas értékeket használ a
magyar szabvány.

4.2.3 A vizsgálat módja
A vizsgálatot a 4.1.3 fejezethez hasonlóan végeztem el. Ebben az esetben is kamerás
felvételeken elemeztem az áthaladó járművek kategóriáját és az áthaladás idejét
tizedmásodperces pontossággal. Ahogy a sík szakaszokon végzett vizsgálatomban is, itt
is csak a sorban haladt járműveket vizsgáltam. Sorban haladt járműveknek a 4.1-2.
táblázatban látható követési időközzel egymás után haladó járműveket tekintettem.
A tehergépkocsik követési határidőközére

a három másodperces értéket a

kistehergépkocsik

vizsgált

kivételével

valamennyi

tehergépkocsi

kategóriára

alkalmaztam. A méréseim során az azonos kategóriájú járművek követésének számát a
4.2-3. táblázat tartalmazza. Látható, hogy a személygépkocsik követése estén a 4.1-2.
táblázatnál kisebb követési időjű járműkövetések részaránya a ~3%-os emelkedésű
szakaszon 42,1% és 55,5%, míg tehergépkocsik esetén ugyanez a részarány 47,9% és
57,3% volt attól függően, hogy az emelkedőn vagy a lejtőn haladó járműveket nézzük.
Ugyanezek az értékek a 4,5%-os szakaszon a személygépkocsiknál 37,4% és 38,9% volt,
míg tehergépkocsiknál 44,7% és 36,7% volt.

4.2.4 A vizsgált helyszínek és időpontok
A vizsgálatom helyszínéül olyan nagy forgalmú gyorsforgalmi szakaszokat kerestem,
ahol jelentős az útpálya hossz-emelkedése/esése és nem utolsó sorban rendelkezésre áll
a kamerás felvétel elkészítéséhez megfelelő autópálya felett található műtárgy. A
vizsgálat időpontjának és helyszíneinek kiválasztása a 4.1.4 pontban leírtak szerint
történt. A Magyar Közút NZRt. segítségével a törzskönyvi adatok áttekintése után az
alábbi helyeken és időben végeztem méréseket:
-

M0 autóút jobb és bal pálya: 9+330km szelvény, 2014. július 10., 7:21 - 8:51
között, bal pálya emelkedése/ jobb pálya esése: 4,5%;

-

M0 autóút jobb és bal pálya: 8+785km szelvény, 2014. július 10., 16:01 –
17:49 között, bal pálya emelkedése/ jobb pálya esése: 4,5%;

-

M1 autópálya jobb és bal pálya: 56+700km szelvény, 2014. július 17., 6:21 8:09 között, bal pálya esése/ jobb pálya emelkedése: ~3,0%;
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M1 autópálya jobb és bal pálya: 56+700km szelvény, 2014. július 17., 6:21 8:09 között, bal pálya esése/ jobb pálya emelkedése: ~3,0%.

Mind a négy helyszínen az autópálya felett található műtárgyról készítettem a kamerás
felvételeket. A helyszíneken a felvételek idején száraz idő volt, a forgalom lefolyása
zavartalan volt, semmilyen forgalmat befolyásoló állapot nem volt megfigyelhető a
mérés környezetében.
M0

M1

4.2-1. ábra: Kameraképek

Valamennyi helyszínen külön-külön értékeltem mindkét irány valamennyi forgalmi
sávját annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb számban találjak különböző
kategóriájú járműkövetéseket. Ennek köszönhetően a méréseim számát egy ponton
végzett mérés ellenére a forgalmi sávok számának függvényében meg tudtam négyilletve hatszorozni (mivel egy állásból mindkét irányt egyszerre rögzítettem). A
méréseimet 6 perces bontásban értékeltem ki, így összesen az M0 autóúton 66x6 perc,
az M1 autópályán pedig 44x6 perces mérés állt rendelkezésemre. A 2 nap alatt elvégzett
mérések után összesen 33 órányi videó felvételt, 22160 darab járműáthaladást
értékeltem ki.
A mérések feldolgozása során a 4.1.5 fejezethez hasonlóan hét önálló és két összesített
járműkategóriát különböztettem meg egymástól melyek az alábbi felsorolás szerintiek
voltak:
-

személygépkocsi;

-

kistehergépkocsi: a jármű össztömege nem haladja meg a 3,5t-t;

-

közepesen nehéz tehergépkocsi: a jármű össztömege kisebb, mint 7,5t;

-

nehéz tehergépkocsi: a jármű össztömege nem haladja meg a 40t-t és a jármű
pótkocsi vagy vontatmány nélkül közlekedik;
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nyerges és pótkocsis tehergépkocsi: a maximálisan 40t össztömegű
vontatmánnyal közlekedő tehergépkocsik;

-

autóbusz;

-

személygépkocsi és kistehergépkocsi;

-

nehéz

járművek:

áthaladt

összes

tehergépkocsi

és

autóbusz

a

kistehergépkocsik kivételével.

4.2.5 Forgalmi adatok
A rendelkezésemre álló nagyszámú mérésből első lépésként forgalomszámlálást
végeztem. Ennek alapján meghatároztam mérési helyenként és forgalmi sávonként a
reggeli és a délutáni időszakra vonatkozóan a legnagyobb forgalmú 6 perces
időintervallumokat. A forgalomszámlálások eredményeit az M-2 melléklet tartalmazza.
A teljes forgalmi adat kiértékelése során az M0 autóúton a tehergépkocsik részaránya
27,7%, az M1 autópályán pedig 25,3% volt. A Magyar Közút NZRt által elvégzett
legfrissebb forgalomszámlálási adatok [13] szerint éves átlagban ez az arány 21,1% volt
az M0 autóúton, míg az M1 autópályán 25,7% volt. Tehát a vizsgálatom idején, az M1
autópályán az átlagosnak megfelelő arányban fordultak elő a tehergépkocsik, míg az M0
autóúton a tehergépkocsik részaránya a tavalyi év átlagos értékéhez képest magasabb
volt. Ha megvizsgáljuk szintén a forgalomszámlálási adatokban az egyes gépkocsik
részarányát,

akkor

megállapíthatjuk,

hogy

a

személygépkocsik

mellett

a

kistehergépkocsik és a nyerges tehergépkocsik fordulnak elő a vizsgált autópályákon
legnagyobb arányban. Ezen kívül a nehéz tehergépkocsik fordulnak elő a forgalomban
még

számottevő

mértékben,

a

többi

járműkategória

részaránya

viszont

elhanyagolhatónak tekinthető. Az egyes járműkategóriák részarányait mutatja be a
4.2-1. táblázat.
Kis tgk.

Busz

Csuklós
busz

100%

63,20% 14,67%

0,43%

0,07%

Közepesen
nehéz
tgk.
2,09%

100%

57,71% 15,24%

1,07%

0,05%

1,53%

Autópálya

Összes
forgalom

M0
M1

Szgk

Nehéz
tgk.

Pótkocsis Nyerges
tgk.
tgk.

4,23%

1,53%

13,21%

4,99%

1,39%

17,73%

4.2-1. táblázat: A Magyar Közút NZRt. által 2013-ban végzett forgalomszámlálás, az egyes

járműkategóriák részaránya

A mértékadó 6 percek meghatározása után a kamerás felvételek pontosabb feldolgozása
következett. A felvételek áttekintése során feljegyeztem az áthaladás időpontját
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tizedmásodperces pontossággal és az áthaladt jármű kategóriáját. Következő lépésben ki
kellett szűrnöm az áthaladt járművek közül azokat, amelyek sorban haladtak.

4.2.6 A vizsgálat eredményei
Az áthaladt, sorban haladó járművek összesített követési idejét tartalmazza az útszakasz
emelkedési/esési viszonyai szerinti bontásban a 4.2-2. táblázat. A követési időt 4.1.7
fejezetben található 4.1.1.) képlettel határoztam meg.
Megelőző jármű típusa

Követő jármű
típusa

Személygépkocsi
Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tehergépkocsi Közepes tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Pótkocsis és nyerges
Pótkocsis és nyerges
tehergépkocsi
tehergépkocsi
Autóbusz
Autóbusz
Személygépkocsi és
Személygépkocsi és
kistehergépkocsi
kistehergépkocsi
összesen
összesen
Nehéz járművek
Nehéz járművek

esik
~3,0%
1,2
1,0
1,9
1,5

Átlagos követési idő
[s]
emelkedik
esik
~3,0%
4,5%
1,3
1,2
1,3
1,5
2,4
2,4
1,8
2,7

emelkedik
4,5%
1,2
1,2
1,9
2,1

2,1

2,1

2,3

2,0

1,5

-

-

-

1,2

1,2

1,2

1,2

2,1

2,0
2,2
4.2-2. táblázat: A forgalomfelvételből származó átlagos követési idő

1,9

A sorban haladó járművek átlagos követési idejét a 4.2-3. táblázatban szereplő
értékekből határoztam meg. A táblázat tartalmazza a különböző járműkövetések
darabszámát, a különböző típusú járműkövetések darabszámát a sorban haladt
járművekre vonatkozóan.
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Követő jármű
típusa

Járműkövetések a ~3,0%-os szakaszon
Szgk
Szgk
Kis tgk
Kis tgk
Közepes tgk
Közepes tgk
Nehéz tgk
Nehéz tgk
Pótkocsis és nyerges
Pótkocsis és
tgk
nyerges tgk
Autóbusz
Autóbusz
Szgk és kistgk
Szgk és kistgk
összesen
összesen
Nehéz járművek
Nehéz járművek
Járműkövetések a 4,5%-os szakaszon
Szgk
Szgk
Kis tgk
Kis tgk
Közepes tgk
Közepes tgk
Nehéz tgk
Nehéz tgk
Pótkocsis és nyerges
Pótkocsis és
tgk
nyerges tgk
Autóbusz
Autóbusz
Szgk és kistgk
Szgk és kistgk
összesen
összesen
Nehéz járművek
Nehéz járművek

Járműkövetés darabszáma
összesen [db]
esik
emelkedik

Sorban haladó járművek
követési darabszáma [db]
esik
emelkedik

474
27
6
9

471
20
13
8

186
12
5
4

187
9
6
3

181

80

93

33

2

0

1

0

673

657

276

260

291

202

143

71

551
18
12
3

436
16
10
2

304
8
5
1

181
5
6
2

112

71

60

41

0

1

0

0

725

594

387

233

195

137

96

73

4.2-3. táblázat: A járműkövetések darabszámai

A követési időből a 4.1.7 fejezetben található 4.1.2.) képlettel állítottam elő az
egységjárműszorzót. Az így meghatározott egységjárműszorzókat tartalmazza a 4.2-4.
táblázat járműkategóriánkénti bontásban.
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Követő jármű
típusa

Megelőző jármű típusa

Javasolt egységjárműszorzó
esik

emelkedik

1,0
0,9
1,6
1,3
1,8
1,3

1,0
1,0
1,9
1,4
1,6
-

1,0

1,0

1,8

1,6

~3,0%-os szakasz
Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tgk
Nehéz tgk
Pótkocsis és nyerges tgk
Autóbusz
Személygépkocsi és kistgk
összesen
Nehéz járművek

Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tgk
Nehéz tgk
Pótkocsis és nyerges tgk
Autóbusz
Személygépkocsi és kistgk
összesen
Nehéz járművek

Megelőző jármű típusa

Követő jármű
típusa

Javasolt egységjárműszorzó
esik

emelkedik

1,0
1,3
2,0
2,3
1,9
1,0
1,8

1,0
1,0
1,6
1,8
1,8
1,0
1,7

4,5%-os szakasz
Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tgk
Nehéz tehergépkocsi
Pótkocsis és nyerges tgk
Autóbusz
Szgk és kistgk összesen
Nehéz járművek

Személygépkocsi
Kistehergépkocsi
Közepes tgk
Nehéz tehergépkocsi
Pótkocsis és nyerges tgk
Autóbusz
Szgk és kistgk összesen
Nehéz járművek

4.2-4. táblázat: A meghatározott egységjárműszorzók

A sorban haladó járművekre vonatkozóan a 4.2-2. ábra részletesen mutatja be az
eredményeket.
Az eredményeket áttekintve az alábbi megállapításokat tehetjük:
- az emelkedőn és a lejtőn haladó gépjárművek mozgásában és az azokból
meghatározott eredményekben nem tapasztaltam különbséget, tehát nem
javaslok külön egységjárműszorzó meghatározását az emelkedős és a lejtős
szakaszokra;
-

autóbuszokra az elvégzett mérések alapján nem lehetséges a javaslattétel;

-

ha bármelyik emelkedésű szakaszból származó eredményt hasonlítjuk össze a sík
szakaszokon végzett mérésekkel, akkor számottevő különbséget kapunk.
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4.2-2. ábra: Eredmények a sorban haladó járművekre vonatkozóan

4.2.7 Az emelkedős szakaszon meghatározott értékek összehasonlítása a sík
szakasszal
Ha az emelkedős szakaszok eredményeit tartalmazó 4.2-4. táblázat eredményeit
összehasonlítjuk a sík szakaszra vonatkozó 4.1-6. táblázat eredményeivel, akkor azt
tapasztaljuk, hogy a három különböző domborzati körülményre a 4.1.3 és 4.2.3
fejezetekben

bemutatott

módszerrel

a

nehéz

forgalomra

meghatározott

egységjárműszorzók valamennyi esetben azonosan 1,8-re adódtak. Ennek a látszólag
nehezen érthető eredménynek a műszaki magyarázata az, hogy a 3,0%-os emelkedőjű
szakasz még nem képez akkora akadályt a mai modern nehéz tehergépjármű park
számára, hogy a sík szakaszhoz képest lelassulna a tehergépkocsi forgalom. A másik
észrevétel pedig az, hogy a 4,5%-os emelkedőn már érezhetően lecsökkent a
tehergépkocsik

sebessége,

személygépkocsik

közötti

azonban

az

M0

sebességkülönbség
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tapasztalható, ami kompenzálja az emelkedésből eredő egységjárműszorzó növekedést.
Ebből is látszik, hogy a 4.2.8 fejezetben felsorolt további kutatási lehetőségek közül
mekkora jelentősége van a változatos mérésiszakasz-szám növelésnek.

4.2.8 További vizsgálati lehetőségek
További vizsgálati lehetőségeket tartok elképzelhetőnek a témában. Az eredmények
felhasználhatóságát és pontosságát a mérési helyek számát megnövelésével tovább kell
vizsgálni. Ezen felül a két vizsgált emelkedési/esési értéktől eltérően 1%-os lépcsőben
kell keresni mérési helyszíneket, így nagyobb rálátás lenne az útszakasz domborzati
viszonyának egységjárműszorzókra gyakorolt hatására.

4.2.9 A vizsgálati eredmények összehasonlítása a nemzetközi irodalommal
A HCM 2010 [6] 11. fejezete részletesen foglalkozik a gyorsforgalmi utak folyópálya
szakaszaival. Az amerikai szabályozás az emelkedő mértékétől, hosszától és a
forgalomban részt vevő tehergépkocsik részarányától függően határozza meg a
használatos egységjárműszorzó értékeit, melyből a hazai domborzati viszonyoknak
leginkább megfelelő értékeket mutatja be a 4.2-5. táblázat. Az amerikai szabályozásban
szereplő értékek a [14] kutatás figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
A táblázat adatait átnézve megállapíthatjuk, hogy az amerikai szabályozás a hazai
szabályozás (lásd. 4.2.2 fejezetben) értékeihez viszonyítva lényegesen alacsonyabbak,
valamint nincsenek a magyar szabályozásban alkalmazott kiugró értékek.
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emelkedés emelkedő
[%]
hossza [m]
≤2
0-402
>402-805
>805-1208
>2-3
>1208-1610
>1610-2415
>2415
0-402
>402-805
>805-1208
>3-4
>1208-1610
>1610-2415
>2415
0-402
>402-805
>4-5
>805-1208
>1208-1610
>1610

2%
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1,5
3,0
3,5
3,5
5,0

4%
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
3,5
1,5
2,5
3,0
3,5
4,0

Tehergépkocsik és autóbuszok részaránya
5%
6%
8%
10%
15%
20%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
4,0

3,0
3,0
4,0

2,5
3,0
3,5

2,5
3,0
3,5

2,5
3,0
3,0

2,5
3,0
3,0

≥25%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,0

4.2-5. táblázat: Az amerikai szabályozásban szereplő egységjárműszorzók

4.2.10 1.b TÉZIS
A gyorsforgalmi utak emelkedőben fekvő szakaszaira is az 1.a tézisben leírt
módszer segítségével, a sorban haladó járművek követési ideje alapján javaslom
meghatározni az egységjármű szorzót.
Vizsgálataim eredményeként az autóutak 4,5%-os ~2km hosszúságú szakaszaira
az alábbi egységjármű szorzók alkalmazását javaslom:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,0;

-

közepes tehergépkocsi: 1,9;

-

nehéz tehergépkocsi: 1,5;

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.

Az autópályák ~3%-os és ~900m hosszúságú emelkedésű szakaszain az alábbi
egységjárműszorzók alkalmazását javaslom:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,0;

-

közepes tehergépkocsi: 1,9;
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-

nehéz tehergépkocsi: 1,4;

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.

A tézisben bemutatott módszer írásban megjelent [11].
A jelenlegi szabványos értékek alapján elmondható, hogy a szabvány nem foglalkozik a
gépjármű összetétellel, és már viszonylag rövid, 400m hosszú 4%-os emelkedő/lejtő
esetén a 2,5-es egységjárműszorzó alkalmazását mondja ki. Ehhez képest a vizsgálatom
eredményei azt mutatják, hogy vegyes gépjármű összetétel esetén ennél lényegesen
hosszabb szakaszon is alkalmazható ez az érték, ami a forgalom összetétele pontos
ismerete esetén kis mértékben még tovább csökkenthető. A vizsgált szakasz hossza
hozzávetőlegesen 900m és 2000m volt, ennek tükrében a kapacitástartalék 55-96%
közötti, ami az I. számú tézishez viszonyítva még nagyobb jelentőséggel bír a
beavatkozások időbeli ütemezésében. Azokra a járműkategóriákra, melyekben a
járműkövetések darabszáma alacsony volt, azokra nem adok javaslatot, mert az
eredmények igen nagy szórást mutattak.

4.3 Külterületi főút, előzési szakaszok
4.3.1 A vizsgálatok célja
A meglévő főhálózat kapacitásbővítésének gazdaságos módja az előzésiszakaszok
tervezése, mivel alkalmazásukkal elegendő a 2 sávos keresztmetszetű meglévő
főúthálózati elemek meghatározott szakaszonként történő 4 sávosra bővítése, nem kell a
költségesen kiépíthető 4 sávos keresztmetszetet teljes hosszban megvalósítani. Ezáltal
lehetőséget adhatunk a nagyobb megengedett sebességgel haladó személygépkocsik
számára az alacsonyabb sebességgel haladó tehergépkocsik megelőzésére, így biztosítva
a személygépkocsik számára az eljutási idő csökkentését. A forgalomnagyság
növekedésével arányosan lecsökken a járművek sebessége, ezáltal megnő az előzési
szándék (ez a szituáció 1400-1500E/h-nál nagyobb keresztmetszeti forgalomnagyság és
15%-nál magasabb tehergépkocsi arány esetén alakul ki), ami a nagy forgalom miatt
nem hajtható végre, ezáltal nő a baleseti kockázat. Az előző gondolatból következik,
hogy az előzésiszakaszok kiépítése különösen a jelentős tehergépkocsi forgalommal bíró
sík útszakaszokon, vagy alacsonyabb tehergépkocsi forgalmú, de dombvidéki
útszakaszokon javasolt (ezt már esetenként kapaszkodó szakasznak tekintjük). Ezen
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kívül az előzési szakaszoknak abban az esetben is fontos szerepük van, amennyiben
domborzati, vagy egyéb kötöttségek miatt nem biztosítható kellő hosszúságban az
előzési lehetőség. Jelen vizsgálatomban megpróbálom meghatározni az optimális
előzésiszakasz-hosszt, ezáltal lehetőséget adva az egyre növekvő beruházási költségek
kordában tartására, a jelenlegi úthálózat költséghatékony bővítésére.
Ezen vizsgálat elvégzéséhez a korszerű számítógépes szimulációs programok
alkalmasak, melyek közül a PTV Ag. által kifejlesztett VISSIM programot használtam. A
modern

mikroszimulációs

programok

használhatóságát

és

azokból

származó

eredmények hitelességét több forrás igazolja, többek között az általam áttekintett [15]
és [16] publikációk is.

4.3.2 A hazai tervezési gyakorlat bemutatása
Az előzési szakaszok kialakítását szabályozó tervezési útmutató [12] szerint az
előzésiszakaszt úgy kell kialakítani, hogy a gyorsabb járművek váltsanak sávot, míg a
lassabb járművek sávváltás nélkül tudjanak áthaladni az előzésiszakaszon. A vonatkozó
tervezési szabályzat (KTSZ) [4] a javasolt előzésiszakasz hosszúságot 1000-1500 méter
(minimum 800m, maximum 2000m) között javasolja megválasztani. Ebbe a hosszba a
tisztán előzésre szánt szakasz számít bele a szabvány szerint. Amennyiben a tervezési
sebesség 60km/h, abban az esetben 500m hosszú előzésiszakaszt is megenged az
előírás. Előzésiszakaszt tart szükségesnek a szabvány meglévő utaknál abban az
esetben, amennyiben a nehéz tehergépkocsi arány legalább 10km hosszon eléri a 15%ot (ebben az esetben 5-8 km-ként tartja szükségesnek az előzési szakaszokat). Új építésű
útszakaszokon az előzési lehetőségek korlátozott megléte esetén 80km/h, vagy annál
nagyobb tervezési sebesség esetén már akkor is szükséges előzésiszakasz, ha az előzésre
alkalmas szakaszok aránya nem éri el a teljes útszakasz 60%-át. A magyar előírások az
előzésiszakaszok létesítési feltételeként nem tartalmaznak semmilyen konkrét értéket
sem a forgalomnagyságra, sem az előzésiszakasz hosszára vonatkozólag.

4.3.3 Az amerikai (HCM) tervezési eljárás bemutatása
Az amerikai tervezési [6] [17] gyakorlat abban az esetben írja elő előzésiszakasz
kialakítását, amennyiben a tervezési szakaszon (általában 5-25km) a gépjárművek
átlagos idővesztesége meghaladja az 50%-ot. Az előzésiszakaszok hatékonyságát jól
jellemzi azok hatásterülete, mellyel megállapítható, hogy az előzésiszakaszon kialakuló
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magasabb átlagsebesség mekkora szakaszon csökken le ismét az előzésiszakaszt
megelőző értékre. Az átlagos időveszteség meghatározása a [6] 15. fejezetében található
4.3.1 ) képlet szerint történik:

PTSFpl

PTSFd

Lu Ld

f pl L pl

1 f pl / 2 Lde / Lt

4.3.1 )

ahol,
- PTSFpl = átlagos időveszteség az előzésiszakaszon;
-

PTSFd = átlagos időveszteség az előzésiszakaszt megelőzően és követően;

-

Lu = az előzésiszakaszt megelőző útszakasz hossza;

-

Ld = az előzésiszakaszt követő útszakasz hossza;

-

fpl = az előzésiszakasznak az átlagos időveszteségre gyakorolt tényezője;

-

Lde = az előzésiszakasz hatásterülete az előzésiszakaszt követően;

-

Lt = a vizsgált szakasz teljes hossza.

Az utazási sebesség alakulását szemlélteti a 4.3-1 ábra.

4.3-1. ábra: A gépkocsik sebességének változása előzésiszakasz esetén

A 4.3-1 ábra jól szemlélteti, ahogy az előzésiszakasz kezdetén az utazási sebesség
hirtelen megnő, majd az előzésiszakaszt követően nem ugrásszerűen, hanem
kismértékű, folyamatos csökkenést mutatva éri el újra az előzésiszakaszt megelőző
sebességet.

4.3.4 A szimulációs vizsgálat bemutatása
A szimulációkat 10km hosszú külterületi szakaszokon végeztem el, és azt vizsgáltam,
hogyan alakult az előzésiszakasz hosszának függvényében a szakaszon áthaladt
gépjárművek száma.
A szimuláció során alkalmazott beállításokat az alábbiakban mutatom be. A felsorolás a
szimulációs modellek felépítése során alkalmazott logikai sorrendet követi.
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A szimulációs futtatások során az alábbi, a programba beépített járműkategóriákat
vizsgáltam:
-

személygépkocsi: a járművek tömege 800kg és 2000kg között változik, a
járművek teljesítménye pedig 55kW és 160kW közötti;

-

nehéz tehergépkocsi: a járművek tömege 2800kg és 40000kg között változik, a
járművek teljesítménye pedig 150kW és 400kW közötti;

Mindkét járműkategóriánál a programba beépített paramétereket alkalmaztam, azokon
semmilyen változtatást nem hajtottam végre.
A vizsgálat során foglalkoztam a járműösszetétel előzésiszakaszokra gyakorolt hatásával
is. Ennek érdekében több, különböző tehergépkocsi arányt tartalmazó járműösszetételt
hoztam létre, melyeket az alábbi felsorolás mutat be:
-

100% személygépkocsi;

-

90% személygépkocsi és 10% nehéz tehergépkocsi;

-

80% személygépkocsi és 20% nehéz tehergépkocsi;

-

70% személygépkocsi és 30% nehéz tehergépkocsi;

-

60% személygépkocsi és 40% nehéz tehergépkocsi.

A különböző hosszúságú előzési szakaszokon kívül készítettem egy „0”, vagy
alapállapotot is, mely nem tartalmazott előzésiszakaszt. A „0” állapotra kapott
eredményeket is kiértékeltem, ezáltal egy viszonyítási alaphoz jutottam a további
eredmények összehasonlításra.
Az előzési szakaszokat kétféle elrendezésben vizsgáltam. Először megvizsgáltam,
hogyan alakul a 10km-es szakasz közepén elhelyezett előzésiszakasz eljutási időre
gyakorolt hatása. Az előzésiszakasz hosszúsága változó volt: 800m, 1000m, 1200m,
1400m, 1600m, 1800m és 2000m. Majd ezt követően megvizsgáltam azt az esetet,
amikor a 10km-es szimulációs szakaszra két változó hosszúságú előzésiszakaszt
illesztettem be (800m, 1000m, 1200m és 1500m). Az utóbbi esetben az előzési
szakaszokat úgy helyeztem el, hogy a két előzésiszakasz között minden esetben 5km
(ehhez adódott még a sávelhúzás hossza) 2 sávos szakasz maradjon az előzésiszakaszok
hosszát pedig a szakasz eleje, illetve a vége felé növeltem. A 4.3-2. ábra a szimulációs
futtatásokhoz használt előzésiszakaszok geometriai kialakítását szemlélteti.
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4.3-2. ábra: A vizsgált útszakasz elrendezési vázlata egy és két darab előzésiszakasz esetén

Ahogy azt a 4.3-2. ábra mutatja, az előzésiszakasz hossza valamennyi esetben a
tényleges előzésiszakasz hosszt jelenti, ezen felül található az előzésiszakasz végén a
210m hosszú sávváltási szakasz. Az előzési szakaszokat egymás mellett, a két irányban
szimmetrikusan helyeztem el.
Mivel külterületi szakaszokat vizsgáltam, ezért a modelleket úgy építettem fel, hogy a
személygépkocsik elérni kívánt sebessége 90,0 és 90,1km/h, a nehéz tehergépkocsiké
pedig 70,0 és 70,1km/h tartományba essen. Ezek az értékek megegyeznek a KRESZ-ben
előírt sebesség határokkal. A szűk sebesség tartományokat a véletlenszerűségek
minimalizálása céljából vezettem be.
Mivel az elemzésem során a külterületi útszakaszokat vizsgáltam, ezért a
járműkövetésre a VISSIM program kezelési útmutatójában [18] ajánlott Wiedemann 99
modellt [2] [1] alkalmaztam.
Az áthaladt járművek számának meghatározásához az alábbi irányonkénti forgalmakat
használtam: 300/350/400/650/700/750/950/1000/1050 j/h. Ezek a vonatkozó útügyi
műszaki előírásban [4] szereplő értékekhez képest egy alacsony, a megengedett és az
eltűrhető forgalomnagysághoz közeli értékeinek felel meg. Mivel a vonatkozó
szabványban E/h mértékegységben szerepelnek a forgalomnagyságok ezért azokat át
kellett számolni j/h mértékegységre. A szabványban szereplő értékektől való
kismértékű eltérést ez az átszámítás okozta, mivel a szimuláció során 50j/h értékre
kerek forgalomnagyságokat használtam. A kiértékelendő adatok számának és ezáltal a
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kapott eredmények pontosságának növelése érdekében megvizsgáltam a szabványos
értékek +-50j/h forgalomnagyság forgalom lebonyolódását is. A széles spektrumú
forgalomnagyság futtatásának célja az volt, hogy megállapítsam a forgalomnagyság
hatását az áthaladt járművek számának változására. Megjegyzendő, hogy a hazai
szabályozásban szereplő értékeknél az útszakaszok kapacitása még magasabb értékű
lehet [19].
A felhasznált program lehetőséget nyújt egy véletlenszerűségi együtthatónak nevezett
tényező segítségével a forgalom áramlásának egyfajta véletlenszerűséget adni.
Valamennyi forgalomnagyságot 10, 20, 30, 40, 50 és 60 véletlenszerűségi együtthatóval
is megvizsgáltam, így biztosítva az eredményeket pontosító nagyobb mintavételi
lehetőséget.
A szimulációs futtatásokat 4500s idő intervallumra végeztem el. Ebből az első 900s az
útszakasz járművekkel történő feltöltésére szolgál, tehát a ténylegesen kiértékelt
időszakban már a vizsgálni kívánt forgalmi állapotot elemezhettem. Kiértékelésre a 900s
és a 4500s közötti 1 órás intervallumot használtam.
A szimuláció elvégzése során a 10km-es szakaszra vonatkozó eljutási időt az útszakasz
eleje és vége között határoztam meg a különböző modellekben mindkét irányban. Ennek
megállapítására a 12 előzésiszakasz hosszon és elrendezésen (a „0” állapottal együtt),
különböző forgalomnagyságok és véletlenszerűségi együtthatók figyelembe vételével
összesen 3240 szimulációs futtatást hajtottam végre. Ennek eredményei biztosítottak
lehetőséget számomra a megfelelő következtetések levonására.

4.3.5 A szimulációs futtatások eredményei
Elemzésemmel arra próbáltam választ keresni, hogy miként változik a 10km-es vizsgált
szakaszon az eljutási idő az előzésiszakasz hosszának, a forgalomnagyságnak és a
forgalomnagyságon belül a tehergépkocsik részarányának a változása függvényében. Az
oda és vissza irányban haladó járművek a 10km-es szakaszra vonatkozó, a szimulációs
futtatásokból származó eljutási idejéből átlagot tudtam képezni, mivel a vizsgált modell
teljesen szimmetrikus volt mind a geometriáját, mind a bemenő forgalmi adatait
tekintve. Az így kapott eredményeket a következő ábrák tartalmazzák, melyeken a
forgalomnagyság és az előzésiszakasz hosszának függvényében ábrázoltam a különböző
gépjármű típusok eljutási idejét. A VISSIM program segítségével meghatározható a
gépjárművek eljutási ideje, a grafikonokon ezeket a program által szolgáltatott
36

Ph.D. értekezés

Kollár Attila

eredményeket ábrázoltam. Általánosságban elmondható, hogy már a 800m-es
előzésiszakasz is jelentős mértékben csökkenti az eljutási időt, ami kis mértékben
ugyan, de tovább csökken az előzésiszakasz hosszának növekedésével arányosan.

4.3-3. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 1db előzésiszakasz esetén csak személygépkocsit
tartalmazó forgalomban az előzésiszakasz hosszának függvényében

A 4.3-3 ábrán látszik, hogy csak személygépkocsit tartalmazó forgalom esetén az eljutási
idő konstans függetlenül az előzésiszakasz meglététől, vagy annak hiányától illetve a
forgalom nagyságától.

4.3-4. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 1db előzésiszakasz esetén 10%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében
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4.3-5. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 1db előzésiszakasz esetén 20%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében

4.3-6. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 1db előzésiszakasz esetén 30%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében

4.3-7. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 1db előzésiszakasz esetén 40%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében
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A 4.3-4, 4.3-5, 4.3-6 és 4.3-7 ábrákból több dolog olvasható le. Az első, hogy az eljutási idő
csökkenése mintegy 19-20% abban az esetben, ha a 2000m hosszú előzésiszakasz
eredményeit

viszonyítjuk

a

„0”

állapothoz

a

tehergépkocsi

aránytól

és

a

forgalomnagyságtól függetlenül. Abban az esetben, amikor a 2000m hosszú
előzésiszakasz eljutási idejét a 800m hosszú előzésiszakasz eljutási idejéhez viszonyítjuk
a csökkenés mértéke már csak 3-4%, szintén a tehergépkocsi aránytól és a
forgalomnagyságtól függetlenül. A második, hogy ha a tehergépkocsi arány eljutási időre
gyakorolt hatását nézzük, azt tapasztalható, hogy a 40% tehergépkocsi arány esetén
körülbelül 19-21%-kal nagyobb az eljutási idő a csak személygépkocsit tartalmazó
forgalomhoz viszonyítva a forgalomnagyságtól függetlenül. Ezen felül, ha megnézzük azt,
hogy hogyan csökken az eljutási idő az előzésiszakaszt nem tartalmazó 10km-es
szakaszhoz viszonyítva, akkor azt mondhatjuk, hogy a 10%-os tehergépkocsi arány
esetén a csökkenés mértéke 1,0-12,8% között változott. 20%-os tehergépkocsi aránynál
2,2-6,7%-os, 30% tehergépkocsi aránynál 1,6-6,0%, 40%-os tehergépkocsi aránynál
pedig 1,4-4,6% között változott az eljutási idő csökkenése. Ezek alapján a 10-20%-os
tehergépkocsi arány esetén mérhető a legnagyobb csökkenés az eljutási idő időben.
A 4.3-8, 4.3-9, 4.3-10, 4.3-11 és 4.3-12 ábrák a 10km hosszú vizsgált útszakaszon 2db
előzésiszakaszt tartalmazó szimulációk eredményeit mutatják be. Az ábrákon ebben az
esetben is „0”, kiindulási értékként szerepel az előzésiszakasz nélküli állapot.

4.3-8. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 2db előzésiszakasz esetén csak személygépkocsit
tartalmazó forgalomban az előzésiszakasz hosszának függvényében

A 4.3-8 ábrán a 4.3-3 ábrához hasonlóan az látható, hogy csak személygépkocsik esetén
az eljutási idő 2db előzésiszakasz esetén is változatlan.
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4.3-9. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 2db előzésiszakasz esetén 10%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében

4.3-10. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 2db előzésiszakasz esetén 20%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében

4.3-11. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 2db előzésiszakasz esetén 30%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében
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4.3-12. ábra: A 10km-re vonatkozó eljutási idő 2db előzésiszakasz esetén 40%-os tehergépkocsi
arány mellett az előzésiszakasz hosszának függvényében

A 4.3-9, 4.3-10, 4.3-11 és 4.3-12 ábrákat megvizsgálva elmondhatjuk, hogy a
forgalomnagyságtól függetlenül körülbelül 8-10%-kal csökken az eljutási idő, ha az
1500m hosszú előzésiszakaszt tartalmazó szimuláció eredményeit hasonlítjuk össze a 0
állapottal. Ha az 1500m-es

előzésiszakasz eredményeit

a 800m-es

szakasz

eredményeihez hasonlítjuk, akkor a csökkenés mértéke 3-4%. Ha a tehergépkocsi arány
változásának függvényében vizsgáljuk az eredményeket, akkor megállapítható, hogy a
40%-os tehergépkocsi arány esetén kapott eredmények mintegy 18-22%-kal
magasabbak a csak személygépkocsit tartalmazó forgalom összetétel esetén kapott
eredményeknél. Ezen felül, ha megnézzük azt, hogy hogyan csökken az eljutási idő az
előzésiszakaszt nem tartalmazó 10km-es szakaszhoz viszonyítva, akkor azt mondhatjuk,
hogy a 10%-os tehergépkocsi arány esetén a csökkenés mértéke 3,7-11,1% között
változott. 20-os tehergépkocsi aránynál 2,5-8,0%-os, 30% tehergépkocsi aránynál 1,86,6%, 40%-os tehergépkocsi aránynál 1,4-5,5% között változott az eljutási idő
csökkenése. Ezek alapján a 10-20%-os tehergépkocsi arány esetén mérhető a
legnagyobb csökkenés az eljutási idő időben.

4.3.6 Összefoglalás
Az elvégzett szimulációs futtatások eredményeit összegezve megállapítható, hogy már
egy viszonylag rövid előzésiszakasz (a vizsgálatban 800m) is drasztikusan csökkenti az
eljutási

időt

egy

előzésiszakasz

nélküli

útszakaszhoz

viszonyítva.

A

rövid

előzésiszakaszhoz képest az előzésiszakasz hosszának növelése viszont már csak igen
kis pozitív hatással van az eljutási időre.
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A másik vizsgált kérdés, az eljutási idő szempontjából az, hogy érdemes-e egy hosszabb
előzésiszakasz helyett

két

rövidebb

előzésiszakaszt

kiépíteni? A szimulációs

eredmények alapján elmondható, hogy azonos előzésiszakasz hossz esetén (1db 2km
hosszú, vagy 2db 1km hosszú előzésiszakasz) kedvezőbb eredményeket kapunk abban
az esetben, amikor egy előzésiszakasz található a vizsgált útszakaszon.
Az

előzésiszakasz

hosszára

vonatkozólag

a

szimulációs

futtatásokból

azt

a

következtetést lehet levonni, hogy abban az esetben, amikor egy előzésiszakaszt építünk
ki a vizsgált szakaszon, akkor az előzésiszakasz-hossz növelésével folyamatosan csökken
az eljutási idő. A csökkenés üteme 1200-1400m-es hossz között azonban megáll, ezért
1400m-es előzésiszakasz-hossz az optimális. Ha a két darab előzésiszakasz eredményeit
tartalmazó grafikonokat nézzük, akkor látható, hogy 1200m-es hossznál látható egy
ugrás, és ettől a ponttól az eljutási idő csökkenésének üteme megnő. Tehát, ha egymás
után 2db előzésiszakaszt szeretnénk elhelyezni, akkor a szimulációs futtatások
eredményei alapján ez esetben legalább 1200m-es szakasz hosszt célszerű alkalmazni.

4.3.7 További vizsgálati lehetőségek
Vizsgálatom tárgyában több további kutatási lehetőséget látok. Ezek közül a
legfontosabb, hogy a közúthálózat egyes elemein valós körülmények között mérhető
átlagsebességre kell megvizsgálni az előzésiszakaszok hatásait. A második, hogy az
eredmények pontosságát tovább kell növelni még több forgalomnagyság érték és
szűkebb lépcsőjű tehergépkocsi arányok szimulációs vizsgálatával. Az előzésiszakasz
hatásterülete vizsgálatának szintén nagy jelentősége lehet a pontos előzésiszakasz
hosszának meghatározásában, melyre további vizsgálatok elvégzése szükséges.

4.3.8 2. TÉZIS
Külterületi

főutakon

mikroszimulációs

alkalmazott

programmal

előzési

végzett,

eljutási

szakaszokra
időn

alapuló

vonatkozóan
vizsgálatok

segítségével megállapítottam, hogy:
-

10km-es hosszúságú szakaszon célszerűbb egy hosszabb, mint két
rövidebb előzésiszakaszt alkalmazni;

-

ha egy előzésiszakaszunk van, akkor a szakaszhossz növelésével
folyamatosan csökken az eljutási idő, de a csökkenés az 1200-1400m-es
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hossz között megáll, majd ezt követően a csökkenés mértéke lelassul.
Számításaim szerint az 1400m-es előzésiszakasz-hossz az optimális;
-

amennyiben két előzésiszakaszt építünk egymástól 5km-es távolságra,
akkor azok optimális hossza 1200m-re adódott, mert az eljutási idő
csökkenése ettől a hossztól lelassul.

A tézishez felhasznált módszer és eredmények írásban megjelentek [20].
Kutatásom legnagyobb jelentőségét abban látom, hogy a hazai szabályozás nem ad sem a
Beruházónak, sem a Tervezőnek támpontot abban a tekintetben, hogy az előzési
szakaszokat milyen hosszúságban célszerű kialakítani, nincs egy forgalomtól függő
ajánlás az előzésiszakasz hosszának kiválasztása tekintetében. Ezért érzem fontosságát
eredményeimnek, mert ezáltal a gyorsforgalmi utak építése helyett alternatívát nyújtó, a
főutak kapacitását hatékonyan növelő előzési szakaszokra ad ajánlást. Eredményeimmel
ugyan nem egységjárműszorzókat állapítottam meg, azonban ahhoz hasonlóan a közúti
kapacitást érintő témakörben tettem javaslatokat.

5 A

folyamatos

forgalmat

befolyásoló

gyorsforgalmi

elemek vizsgálata
5.1 A vizsgálatok célja
A gyorsforgalmi utak és azok csomópontjai közúthálózatunk legköltségesebben
kialakítható elemei. A gyorsforgalmi hálózat működését nagyban befolyásolja a
csomóponti elemek kialakításának módja, viszont meg kell találni azt az optimális
kialakítást, amely még kielégíti a forgalmi igényeket, viszont a beruházási költségek
oldaláról nézve nem rendelkezik túlzott mértékű tartalékkal.
A gyorsforgalmi elemek környezetében lecsökken az áthaladt járművek száma. Ez a
hatás a külső forgalmi sávoktól a belső forgalmi sávok felé haladva csökken. Azt a
szakaszt, amelyen kimutatható a csomóponti elem folyópályára gyakorolt hatása
hatásterületnek nevezzük. Jelen vizsgálatomban megpróbálom meghatározni az egyes
csomóponti elemek hatásterületét. Ezen kívül megpróbálom meghatározni, hogy mely
forgalom nagyság, forgalom összetétel és kiváló illetve becsatlakozó forgalom arány
mellett milyen típusú csomóponti elemet célszerű alkalmazni, ezáltal lehetőséget adva
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az egyre növekvő beruházási költségek kordában tartására. A vizsgálatomhoz
mikorszimulációs programot használtam fel.

5.2 A hazai tervezési gyakorlat bemutatása
Az ezzel a témával foglalkozó magyar tervezési útmutató [21] [TÚ] a kiválások és
becsatlakozások geometriai kialakításával foglalkozik, de azokat egyéb szempontok
szerint nem osztályozza.
Az útmutató szerint kiválások esetén a K1 típusú egyszerű lassító sávos megoldás a
leggyakoribb kialakítás. Ha a forgalmi igények ugyan nem változnak a K1 típusú
kiváláshoz képest, viszont vagy a csomóponti ág hossza, vagy egyéb tényezők miatt a
kiválást követő csomóponti ágon két sávot kell kialakítani, akkor szükséges a K2 típusú
kiválás. K3 típusú kialakítást forgalmi ok miatt 2 sávos keresztmetszetű csomóponti ág
és a folyópályán változatlan forgalmi terhelés esetén javasolja a TÚ. Ha a forgalmi
terhelés miatt a keresztmetszet csökkenthető a kiválás után, akkor használható a K4
típusú kiválás.
Ezen kívül a TÚ meghatározza a folyópálya és a csatlakozó csomóponti ág tervezési
sebessége valamint a folyópálya hossz esése/emelkedése függvényében alkalmazandó
lassítósáv hosszt. A vonatkozó táblázat szerint a lassítósáv (sávváltással és lassítással
együtt értendő hossza) legrövidebb hossza 180m, maximálisan javasolt hossz pedig
380m. Azonban a TÚ abban már nem nyújt segítséget a TÚ, hogy mely forgalomnagyság
esetén melyik kiválási típust javasolja alkalmazni.
A becsatlakozások esetén a kiválásokhoz hasonló módon fogalmazza meg az egyes
becsatlakozási típusok alkalmazhatóságát. Azonban a szöveges leíráson kívül tartalmaz
egy grafikont (lásd. 5.2-1 ábra), amelyben a főpálya sávforgalma és a becsatlakozni
kívánt forgalomnagyság (mindkét esetben J/h/sáv mértékegységben) függvényében
meghatározható az alkalmazandó becsatlakozási típus. A gyorsítósáv hosszát 380m-ben,
az irányrendeződési sáv hosszát pedig 1000m-ben határozza meg.
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5.2-1. ábra: a Tervezési Útmutatóban a becsatlakozás kialakítását meghatározó diagram

Az előbbi leírásból látszik, hogy a hazai gyakorlat a csomóponti elem típusának
kiválasztásán kívül egyéb tekintetben nem nyújt támpontot arra az igen fontos esetre,
hogy a már meglévő csomóponti elemek milyen szolgáltatási szinttel rendelkezik, amivel
az esetleges kapacitásbővítés előre prognosztizálható lenne.

5.3 Az amerikai (HCM) tervezési eljárás bemutatása
Az amerikai tervezési gyakorlat [6] 13. fejezete foglalkozik részletesen a gyorsforgalmi
utak rámpacsatlakozásainak szolgáltatási szintjével. Meghatározza azt a távolságot,
amin a főpálya forgalmára hatást gyakorol a kiváló és becsatlakozó forgalom. Ezt a
távolságot hatásterületnek nevezi. A HCM kutatásokra alapozva ezt a hatásterületet a
főpálya és a rámpa szétválási pontjától visszafelé számítva 450m-ben határozza meg. A
hatásterület hosszával több kutatás is foglalkozik, többek között a [22], mely a HCM-nél
szűkebbre veszi. A hatásterület leginkább az 1. és 2. sávot érinti, mert gyakorlati
tapasztalatok alapján a kiváláshoz közeledve kiváló járművek az 1. sávot használják.
Ezért a kiválni szándékozó járművezetők jobbra sorolnak, a gyorsforgalmi úton tovább
haladók pedig a belső sávok felé váltanak sávot, ezzel elkerülve a sávváltási manőver
miatt már esetleg alacsonyabb sebességgel haladó járműveket, és a szabad belső sávot
használják. Becsatlakozás esetén a hatásterület hossza szintén 450m, és a főpálya és a
gyorsító sáv csatlakozási pontjáról visszafelé számítandó.
A lassító sáv és a főpálya csatlakozását A-F-ig terjedő skálán található szolgáltatási
szinttel osztályozza, ahol az F szint azt az állapotot jelenti, amikor már kialakult a
45

Ph.D. értekezés

Kollár Attila

torlódás, tehát mindenképpen kapacitásbővítésre van szükség. A szolgáltatási szintet a
hatásterületen kialakuló gépjármű sűrűség alapján határozza meg. A sűrűség megadja a
sávban 1km hosszon tartózkodó járművek számát egységjármű mértékegységben
[E/km/sáv].
A szolgáltatási szint meghatározásának lépései:
-

meg kell határozni az 1. és 2. sávban a forgalmat egységjármű mértékegységben
(v12);

-

össze kell hasonlítani a hatásterületre belépő forgalmat a mozogni képes
járművek maximális számával (belépés esetén vR12, kilépés esetén v12);

-

össze

kell

hasonlítani

a

maximális

forgalomnagyságot

a

kapacitással

(becsatlakozás esetén vFO, kiválás esetén vFO + vR);
-

meg kell határozni a hatásterület sűrűségét (DR), majd ez alapján megállapítható
a szolgáltatási szint.

A fenti felsorolt jelöléseket az 5.3-1 ábra mutatja be.

5.3-1. ábra: a HCM-ben szereplő jelölések magyarázata becsatlakozás és kiválás esetén

Kiválás esetén a szolgáltatási szint meghatározása az

5.3.1

és

az 5.3.2)

képletek

segítségével történik:
5.3.1)

v12 vR (vF vR ) PFD
ahol:

PFD = az 1. és 2. sávban maradó járművek aránya a lassítósáv előtt.
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A PFD értéke 4 sávos gyorsforgalmi úton 1, a 6 és 8 sávos gyorsforgalmi utakra pedig a
PFD meghatározására a HCM számítási eljárásban 4 egyenlet található, melyek
figyelembe veszik a fél keresztmetszet sávszámát, a szomszédos fel és lehajtók
távolságát, forgalomnagyságát.

DR

2,642 0,0053 v12 0,0183 LD

5.3.2)

ahol,
LD = a lassítósáv hosszát [m] jelenti.
A 5.3.2) képletből látszik, hogy a hatásterület sűrűségét csökkenti a lassítósáv hossza,
tehát a szolgáltatási szint is javul a lassítósáv hosszával.
Becsatlakozás esetén a szolgáltatási szint meghatározása az 5.3.3) és az

5.3.4)

képletek segítségével történik:

5.3.3)

v12 vF PFM
ahol,

PFM = az 1. és 2. sávban maradó járművek aránya a becsatlakozási pont
előtt.
A PFM értéke 4 sávos gyorsforgalmi úton 1, a 6 és 8 sávos gyorsforgalmi utakra pedig a
PFM meghatározására a HCM számítási metódusában 4 egyenlet található, melyek
figyelembe veszik a fél keresztmetszet sávszámát, a szomszédos fel és lehajtók
távolságát, forgalomnagyságát.

DR
ahol,

3,402 0,00456 vR 0,0048 v12 0,01278 LA

5.3.4)

LA a gyorsítósáv hosszát [m] jelenti.

A kiváláshoz hasonlóan a becsatlakozásnál is csökken a hatásterület sűrűsége, ezzel
együtt nő a szolgáltatási szint a gyorsítósáv hosszának növekedésével.
A DR járműsűrűség alapján az 5.3-1. táblázatban látható táblázat szerint lehet a
becsatlakozás és kiválás szolgáltatási szintjét meghatározni.
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DR járműsűrűség

Szolgáltatási szint

[E/km/sáv]

A

DR ≤ 6

B

6 < DR ≤ 12

C

12 < DR ≤ 17

D

17 < DR ≤ 22

E

22 < DR

F

Kapacitást növelni kell

5.3-1. táblázat: A HCM-ben található járműsűrűséget figyelembe vevő

szolgáltatási szint

5.4 A szimulációs vizsgálat bemutatása
Vizsgálataimat 8 kiválás és 7 becsatlakozás típusú esetre, azok mindegyikén kétféle
gyorsító illetve lassító sáv hosszúságra végeztem el. A vizsgált gyorsító és lassító
szakaszokat egy rövidebb kialakítás szerint (német szabványban szereplő értékek
szerint) és egy a magyar tervezési gyakorlatban alkalmazott maximális szakaszhosszak
szerint alakítottam ki. Minden szimulációs modellt ezen kívül megvizsgáltam többféle
tehergépkocsi arányra, eltérő kiváló illetve becsatlakozó forgalomnagyságra. Ezáltal
próbáltam választ keresni arra, hogy azonos forgalomnagyság esetén van-e számottevő
különbség a hatásterület gépjárműsűrűségében a lassító- illetve gyorsító sávok esetén,
másrészt megvizsgáltam, hogy forgalomnagyság és forgalom megoszlás függvényében
milyen optimális geometriát célszerű alkalmazni. Az ehhez szükséges szimulációs
modelleket az alábbiakban részletezett paraméterek alapján építettem fel. Ezen kívül a
hatásterület hosszára is teszek egy becslést a különböző becsatlakozások és kiválások
alapján.
A szimulációkat a kiválás és becsatlakozás típusától függően 10,250 vagy 10,500 km
hosszú külterületi szakaszokon végeztem el.
A szimuláció során alkalmazott beállításokat az alábbiakban mutatom be. A felsorolás a
szimulációs modellek felépítése során alkalmazott logikai sorrendet követi.
A szimulációs futtatások során az alábbi, a programba bevitt járműkategóriákat
vizsgáltam:
-

személygépkocsi: a járművek tömege 800kg és 2000kg között változik, a
járművek teljesítménye pedig 55kW és 160kW közötti;
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nehéz tehergépkocsi: a járművek tömege 2800kg és 40000kg között változik, a
járművek teljesítménye pedig 150kW és 400kW közötti.

Mindkét járműkategóriánál a programba beépített paramétereket alkalmaztam, azokon
semmilyen változtatást nem hajtottam végre.
A vizsgálat során foglalkoztam a járműösszetétel csomóponti elemekre gyakorolt
hatásával is. Ennek érdekében több, különböző tehergépkocsi arányt tartalmazó
járműösszetételt hoztam létre, melyeket az alábbi felsorolás mutat be:
-

100% személygépkocsi;

-

90% személygépkocsi és 10% nehéz tehergépkocsi;

-

80% személygépkocsi és 20% nehéz tehergépkocsi;

-

70% személygépkocsi és 30% nehéz tehergépkocsi;

-

60% személygépkocsi és 40% nehéz tehergépkocsi.

Elemzéseimhez kétféle gyorsforgalmi csomóponti elemet használtam: kiválásokat és
becsatlakozásokat. A két csomóponti elemet különböző kialakítási módok szerint
vizsgáltam, melyeket az alábbi felsorolás részletez:
-

K1 típusú (a): egysávos kiválás egyszerű lassítósávval, vizsgált hossz 10250m,
lassító sáv hossza: 250m, sávszám a folyópályán a csomópont előtt: 3db,
csomópont után 3db, csomóponti elemen: 1db;

-

K1 típusú (b): lassító sáv hossza: 380m, egyéb paramétereiben megegyezik az
előző kialakítással;

-

K2 típusú (a): egysávos kiválás lassítósávval, vizsgált hossz 10250m, lassító sáv
hossza: 250m, sávszám a folyópályán a csomópont előtt: 3db, csomópont után
3db, csomóponti elemen: 2db;

-

K2 típusú (b): lassító sáv hossza: 380m, egyéb paramétereiben megegyezik az
előző kialakítással;

-

K3 típusú (a): kétsávos kiválás irányrendeződési sávval, vizsgált hossz 10500m,
irányrendeződési sáv hossza: 500m, sávszám a folyópályán a csomópont előtt:
3db, csomópont után 3db, csomóponti elemen: 2db;

-

K3 típusú (b): lassító sáv hossza: 760m, egyéb paramétereiben megegyezik az
előző kialakítással;
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K4 típusú (a): kétsávos kiválás sávkiválással, vizsgált hossz 10500m,
irányrendeződési sáv hossza: 500m, sávszám a folyópályán a csomópont előtt:
4db, csomópont után 3db, csomóponti elemen: 2db;

-

K4 típusú (b): irányrendeződési sáv hossza: 760m, egyéb paramétereiben
megegyezik az előző kialakítással;

-

B1 típusú (a): egysávos becsatlakozás egyszerű gyorsítósávval, vizsgált hossz
10250m, lassító sáv hossza: 250m, sávszám a folyópályán a csomópont előtt: 3db,
csomópont után 3db, csomóponti elemen: 1db;

-

B1 típusú (b): gyorsító sáv hossza: 380m, egyéb paramétereiben megegyezik az
előző kialakítással;

-

B2 típusú (a): egy sávra leszűkített becsatlakozás egyszerű gyorsító sávval,
vizsgált hossz 10250m, lassító sáv hossza: 250m, sávszám a folyópályán a
csomópont előtt: 3db, csomópont után 3db, csomóponti elemen: 2db
(becsatlakozás helyén 1db);

-

B2 típusú (b): lassító sáv hossza: 380m, egyéb paramétereiben megegyezik az
előző kialakítással;

-

B3 típusú: sávcsatlakozás, vizsgált hossz 10500m, sávszám a folyópályán a
csomópont előtt: 3db, csomópont után 4db, csomóponti elemen: 1db;

-

B4

típusú

(a):

kétsávos

becsatlakozás

irányrendeződési

sávval

és

sávcsatlakozással, vizsgált hossz 10500m, irányrendeződési sáv hossza: 500m,
sávszám a folyópályán a csomópont előtt: 3db, csomópont után 4db, csomóponti
elemen: 2db;
-

B4 típusú (b): irányrendeződési sáv hossza: 1000m, egyéb paramétereiben
megegyezik az előző kialakítással.

Valamennyi csomópont szimulációs modelljét úgy építettem fel, hogy a belső, azaz az
elválasztó sáv melletti forgalmi sávot a nehéz tehergépjárművek nem használhatják.
Ebben a forgalmi sávban csak személygépkocsik közlekedhetnek.
A kiválásokat úgy helyeztem el a szimulációs modellben, hogy a csomóponti elem előtt
5000m hosszú folyópálya szakasz legyen, a csomópont után pedig változó hosszúságú
szakasz maradt (csomóponti elem típustól függően 4240, 4870 és 5000m).
Becsatlakozásoknál a kiválásokhoz hasonlóan úgy alakítottam ki a modellt, hogy a
csomópont után 5000m hosszú folyópálya szakasz maradjon. Erre azért volt szükség,
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mert az 5km hosszú folyópálya szakasz, már elegendő ahhoz, hogy a csomóponti elem
hatásait megvizsgáljam.
Mivel külterületi gyorsforgalmi útszakaszokat vizsgáltam, ezért a modelleket úgy
építettem fel, hogy a személygépkocsik elérni kívánt sebessége a folyópályán 110 és
150km/h közötti tartományba esik, a nehéz tehergépkocsiké pedig 65 és 85km/h
tartományba. A csomóponti elemeken a követő vagy megelőző csomóponti ág
kategóriájának megfelelően választottam meg az elérni kívánt sebességeket, melyek a
különböző csomópont típusoknál az alábbiak szerint alakult:
-

K1, B1, B3 típusú csomóponti elemeknél: személygépkocsiknak 80km/h (65 –
95km/h közötti tartományban), tehergépkocsiknak 80km/h (65 – 85km/h
közötti tartományban);

-

K2 típusú kiválásnál: személygépkocsiknak 110km/h (90 – 130km/h közötti
tartományban),

tehergépkocsiknak

80km/h

(65

–

85km/h

közötti

tartományban);
-

B2 típusú becsatlakozásnál: személygépkocsiknak 90km/h (75 – 105km/h
közötti tartományban), tehergépkocsiknak 80km/h (65 – 85km/h közötti
tartományban);

-

K3, K4, B4 típusú csomóponti elemeknél: személygépkocsiknak 130km/h (110 –
150km/h közötti tartományban), tehergépkocsiknak 80km/h (65 – 85km/h
közötti tartományban).

A sebesség tartományokat úgy alakítottam ki, hogy a megengedett sebesség
megegyezett a V85-tel, vagyis azzal a sebességgel, amelynél a gépjármű vezetők 85%-a
nem halad gyorsabban, így a szimuláció során a valós forgalmi helyzetnek megfelelő
sebességgel haladtak a járművek.
Mivel az elemzésem során a külterületi gyorsforgalmi útszakaszokat vizsgáltam, ezért a
járműkövetésre a VISSIM program kezelési útmutatójában [18] ajánlott Wiedemann 99
modellt [2] [1] alkalmaztam. A Wiedemann modellben az egymást követő járművek
folyamatosan változtatják sebességüket, aszerint, hogy az előttük haladó jármű
sebessége hogyan alakul. A gyorsabb jármű lecsökkenti a sebességét, amint megközelít,
majd utolér egy lassabban haladó járművet. A korábban gyorsabban haladó jármű a
sebességét a lassabb jármű sebességénél alacsonyabb sebességre csökkenti, majd
ezután a gyorsabb jármű növelni próbálja a sebességét, mindaddig, amíg újból utol nem
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éri az előtte haladó járművet. Tehát a járművek folyamatosan változtatják a
sebességüket az adott forgalmi szituációnak megfelelően.
Az áthaladt járművek számának meghatározásához az alábbi irányonkénti forgalmakat
használtam:
-

K1, K2 és K3 típusú kiválásoknál: 3600/4350/5100 j/h;

-

K4 típusú kiválásoknál: 4800/5800/6800 j/h;

-

B1, B2 és B3 típusú becsatlakozásoknál: a forgalmakat úgy állapítottam meg,
hogy a becsatlakozás utáni teljes forgalom megegyezzen a K1, K2 és K3 típusú
kiválásoknál alkalmazott belépő forgalommal;

-

B4 típusú becsatlakozásnál: a forgalmakat úgy állapítottam meg, hogy a
becsatlakozás utáni teljes forgalom megegyezzen a K4 típusú kiválásnál
alkalmazott belépő forgalommal.

A fenti forgalmi értékek megegyeznek a vonatkozó útügyi műszaki előírásban [4]
szereplő megengedett, eltűrhető és a kettő közötti forgalomnagysághoz tartózó értékkel.
Mivel

a

vonatkozó

szabványban

E/h

mértékegységben

szerepelnek

a

forgalomnagyságok ezért azokat át kellett számolni j/h mértékegységre. A szabványban
szereplő értékektől való kismértékű eltérést ez az átszámítás okozta, mivel a szimuláció
során 50j/h értékre kerek forgalomnagyságokat használtam. A széles spektrumú
forgalomnagyság futtatásának célja az volt, hogy megállapítsam a forgalomnagyság
hatását az áthaladt járművek számának változására.
Csomóponti elemeknél fontos tényező a forgalom nagyságon és a forgalom összetételén
kívül az, hogy a folyópálya szakaszon haladó járművek hány százaléka válik ki a
csomópontban. Ennek a tényezőnek az áthaladt jármű számra való hatását úgy
vizsgáltam, hogy a szimulációs futtatásokat elvégeztem 20, 30 és 40%-os kiváló
forgalomra is. Becsatlakozásoknál a folyópályán haladó és a csomóponti ágon
becsatlakozni kívánó forgalom aránya volt 20, 30 és 40%.
A felhasznált program lehetőséget nyújt egy véletlenszerűségi együtthatónak nevezett
tényező segítségével a forgalom áramlásának egyfajta véletlenszerűséget adni, aminek
következtében a szimuláció és az abból származó eredmények is a valóságot jobban
tükrözik. Valamennyi forgalomnagyságot 10, 20, 30, 40 és 50 véletlenszerűségi
együtthatóval is megvizsgáltam, így biztosítva az eredményeket pontosító nagyobb
mintavételi lehetőséget.
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A szimulációs futtatásokat 4500s idő intervallumra végeztem el. Ebből az első 900s az
útszakasz járművekkel történő feltöltésére szolgál, tehát a kiértékelési időszakban már a
vizsgálni kívánt forgalmi állapotot elemezhettem. Kiértékelésre a 900s és a 4500s
közötti 1 órás intervallumot használtam.
A szimuláció elvégzése során az áthaladt gépjárművek számát sávonként és 50
méterenként határoztam meg az útszakasz eleje és vége között a különböző
modellekben. Ennek megállapítására a 15 különböző elrendezésen (kiválások és
becsatlakozások

összesen),

különböző

forgalomnagyságok

és

véletlenszerűségi

együtthatók figyelembe vételével összesen 3375 szimulációs futtatást hajtottam végre.
Ennek eredményei biztosítottak lehetőséget számomra a megfelelő következtetések
levonására.

5.5 A szimulációs futtatások eredményei
Első lépésben az előző pontban bemutatott szimulációs modelleket az áthaladt
járműszám alapján vizsgáltam meg. Meghatároztam az egyes sávokban 50m-ként az
áthaladt járművek számát. Ezt követően a sávonként kialakuló járműsűrűséget
határoztam meg úgy, hogy az áthaladt járműszámot j/h mértékegységből E/h
mértékegységbe váltottam át (a nehéz tehergépkocsikat 2,5-es értékkel vettem
figyelembe [23]) az áthaladt járműszámból 1km-es szakaszra vetített átlagot képeztem,
majd a kapott eredményeket hossz-szelvényen ábrázoltam, melyeket a fejezet további
részében szereplő ábrák mutatnak be különböző csomóponti elemenként és
forgalomnagyságonként. Az ábrák függőleges tengelyén szerepel a járműsűrűség
E/h/sáv mértékegységben, vízszintes tengelyén pedig a helyszínrajzi szelvényezése. Az
ábrákon található vonalak vastagsága és mintája a sávszámot (vastag folyamatos vonal a
külső sávot, közepesen vastag ritkán szaggatott vonal a középső sávot, a vékony sűrűn
szaggatott pedig a belső elválasztó sáv melletti sávot jelenti), míg a színek a különböző
forgalomnagyságot és forgalom összetételt jelentik (a vonal színének sötétedésével nő a
forgalomnagyság). A grafikonok a vízszintes tengelyén a szelvényezés csak 1+000 km
szelvénytől indul, mert a forgalmi sávokon a sűrűség csak 1000m hossz után
értelmezhető. A grafikonokon található függőleges vastag vonal kiválások esetén a
lassítósáv kezdetét, becsatlakozások esetén a főpálya és a csomóponti ág csatlakozási
pontját jelöli.
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A nagyszámú grafikon értelmezésének elősegítésére először bemutatok egy nagyobb
méretű grafikonon keresztül néhány jellemzőt (lásd az 5.5-1 ábra).

5.5-1. ábra: A szimulációs eredmények értelmezését segítő minta

Az 5.5-1 ábra egy kiválás esetét mutatja be. Vastag fekete vonallal a lassítósáv kezdete,
vastag sűrűn szaggatott a lassítósáv vége, míg a ritkán szaggatott vastag vonal a
hatásterület kezdetét jelenti. Hatásterületnek tekintettem azt a távolságot, mely alatt a
becsatlakozás

vagy

kiválás

előtt

tapasztalható

közel

állandó

járműsűrűség

megnövekszik, vagy lecsökken, majd ismét kialakul az állandó járműsűrűségű állapot.
Ez az 5.5-1 ábrán a 4+000km szelvény és a 6+000 km szelvény közötti 2 km-es
távolságot jelenti.
Az 5.5-1 ábrán látható, hogy a hatásterület kezdetéig az egyes sávokban a járműsűrűség
közel állandónak tekinthető. Tehát ezen a szakaszon a lassabb járművek miatti
sávváltások nem mutathatóak ki a sűrűséget ábrázoló hossz-szelvényen. Azonban ahogy
közeledünk a kiváláshoz a járművek elkezdik keresni a helyüket a sávok között. A kiválni
szándékozó járművek elkezdenek az 1. számú, szélső sáv felé sávot váltani. Ez a
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sávváltási szándék a lassítósáv közeledtével egyre nő, ezzel együtt a járművek száma a
kiváló forgalom miatt növekszik. Ezért a kiválás után a folyópályán tovább haladó
járművek a belső sávok felé kezdenek besorolni, azonban ez kisebb mértékben növeli a
belső sávokban a járműsűrűséget, mert a tovább haladók számára az 1-3 sávok állnak
rendelkezésükre, míg a kiváló járművek a kiválási manóvert végső lépésben csak az 1.
sávon keresztül hajtják végre. Az előzőek az ábrán úgy jelennek meg, hogy a 3. sávban a
kiváláshoz közeledve csökken a járműsűrűség.
Ha a 2. sávot nézzük, akkor itt már a kiváláshoz közeledve kis mértékben ugyan, de
növekszik a járműsűrűség az 1. sávban kiválni szándékozó, már alacsonyabb
sebességgel haladó járműveket kikerülő, egyenesen tovább haladó járművek sávváltása
miatt. Az 1. sávban mutatható ki legnagyobb mértékben a közeledő kiválás
járműsűrűségre gyakorolt hatása, mivel ebben a sávban jelennek meg a kiválni
szándékozó járművek és a folyópályán egyenesen tovább haladó járművek egy része is.
Ezt a járműsűrűség növekedést mutatja a hatásterületen belül a járműsűrűséget jelölő
vonal emelkedése, ami a sávváltás végrehajtásáig folyamatosan növekszik, majd a
sávváltás helyét elhagyva visszaesik a kiindulási értéknél alacsonyabb értékre. Ez utóbbi
jelenség magyarázata, hogy a folyópálya forgalma a kiválást követően lecsökkent. Ezek
után részletesen bemutatom az elvégzett nagyszámú szimulációs futatásból származó
eredményeimet.
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Az 5.5-2 ábra az eredményeket bemutató grafikonokon alkalmazott jelmagyarázatot
mutatja be.

5.5-2. ábra: Jelmagyarázat az eredményekhez

Az 5.5-3 és 5.5-4 ábrák K1 típusú kiválás szimulációs eredményeit mutatja be 250m és
380m hosszú lassítósáv esetén.
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5.5-3. ábra: Járműsűrűség K1 típusú kiválás, 250m hosszú lassítósáv és 3600/4350/5100j/h
forgalomnagyság esetén

5.5-4. ábra: Járműsűrűség K1 típusú kiválás, 380m hosszú lassítósáv és 3600/4350/5100j/h
forgalomnagyság esetén

Az 5.5-3 és 5.5-4 ábrákon látszik, hogy 250m hosszú lassítósáv esetén a hatásterület
kiterjedése az 1. sávban 1000m, a 2. sávban 1500m, viszont az okozott hatás eltérő
mértékű, mert a2 1. sávban forgalom összetételtől függően 10-20%, míg a 2. sávban már
csak 5-6%. Ha a lassítósáv hosszait nézzük, akkor az látható, hogy a 380m hosszú
lassítósáv hosszabb szakaszon, és nagyobb mértékű zavart kelt a forgalmi sávokban. A
szolgáltatási szint (HCM szerinti értékeket figyelembe véve) 250m hosszú lassítósáv
esetén a hatásterület előtt alacsony forgalomnagyság esetén B/D a kanyarodó forgalom
arányának növekedésével, míg a hatásterületen C/D. Nagy forgalomnagyság esetén a
hatásterület előtt C/E és közben pedig C/F szinten marad. Ugyanezek az értékek 380m
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hosszú lassítósáv esetén alacsony forgalom mellett B/D a hatásterület előtt, közben C/E,
nagy forgalomnagyság esetén C/E a hatásterület előtt, közben pedig E/F. Ha
szolgáltatási szinteket vesszük alapul, akkor sem jelent előnyt a hosszabb lassítósáv
kialakítása.
A szimulációs futtatások során az áthaladt járműszám mellett vizsgáltam, hogyan
változik 50m-ként az áthaladt járművek átlagsebessége. Ezek alapján a K1 típusú kiválás
esetén a 3. sávban a sebességek tekintetében nem figyelhető meg sebesség csökkenés a
kiválás környezetében. Az 1. és 2. sávban már a gépjárművek sebességében is
megmutatkozik a kiválás hatása. Mindkét sávban 3600j/h forgalomnagyság mellet 67km/h, míg 5100j/h forgalomnagyság és magas tehergépkocsi arány esetén az 1. sávban
10-11km/h sebességcsökkenés mérhető az áthaladt járművek átlagsebességében. Ezek
az értékek a lassítósáv hosszától függetlenül alakultak.
Az 5.5-5 és az 5.5-6 ábrák a K2 típusú kiválás eredményeit mutatják be 250m és 380m
hosszú lassítósáv esetén.

5.5-5. ábra: Járműsűrűség K2 típusú kiválás, 250m hosszú lassítósáv és 3600/4350/5100j/h
forgalomnagyság esetén
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5.5-6. ábra: Járműsűrűség K2 típusú kiválás, 380m hosszú lassítósáv és 3600/4350/5100j/h
forgalomnagyság esetén

Az 5.5-5 és az 5.5-6 ábrákat vizsgálva megállapítható, hogy 250m hosszú lassítósáv
esetén a K2-es típusú kiválásnak nincsen kimutatható előnye a K1-es típusú kiváláshoz
képest. Azonban ha már a 380m hosszú lassítósáv esetét nézzük, akkor már számottevő
változás figyelhető meg a K1 típusú kiváláshoz képest. A hatásterület hossza változatlan,
azonban az egyes sávokban okozott hatások kiterjedése kedvezőbb képet mutat. A
szolgáltatási szint 250m hosszú lassítósáv esetén a hatásterület előtt alacsony
forgalomnagyság esetén B/D a kanyarodó forgalom arányának növekedésével, míg a
hatásterületen C/D. Nagy forgalomnagyság esetén a hatásterület előtt C/E és közben
pedig C/F szinten marad. Ugyanezek az értékek 380m hosszú lassítósáv esetén alacsony
forgalom mellett B/D a hatásterület előtt, közben C/E, nagy forgalomnagyság esetén C/E
a hatásterület előtt, közben pedig C/F. Ha szolgáltatási szinteket vesszük alapul, akkor
K2 kiválás típus esetén sem jelent előnyt a hosszabb lassítósáv kialakítása.
K2 típusú kiválás hatása az átlagsebesség változásra a K1 típusú kiválás hoz hasonló
eredményeket hozott, mind a rövidebb, mind a hosszabb lassítósáv esetén.
Az 5.5-7 és 5.5-8 ábrák a K3 típusú kiválások eredményeit mutatják be.
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5.5-7. ábra: Járműsűrűség K3 típusú kiválás, 500m irányrendeződési sáv és 3600/4350/5100j/h
forgalomnagyság esetén

5.5-8. ábra: Járműsűrűség K3 típusú kiválás, 760m irányrendeződési sáv és 3600/4350/5100j/h
forgalomnagyság esetén

K3 típusú kiválás eredményeiből a K1 típusú kiváláshoz hasonló képet mutatnak.
Azonban itt a 380m hosszú lassítósáv nem mutat egyáltalán pozitív hatást a 250m
hosszú lassítósáv eredményeihez képest, de az egyes forgalmi sávokban okozott hatás
mértéke lényegesen kisebb, ám a forgalomnagyság a hatásterületen belül már csökkenő
tendenciát mutat. A hatásterület hossza 500m hosszú irányrendeződési sáv esetén az 1.
sávban 1200m, a 2. sávban már 1700m, 760m hosszú irányrendeződési sáv esetén az 1.
és 2. sávban egyaránt 1900m. Tehát összességében elmondható, hogy a K3 típusú
kiválás esetén nem jár előnnyel a hosszabb irányrendeződési sáv kialakítása. A
szolgáltatási szint mindkét irányrendeződési sáv hossz esetén a hatásterület előtt
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alacsony forgalomnagyság esetén B/C a kanyarodó forgalom arányának növekedésével,
míg a hatásterületen B/D. Nagy forgalomnagyság esetén a hatásterület előtt B/D és
közben pedig C/E szinten marad. Ha szolgáltatási szinteket vesszük alapul, akkor nem
jelent előnyt a hosszabb irányrendeződési sáv kialakítása.
Ha az átlagsebesség alakulását nézzük, akkor a K3 típusú kiválás esetén sincs
sebességcsökkenés a 3. sávban. A 1. és 2. sávban már a gépjárművek sebességében is
megmutatkozik a kiválás hatása. Mindkét sávban 3600j/h forgalomnagyság mellet 45km/h, míg 5100j/h forgalomnagyság és magas tehergépkocsi arány esetén az 1. sávban
5-6km/h sebességcsökkenés mérhető az áthaladt járművek átlagsebességében az
irányrendeződési sáv hosszától függetlenül.
A K4 típusú kiválás szimulációs eredményeit mutatják be az 5.5-9 és 5.5-10 ábrák.

5.5-9. ábra: Járműsűrűség K4 típusú kiválás, 500m hosszú irányrendeződési sáv és
4800/5800/6800j/h forgalomnagyság esetén
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5.5-10. ábra: Járműsűrűség K4 típusú kiválás, 760m hosszú irányrendeződési sáv és
4800/5800/6800j/h forgalomnagyság esetén

Az eredményeket tekintve megállapítható, hogy a K3 típusú kiváláshoz hasonlóan nem
jár előnnyel a hosszabb irányrendeződési sáv kialakítása. 500m-es irányrendeződési
sáv esetén a hatásterület hossza 1200m az 1. sávban. A 2. sávban és a 0. (a kiválás után
megszűnő sáv) sávban szinte elhanyagolható a kiválás gépjármű forgalomra gyakorolt
hatása. 760m hosszú irányrendeződési sáv esetén a hatásterület hossza megegyezik az
500m hosszú irányrendeződési sáv esetén tapasztalható értékekkel, azonban a
forgalomra gyakorolt hatás markánsabban jelentkezik valamennyi forgalmi sávban. A
szolgáltatási szint 500m hosszú irányrendeződési sáv esetén a hatásterület előtt és
közben alacsony forgalomnagyság esetén B/D a kanyarodó forgalom arányától
függetlenül. Nagy forgalomnagyság esetén a hatásterület előtt C/D és közben pedig C/E
szinten marad. Ugyanezek az értékek 760m hosszú irányrendeződési sáv esetén
alacsony forgalom mellett C/D a hatásterület előtt, közben C/D, nagy forgalomnagyság
esetén C/D a hatásterület előtt, közben pedig C/E. Ha szolgáltatási szinteket vesszük
alapul, akkor K4 kiválás típus esetén sem jelent előnyt a hosszabb irányrendeződési sáv
kialakítása.
A gépjárművek átlagsebessége tekintetében a K4 típusú kiválás eredményei a K3
típushoz

hasonlatosak,

azonban

úgy,

hogy

a

K4

típusú

kiválást

nagyobb

forgalomnagyságra vizsgáltam.
A következőekben a becsatlakozások eredményeit mutatom be. Azok között is elsőként a
B1 típusú becsatlakozás eredményeit mutatják be az 5.5-11 és 5.5-12 ábrák.
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5.5-11. ábra: Járműsűrűség B1 típusú becsatlakozás, 250m hosszú lassítósáv és
3600/4350/5100j/h forgalomnagyság esetén

5.5-12. ábra: Járműsűrűség B1 típusú becsatlakozás, 380m hosszú lassítósáv és
3600/4350/5100j/h forgalomnagyság esetén

A B1 típusú becsatlakozás eredményeit bemutató grafikonokon az látható, hogy a 250m
hosszú gyorsítósáv esetén a hatásterület 2000m hosszú, míg 380m hosszú gyorsítósáv
esetén már csak 1600m-en mutatható ki a becsatlakozás hatása. A 2. sávban a
forgalomra gyakorolt hatás szinte elhanyagolható mind a rövidebb, mind a hosszabb
gyorsítósáv esetén. Ha csak a hatásterület hosszát figyeljük, akkor a hosszabb
gyorsítósáv jelentősen lecsökkenti a becsatlakozás okozta zavart forgalmi szituációt. A
szolgáltatási szint mindkét gyorsítósáv hossz esetén a hatásterület előtt és alatt alacsony
forgalomnagyság esetén B/D a kanyarodó forgalom arányának növekedésével, míg nagy
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forgalomnagyság esetén a hatásterület előtt és közben is B/E. Ha szolgáltatási szinteket
vesszük alapul, akkor B1 becsatlakozás esetén sem jelent előnyt a hosszabb gyorsítósáv
kialakítása.
B1 becsatlakozás esetén az átlagsebességekben csak az 1. sávban észrevehető a
becsatlakozás hatása. A 2. és a 3. sávban csak az figyelhető meg, hogy a becsatlakozás
után a folyópályán

kialakuló nagyobb

forgalomnagyság miatt lecsökken az

átlagsebesség, de ez a változás folyamatosan megy végbe, a becsatlakozás hatásterületén
lokális sebességcsökkenés nem tapasztalható. Az 1. sávban mért sebességcsökkenés
250m hosszú gyorsítósáv esetén 6-7km/h alacsony, 10-12km/h magas forgalomnagyság
esetén, míg ugyanezek az értékek 38m hosszú gyorsítósáv esetén 2-3km/h és 7-8km/h,
tehát a sebességváltozás tekintetében is kimutatható a hosszabb gyorsítósáv előnye.
Az 5.5-13 és 5.5-14 ábrákon a B2 típus becsatlakozás esetén tapasztalható
gépjárműsűrűséget mutatják be kétféle gyorsító sáv hossz figyelembe vételével.

5.5-13. ábra: Járműsűrűség B2 típusú becsatlakozás, 250m hosszú lassítósáv és
3600/4350/5100j/h forgalomnagyság esetén
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5.5-14. ábra: Járműsűrűség B2 típusú becsatlakozás, 380m hosszú lassítósáv és
3600/4350/5100j/h forgalomnagyság esetén

A B2 típusú becsatlakozás eredményei gyakorlatilag megegyeznek a B1 típusú
becsatlakozáséval.

Kimutatható előny esetleg a csomóponti ágon lehet, azonban

vizsgálataim során csak a folyópályán mérhető hatásokat elemeztem. A szolgáltatási
szint mindkét gyorsítósáv hossz esetén a hatásterület előtt és alatt alacsony
forgalomnagyság esetén B/D a kanyarodó forgalom arányának növekedésével, míg nagy
forgalomnagyság esetén a hatásterület előtt és közben is B/E. Ha szolgáltatási szinteket
vesszük alapul, akkor B2 becsatlakozás esetén sem jelent előnyt a hosszabb gyorsítósáv
kialakítása.
A sebességváltozás vizsgálata a B1-hez hasonlatos eredményt szolgáltatott a B2 típusú
becsatlakozás esetén is. Itt is kimutatható előnnyel jár a hosszabb gyorsítósáv.
Az 5.5-15 ábra a B3 típusú becsatlakozás eredményeit mutatja be. A B3 típusú
becsatlakozást csak egyféle elrendezés mellett vizsgáltam, mert mivel egy sáv
csatlakozik a folyópálya 3 sávjához és a 4 sávos bővített keresztmetszet a csomópontot
követő szakaszon is végig megmarad. Így nem volt értelmezhető többféle
„irányrendeződési” sáv hossz.
A B3 típusú becsatlakozás eredményeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a hatásterület a
becsatlakozási ponttól számítva 1500m hosszúságra tehető, és a becsatlakozás hatása
valamennyi forgalmi sáv forgalmára kimutatható hatást gyakorol. A szolgáltatási szint a
hatásterületen A/C, utána pedig A/B alacsony forgalomnagyság esetén a kanyarodó
forgalom arányának növekedésétől függetlenül, míg nagy forgalomnagyság esetén, a
hatásterületen és azt követően is B/C.
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B3 típusú becsatlakozásnál a sebességváltozás csak az 1. sávban mérhető. 3600j/h
forgalomnagyság esetén 4-5km/h, 5100j/h forgalomnagyság mellett átlagosan 5-6km/h
az átlagsebesség csökkenése.

5.5-15. ábra: Járműsűrűség B3 típusú becsatlakozás és 3600/4350/5100j/h forgalomnagyság
esetén

Az 5.5-16 és 5.5-17 ábrák a B4 típusú becsatlakozás eredményeit tartalmazzák.

5.5-16. ábra: Járműsűrűség B4 típusú becsatlakozás, 500m hosszú irányrendeződési sáv és
4800/5800/6800j/h forgalomnagyság esetén
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5.5-17. ábra: Járműsűrűség B4 típusú becsatlakozás, 1000m hosszú irányrendeződési sáv és
4800/5800/6800j/h forgalomnagyság esetén

A B4 típusú becsatlakozás eredményeit bemutató ábrákból az olvasható le, hogy a
vizsgált forgalomnagyságok mellet nem mutatható ki jelentős mértékben zavaró hatás
egyik sávban sem akár a hosszabb, akár a rövidebb irányrendeződési sávos kialakítást
nézzük. A szolgáltatási szint 500m hosszú irányrendeződési sáv esetén a hatásterület
előtt és közben alacsony forgalomnagyság esetén B/C a kanyarodó forgalom arányától
függetlenül. Nagy forgalomnagyság esetén a hatásterület előtt és közben pedig C/D
szinten marad. Ugyanezek az értékek 1000m hosszú irányrendeződési sáv esetén
alacsony

forgalom

mellett

B/D

a

hatásterületen,

azt

követően

B/C,

nagy

forgalomnagyság esetén C/E a hatásterületen és azt követően is. Ha szolgáltatási
szinteket vesszük alapul, akkor B4 becsatlakozás esetén sem jelent előnyt a hosszabb
irányrendeződési sáv kialakítása.
Az átlagsebességeket vizsgálva azt állapítottam meg, hogy a B4 típusú becsatlakozásnál
a B1-B3 típusoknál a becsatlakozást követő folyamatos sebességcsökkenés már nem
érzékelhető a 2. és 3. sávban. A 3. sávban az átlagsebesség gyakorlatilag konstansnak
tekinthető. Az 1. és 2. sávokban a sebességcsökkenés 2-5km/h mértékű volt.
Az összes eredményt átnézve látható, hogy a HCM-ben a hatásterületre alkalmazott
450m-es hossz a szimulációs futtatások eredményei alapján lényegesen nagyobbra
adódtak, és a csomóponti elemek hatása nem csak a szélső két sávban mutatható ki,
hanem a belső elválasztó sáv melletti forgalmi sávban is.
A szimulációs futtatások eredményeiből kitűnik, hogy bizonyos kiválás és becsatlakozás
típusok nem képesek megfelelni nagy forgalom lebonyolítására, míg más típusok túlzott
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kapacitástartalékkal rendelkeznek alacsony forgalomnagyság esetén. Az alábbiakban
összegyűjtöm a különböző forgalomnagyságok és forgalom összetételekhez javasolt
csomóponti eleme típusokat.

5.6 Összefoglalás
Az eredményeket áttanulmányozva elmondható, hogy valamennyi vizsgált becsatlakozás
és kiválás kialakítás mellett a kiválás vagy becsatlakozás miatt kialakuló zavart forgalmi
helyzet hatásterülete lényegesen nagyobb hosszban mutatható ki, mint ahogyan az
amerikai tervezési gyakorlatban található. Ez a többlet akár kétszer, négyszer nagyobb is
lehet a szimulációs futtatások alapján. Gyorsforgalmi utak kiválásainak járműsűrűségre
gyakorolt hatása 1,5-2,4km hosszon mutathatók ki a kiválás típusától függően.
Becsatlakozás esetén, a járműsűrűség alapján meghatározott hatásterület 500-800m
között változik.
Ha a kiválásokat vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a K1, K2 és K3 típusú kiválások
esetén a forgalomáramlásra gyakorolt hatás a K1 K2 kialakítás esetén megegyezik. A K3
esetén tapasztalható hatás azonban a K1 és K2 típusú kiváláshoz viszonyítva kisebb,
tehát azonos forgalom mellett nagyobb kapacitástartalékkal rendelkezik, ezért
magasabb forgalomnagyság esetén indokolt lehet az alkalmazása. Azonban ha a K4
típusú kiválást nézzük, akkor annak ellenére, hogy ezt a típust magasabb
forgalomnagyság mellett vizsgáltam, a kiválás hatása már szinte nem érzékelhető. Ha a
szolgáltatási szint értékeit vizsgáljuk, akkor a kiválások esetén azt figyelhetjük meg,
hogy a K1 és K2 típusok azonos szintet képviselnek forgalomnagyságtól, forgalom
összetételtől és kiváló forgalomnagyságtól függetlenül. Ehhez képest a K3 típus
alkalmazása a szolgáltatási szintet magas forgalomnagyság esetén egy osztállyal
lecsökkenti. A K4 típus a K1 - K2 típusú kiválásokhoz hasonlatos eredményeket hozott,
azonban azoknál lényegesen magasabb forgalomnagyság esetén.
Ha a becsatlakozásokat tekintjük, akkor kisebb mértékű különbségeket figyelhetünk
meg. A B1 és B2 típusú becsatlakozásnál nem változik a járműsűrűség a gyorsítósáv
hosszától függően, és a két becsatlakozásból hasonló eredményeket kaptam. Az előző két
típushoz képest a B3 típusú becsatlakozás számottevő csökkenést okoz a
járműsűrűségben azonos forgalomnagyság mellett. Ez a csökkenés mintegy 20%. A B3
típusú

becsatlakozáshoz

viszonyítva

a

B4

típusú

becsatlakozást,

akkor

azt

tapasztalhatjuk, hogy az értékek közel azonosak, azonban a forgalomnagyság a B4
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típusnál magasabbak, tehát a B4 típus nagyobb becsatlakozó forgalmat tud
lebonyolítani. Ezen kívül a B4 típusnál megállapíthatjuk, hogy a hosszabb
irányrendeződési sáv semmilyen javulást nem hoz a rövidebb irányrendeződési sávhoz
képest. A becsatlakozások szolgáltatási szintjét elemezve az látszik, hogy a B1 és B2
típusok teljesen egyforma eredményt szolgáltat. Ezekhez képest a B3 egy szolgáltatási
szint javulást hoz. A B4 típusú becsatlakozás az irányrendeződési sáv hosszától
függetlenül alacsony forgalomnagyságnál a B1 - B2 típusokhoz képest kis mértékben
alacsonyabb, míg nagy forgalomnagyság esetén kismértékű növekedést mutat, azonban
a csomóponton magasabb forgalomnagyság haladt keresztül.

5.7 További vizsgálati lehetőségek
Vizsgálatom tárgyában több további kutatási lehetőséget látok. Az eredmények
pontosságát tovább kell növelni még több forgalomnagyság érték és szűkebb lépcsőjű
tehergépkocsi arányok szimulációs vizsgálatával, illetve a kiváló és becsatlakozó
forgalomnagyság lépéseit is tovább kell finomítani. Elemezni javasolt az egymás után
több kiválást vagy becsatlakozást tartalmazó szakaszokat és a fonódási szakaszokat is.

5.8 Kapcsolódó szakirodalom
Az utóbbi időben találni olyan kutatási anyagokat, amelyek a HCM számítási metódusát
bírálják. A gyorsforgalmi utak becsatlakozása és kiválása környezetének számítási
módszerét taglalja egy friss kutatás [24], mely megkérdőjelezi a fix hatásterület hossz
használatát és helyette a forgalomnagyságtól függően változó értékűnek javasolja
megválasztani.

5.9 3. TÉZIS
Mikroszimulációs programmal a megengedett és az eltűrhető forgalomnagyság
esetén (kapacitáshatáron) végzett járműsűrűség-vizsgálatok alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy a különféle gyorsforgalmi úti csomóponti
elemeknél a jelenlegi műszaki előírásokban alkalmazott értékek felülvizsgálata
indokolt lenne. Részletezve:
-

becsatlakozás és kiválás kialakítás mellett a kiválás vagy becsatlakozás
miatt kialakuló zavart forgalmi helyzet hatásterülete kétszer, négyszer
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nagyobb hosszban mutatható ki, mint ahogyan az amerikai tervezési
gyakorlatban található;
-

a

kiválások

járműsűrűségre

gyakorolt

hatása

1,5-2,4km

hosszon

mutathatók ki;
-

becsatlakozás esetén a hatásterület 500-800m között változik;

-

a „kétsávos kiválás irányrendeződési sávval” típusú (K3 típusú) kiválás
500m

és

760m

hosszú

irányrendeződési

sáv

esetén

is

azonos

forgalomnagyság mellett egy osztállyal javítja a szolgáltatási szintet az
egyszerű lassítósávval (K1 típusú) és lassítósávval (K2 típusú) rendelkező
kiválásokhoz viszonyítva;
-

a „kétsávos kiválás sávkiválással” típusú (K4 típusú) kiválás ~30%-kal
magasabb forgalom esetén nyújt azonos szolgáltatási szintet, mint a
„kétsávos kiválás irányrendeződési sávval” típusú (K3 típusú) kiválás;

-

„sávcsatlakozás” típusú (B3 típusú) becsatlakozás mintegy 20%-os
csökkenést okoz a járműsűrűségben azonos forgalomnagyság mellett a
„becsatlakozás egyszerű gyorsítósávval” (B1 típusú) és az „egysávra
leszűkített becsatlakozással” (B2 típusú) típushoz viszonyítva.

A tézis írásban megjelent [25].
A kutatásom jelentősége abban rejlik, hogy a hazai szabályozás nem foglalkozik a
különböző típusú becsatlakozások és kiválások környezetében kialakuló hatásterület
fontosságával, a kiválások és becsatlakozásokat nem osztályozza szolgáltatási szintjük
szerint. A szolgáltatási szint fogalmának bevezetésével a gyorsforgalmi utak egyik
legdrágábban megvalósítható elemén, a csomóponton biztosítja az ütemezés
lehetőségét.
Eredményeimmel ugyan nem egységjárműszorzókat állapítottam meg, azonban ahhoz
hasonlóan a közúti kapacitást érintő témakörben tettem javaslatokat.
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6 A folyamatos forgalmat befolyásoló belterületi elemek
vizsgálata
6.1 A vizsgálat bemutatása
6.1.1 A vizsgálat célja
A folyamatosan növekvő forgalom és beruházási költségek rákényszerítik a beruházóra
és a tervezőre egyaránt a minél költséghatékonyabb, tehát a forgalmi igényeknek minél
inkább megfelelő csomóponti geometriák kialakítását. Csomópontok esetén ez úgy
lehetséges, ha a méretezési eljárásokkal megkeressük az adott forgalmaknak leginkább
megfelelő csomóponti geometriát. A csomópontok méretezési eljárása során szükség
van egységjárműszorzókra, mert ezek segítségével lehet az inhomogén forgalmat
átszámolni homogén forgalommá. Azonban a jelenlegi hazai szabályozásban szereplő
szorzók meghatározása korábban történt az azt az időszakot jellemző megfelelő
járműösszetétel és jármű menetdinamikai tulajdonságok figyelembe vételével. Tehát egy
rosszul megválasztott egységjárműszorzóval a méretezett csomópont nem a mostani,
tényleges forgalom igényeinek fog megfelelni, ezáltal növelve a beruházási költségeket.
Ezért van nagy jelentősége az egységjárműszorzók felülvizsgálatának.
A

korábban

kézi

számításokból

és

tapasztalati

adatokból

meghatározott

egységjárműszorzók felülvizsgálatára megfelelő eszköz a számítástechnika, azon belül is
a mai forgalmi viszonyok figyelembe vételével létrehozott mikroszimulációs program. A
számítógépes szimulációra való igény már a modern programok kifejlesztése,
elterjedése előtt felmerült, melyet a következő [26] kutatás is alátámaszt. Ennek nagy
előnye, hogy viszonylag egyszerűen és rövid idő alatt vizsgálhatunk meg nagyszámú
futtatáson keresztül egy adott csomópontot, esetleg összehasonlíthatunk egymással
többféle kialakítást, szemben a kézi számítással.
A feladat végrehajtására alkalmas programok közül a PTV Ag. által kifejlesztett VISSIMet használtam. A belterületi csomópontokon való alkalmazás pontosságát támasztják alá
a [27] [28] [29] [30] [31] publikációk. Ezekből az derül ki, hogy a szimulációból
nyerhető eredmények pontossága elérheti a 90-100%.
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A módszer használhatóságát támasztja alá továbbá egy [32] a Tanszékünkön készített, a
nagykörút Oktogon – Blaha L. tér közötti szakaszára készített mikorszimulációs modell,
és az abból levont következtetések illetve gyakorlati megvalósítása is.

6.1.2 A jelenlegi szabályozásban szereplő egységjárműszorzók
Az alábbiakban bemutatom a hatályos műszaki előírásokban az egyes csomóponti
méretezési eljárásoknál alkalmazandó egységjárműszorzókat (lásd. 6.1-1. táblázat).
SZABVÁNYOS ÉRTÉKEK:
CS AK TÁBLÁVAL S ZABÁLYOZOTT CS OMÓPONTOK
Jármű kategóriák

Egys. j.
szorzó

S zemélygépkocsi

1,00

kis- és közepes tgk.

1,40

nehéz tgk., autóbusz

2,00

gépjármű szerelvény

2,50

valamennyi gépjármű együtt

1,10

JELZŐLÁMPÁS KERES ZTEZÉS
Jármű kategóriák

Egys. j.
szorzó

könnyű járművek (2,5t-ig)

1,00

nehéz járművek (2,5t-tól)

2,00

gépjármű szerel-vény

3,00

KÖRFORGALOM
Jármű kategóriák

Egys. j.
szorzó

könnyű járművek (3,5t-ig)

1,00

nehéz járművek (3,5t-tól)

2,00

gépjármű szerel-vény
3,00
6.1-1. táblázat: A jelenlegi hazai szabályozásban alkalmazott egységjárműszorzók

A hazai szabályozásban jelenleg nincs külön definiálva a csatlakozó utak száma,
elrendezése szerint egységjárműszorzó.
A jelzőlámpával szabályozott csomópontoknál alkalmazott egységjárműszorzók [33] a
körforgalmú csomóponthoz [34] hasonlóak, azonban az első két járműkategória határát
jelentő tömeg adat különbözik egymástól.

6.2 A vizsgálatok során alkalmazott paraméterek bemutatása
A vizsgálatok elvégzéséhez szükség volt számos, a szimulációs futtatások elvégzéséhez
[18] [35] nélkülözhetetlen paraméter rögzítésére, melyeket az alábbiakban részletezek.
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6.2.1 Az alkalmazott járműkövetési modell
Kutatásom során belterületi csomópontokat vizsgáltam, ezért a járműkövetésre a
VISSIM program kezelési útmutatójában ajánlott Wiedemann 74 [2] [1] modellt
alkalmaztam.

6.2.2 A vizsgált járműkategóriák
A szimulációs futtatások során az alábbi, a programba beépített és általam definiált
járműkategóriákat vizsgáltam:
-

személygépkocsi: valamennyi járműparaméter a VISSIM program alapbeállításai
szerinti, azokon változtatás nem történt. A programban definiált értékként a
járművek tömege 800kg és 2000kg között változik, a járművek teljesítménye
pedig 55kW és 160kW közötti;

-

nehéz tehergépkocsi: a járművek tömege 12t és 26t között változik, a járművek
teljesítménye pedig 150kW és 300 kW közötti;

-

nyerges vontató: a járművek tömege 20t és 40t között változik, a járművek
teljesítménye pedig 300kW és 600kW között;

-

pótkocsis tehergépkocsi: a járművek tömege 16t és 40t között, a járművek
teljesítménye pedig 150kW és 300kW között;

-

vegyes gépjármű összetétel: az előző négy járműkategória kombinációjából
állítottam össze, melyben 30% a személygépkocsik, 30% a nehéz tehergépkocsik,
15% a nyerges vontatók és 25% a pótkocsis tehergépkocsik részaránya.

A különböző tehergépkocsi kategóriák teljesítmény értékét több tehergépkocsi gyártó
internetes honlapján található adatok áttekintése alapján határoztam meg. A maximális
tömeget a Magyarországon megengedett maximális össztömeg figyelembe vételével, a
minimális tömeget pedig a járművek internetes adatainak áttekintése alapján
meghatározott minimális össztömege alapján állapítottam meg.
Az egyes járműkategóriák két- és háromdimenziós megjelenítését a programban
megtalálható elemekből építettem fel, mivel a programba beépített jelentős számú
gépjármű elemből összeállítható volt a hazai járműparkot jellemző járművek modellje.
Valamennyi vizsgált tehergépjármű kategóriában a VISSIM programban található HGV
kategória szerinti gyorsulási és lassulási paramétereket alkalmaztam, mivel azok
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megállapítása hosszú kutató munka eredményeként került meghatározásra a program
készítői által.
A vizsgálat során létrehoztam vegyes gépjármű összetételű kategóriát, abból a
mindennapi tervezői gyakorlatban is gyakran előforduló esetre, amikor nem ismerjük a
pontos gépjármű összetételt, csak a gépjármű szám áll rendelkezésünkre a csomóponti
méretezési

eljárás

elvégzéséhez.

A

vegyes

összetételű

járműkategóriából

meghatározható egységjárműszorzó ebben az esetben nyújt megfelelő megoldást.
A csomópontok szimulációs vizsgálataiban a gyalogosforgalom közúti közlekedésre
gyakorolt hatását nem vettem figyelembe, jelen vizsgálatok csak a közúti közlekedéssel
foglalkoznak.

6.2.3 A vizsgált forgalomnagyságok
A vizsgált forgalomnagyságokat a Közutak tervezése Útügyi Műszaki Előírásban foglalt
Megfelelő forgalomnagyság figyelembe vételével állapítottam meg [4]. A szimulációkat
elvégeztem a Megfelelő forgalomnagyság felső és alsó régióiban található forgalmakra is.
Ezáltal információt kaphattam arra vonatkozólag is, hogy az egységjárműszorzók
változnak-e a forgalom növekedésével, vagy attól függetlenül konstans értéket
mutatnak. Valamennyi forgalomnagyságot 10, 20, 30, 40, 50 és 60 véletlenszerűségi
együtthatóval is megvizsgáltam, így adva az eredményekre nagyobb mintavételi
lehetőséget.

6.2.4 A csomópontok geometriai jellemzői
A csomóponti modellek felépítésnél az alábbi geometriai közelítésekkel éltem:
-

a csomópontokat egy 1,5km x 1,5km-es raszterben helyeztem el;

-

a folyópálya szakaszokon a forgalmi sávok szélessége 3,5m;

-

a csomópontok sík területen találhatóak.

6.2.5 Alkalmazott sebességtartományok
Valamennyi járműkategóriában az elérni kívánt sebességet belterületi csomópontokról
lévén szó 50-50,1km/h közötti intervallumra állítottam be a fő- és mellékirányban
egyaránt. A szűk tartományt a véletlenszerűségek minimalizálása céljából vezettem be.
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6.2.6 Az útvonalválasztások megoszlása
Az előző pontban meghatározott forgalomnagyság megadása után szükség van az egyes
irányokba történő kanyarodó mozgások százalékos megoszlására. A vizsgálatomban az
alábbi értékeket alkalmaztam az útvonalválasztások megoszlására:
-

keresztezések és körforgalom esetén mind fő- és mellékirányban a teljes
forgalomnagyság 20%-a jobbra fordul, 70%-a halad tovább egyenesen, míg 10%balra fordul;

-

becsatlakozás esetén főirányban az egyenesen tovább haladók aránya 80%,
jobbra, illetve balra kanyarodók aránya pedig 20%. Mellékirányban a járművek
40%-a balra, 60%-a pedig jobbra kanyarodik;

-

a járművezetőkről azt feltételeztem, hogy a csomópontot, illetve az azon
keresztül elérhető úti célokat jól ismerik, ezért az útvonalválasztások
kezdőpontjait a létrehozott hálózat szélein helyeztem el.

6.2.7 Elsőbbségi viszonyok definiálása
Valamennyi csomópontnál az egyes konfliktusba kerülő mozgások közötti elsőbbségi
viszonyokat a VISSIM programban található Conflict Areas-al opcióval szabályoztam.
Ezzel a módszerrel pontosan szabályozhatóak az egyes mozgások alá- és fölérendeltségi
viszonyai.

6.2.8 A vizsgált szakaszok hossza
Az átjutási időt és az áthaladt forgalomnagyságot valamennyi csomópontban a
becsatlakozó utak keresztezési pontját megelőző és követő 100m-es szakaszon
vizsgáltam, ezzel kiszűrhetővé vált a folyópályán kialakuló járműsorok torzító hatása.
A keresztezések és a körforgalom esetén valamennyi mozgást megvizsgáltam, attól
függetlenül, hogy a csomóponti geometriából adódóan az eredményeknek közel
azonosnak kellene lenniük, viszont a szimuláció véletlenszerűségét felhasználva újabb
eredményeket kaphatunk. Ezáltal is növelve a rendelkezésemre álló, kiértékelhető
adatok számát.

6.2.9 A kiértékelési időintervallum
A szimulációs futtatásokat 4500s idő intervallumra végeztem el, melyből az első 900s a
csomópont járművekkel történő feltöltésére szolgál, tehát a kiértékelési időszakban már
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a vizsgálni kívánt forgalmi állapotot elemezhettem. Kiértékelésre a 900s és a 4500s
közötti 1 órás intervallumot használtam.

6.2.10 A kiértékelt adatok
A szimulációs futtatásokból a VISSIM program segítségével kinyerhető nagyszámú
paraméter közül a csomóponton áthaladt járművek számát, és az átjutási időt
határoztam meg.
A kiértékelésnél az alábbi jelöléseket alkalmaztam (lásd a 6.2-1 ábrán is):
-

v1, v4: főirányú balra kanyarodó mozgás;

-

v2, v5: főirányú egyenes mozgás;

-

v3, v6: főirányú jobbra kanyarodó mozgás;

-

v7, v10: mellékirányú balra kanyarodó mozgás;

-

v8, v11: mellékirányú egyenes mozgás;

-

v9, v12: mellékirányú jobbra kanyarodó mozgás.

6.2-1. ábra: A vizsgált járműmozgások

6.2.11 A szimuláció végrehajtása
A szimulációs futtatásokat a 2. pontban ismertetett paraméterekkel a 3. pontban
szereplő csomóponttípusokra végeztem el.
Az egységjárműszorzók meghatározásának alapgondolata az volt, hogy összehasonlítom
ugyanazon

a

csomóponton

azonos

beállítások

mellett,

hogy

a

különböző

járműkategóriák esetén hogyan változik az azonos idő alatt áthaladt járművek száma.
Ebből meghatározhatóvá válik, hogy hány személygépkocsi áthaladásának felelt meg az
adott tehergépkocsi-, vagy vegyes gépjármű kategória.

76

Ph.D. értekezés

Kollár Attila

A szimulációs futtatások végeredményeinek ismeretében a

6.2.1)

képlettel

határozható meg az egyes járműkategóriák egységjárműszorzója:

ei

N tgk,i

6.2.1)

N szgk

ahol,
ei = az i-edik tehergépjármű-kategória egységjárműszorzója;
Ntgk = az áthaladt i-edik járműkategóriájú tehergépkocsik darabszáma
[db];
Nszgk = az áthaladt személygépkocsik darabszáma [db].
A

6.2.1) képlettel megállapítható különböző tehergépkocsi kategóriákra külön-

külön és összevont tehergépkocsi kategóriákra egyaránt egységjárműszorzó.

6.2.12 A vizsgált csomópont típusok
Ebben a fejezetben a vizsgált csomópont típusokat mutatom be. A 6.2-1. táblázat mutatja
be a különböző csomópontok főbb jellemzőit. Általánosságban elmondható, hogy az
egyes irányokban az osztályozót abban az esetben alakítottam ki, ahol szükség volt az
egymást akadályozó forgalmak zavaró hatásainak szétválasztására.
JELLEMZŐK

CS OMÓPONT TÍPUS OK
CS AK TÁBLÁVAL S ZABÁLYOZOTT
S ZÁMOLT ÉRTÉKEK:

KERES ZTEZÉS

S ZABVÁNYOS
ÉRTÉKEK:

S ZABVÁNYOS
ÉRTÉKEK:

keresztező
utak jellemzői

2 sávos belterültei utak 2 sávos belterületi utak 2 sávos belterületi utak 4 sávos belterületi utak
becsatlakozása
keresztezése
keresztezése
keresztezése, a körpálya 2
sávos, a külső sugár 20m
szabályozás jellege
elsőbbségadás kötelező
elsőbbségadás kötelező
jelzőlámpás szabályozás
osztályozó

75m hosszú kanyarodósáv a
főirányban balra kanyarodók
számára,
a
jobbra
kanyarodók számára nincs
külön sáv

egyéb jellemzők mellékirányból jobbra és
balra történő kanyarodás
100m hosszú külön forgalmi
sávból történik, az utolsó
50m-en a sávváltás tiltott

200m hosszú kanyarodósáv
a
főirányban
balra
kanyarodók számára (az
utolsó 35m-en tiltott a
sávváltás),
a
jobbra
kanyarodók számára nincs
külön sáv
mellékirányból
minden
mozgás 600m hosszú külön
forgalmi sávból történik, az
utolsó 50m-en a sávváltás
tiltott

75m hosszú kanyarodósáv a főirányban balra kanyarodók
számára,
a
jobbra
kanyarodók számára nincs
külön sáv

mellékirányból
minden
mozgás 55m hosszú külön
forgalmi sávból történik, a
periódusidő:
120s,
a
jelzőlámpás
irányítás 4
fázisú

a tehergépjárművek csak a
szélső
forgalmi
sávot
hazsnálhatják a folyópályán
és a körpályán egyaránt, a
körpálya előtti utolsó 30men a sávváltás tiltott

6.2-1. táblázat: A vizsgált csomópontok jellemzői

A jelzőlámpával szabályozott keresztezés jelzőlámpás forgalomirányítását a hatályos
útügyi műszaki előírás [17] [33] [36] alapján 700j/h forgalomra optimalizálva
számítottam ki mind a fázissorrendet, mind az egyes fázisok zöld idejét tekintve.
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6.2-2. ábra: egy jellemző kép a szimulációs modellről

6.2.13 Eredmények
A

szimulációs

futtatásokból

a

vizsgált

négy

csomópont

típus

valamennyi

járműkategóriájára, valamennyi járműmozgásra külön-külön meghatároztam az
áthaladt járművek számát és az áthaladási időt. A csomóponton áthaladt összes
járműszám különböző véletlenszerűségi tényezőkkel végzett futtatásainak átlagából
határoztam meg a csomópontot jellemző egységjárműszorzókat. Megvizsgáltam az
egységjárműszorzókat több különböző forgalomnagyság figyelembe vételével is, így
láthatóvá vált, hogy az egységjárműszorzók függetlenek-e a forgalomnagyságtól, vagy
annak növekedésével arányosan nő az egységjárműszorzó is.

6.3 Csak táblával szabályozott csomópontok, becsatlakozás
6.3.1 Az alkalmazott sebességkorlátozások
A csomóponti modellek felépítése során a valós helyzetet minél jobban tükröző
gépjármű

mozgások

céljából

szükség

van

a

kanyarodó

mozgások

esetén

sebességkorlátozás bevezetésére. A jobbra kanyarodó járműveknek valamennyi
járműkategória esetén 12-15km/h közötti sebességkorlátozást alkalmaztam. A balra
kanyarodó mozgásoknál ugyanez az érték 20-25km/h közötti.

6.3.2 A vizsgált forgalomnagyságok
Az irányonként egy sávos csomópont típusoknál az alábbi forgalomnagyságokat
vizsgáltam (a felsorolt forgalmak a hálózat szélein belépő teljes forgalomnagyságot
jelentik):
-

250, 300, 350, 650, 700, 750j/h.

78

Ph.D. értekezés

Kollár Attila

6.3.3 Az alkalmazott paraméterek
A szimuláció során alkalmazott egyéb beállításokat és paramétereket a 6.2 fejezet
tartalmazza.

6.3.4 A csomópont geometriai jellemzői
A becsatlakozási csomópont jellemzői:
-

2 sávos belterületi utak becsatlakozása;

-

a csomópont „Elsőbbségadás kötelező” forgalomszabályozású;

-

főirányból a balra kanyarodóknak 75m hosszúságú osztályozót alakítottam ki;

-

a jobbra kanyarodóknak nem alakítottam ki külön osztályozót;

-

mellékirányban a jobbra és balra kanyarodás 100m hosszú sávból történik,
melyből az utolsó 50n-en nem történhet sávváltás (az egyes irányokban az
osztályozót abban az esetben alakítottam ki, ahol szükség volt az egymást
akadályozó forgalmak zavaró hatásainak szétválasztására).

A csomópont szimulációs modelljét a 6.3-1 ábra mutatja be.

6.3-1. ábra: 2 sávos belterületi utak csak jelzőtáblával szabályozott csomópontja,
becsatlakozás, tengelyvonalas ábra

6.3.5 Eredmények
A szimulációs futtatások eredményeit a 6.3-2. ábra mutatja be.
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6.3-2. ábra: 2 sávos belterületi utak csak jelzőtáblával szabályozott csomópontja,
becsatlakozás, összes csomóponti mozgás átlagos értéke

Belterületi, csak jelzőtáblával szabályozott, becsatlakozás típusú csomópontnál az
elvégzett szimulációk száma 144 volt.
A 6.3-2 ábrán bemutatott eredmény azt mutatja, hogy kis forgalomnagyság esetén az
egyes járműkategóriák áthaladásában nincs különbség. Nagyobb forgalomnagyság
esetén az látható, hogy a különböző járműkategóriák egységjárműszorzói növekedést
mutatnak a forgalmak növekedésével arányosan. Kivételt képez ez alól a vegyes
gépjármű összetétel, mert annak értéke 1,23-1,26 közötti minimális változást mutat.

6.3.6 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása a jelenlegi
szabályozással
A 6.3-1. táblázatban hasonlítom össze az általam meghatározott értékeket a vonatkozó
szabványokban szereplő értékekkel.
CSAK JELZŐTÁBLÁVAL SZABÁLYOZOTT CSOMÓPONT, BECSATLAKOZÁS
S ZÁMOLT ÉRTÉKEK:

S ZABVÁNYOS ÉRTÉKEK:
Jármű kategóriák

Forgalomnagyság

Nehéz tgk.

Nyerges tgk.

Jármű kategóriák

Pótkocsis tgk.

Vegyes
gépjármű
összetétel

250

1,00

1,00

1,00

1,00

300

1,00

1,00

1,00

1,00

350

1,00

1,00

1,00

1,00

650

1,10

1,26

1,45

1,26

700

1,16

1,38

1,60

1,23

750

1,21

1,49

1,75

1,23

kis- és
közepes
tgk.
1,40

nehéz
tgk.,
autóbusz
2,00

valamenny
gépjármű
i gépjármű
szerelvény
együtt
2,50

1,10

6.3-1. táblázat: 2 sávos belterületi utak csak jelzőtáblával szabályozott csomópontja, becsatlakozás

A 6.3-1. táblázat értékeit áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tehetjük:
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szabványos

értékeknél

a

különböző

csomópont

típusoknál

eltérő

járműkategóriák szerepelnek.
-

a becsatlakozásnál, a jelzőtáblával szabályozott és a jelzőlámpával szabályozott
keresztezésnél az egyes járműkategóriákra meghatározott egységjárműszorzók
alacsonyabb értéket mutatnak a szabványban alkalmazottnál;

-

a becsatlakozásnál és a jelzőtáblával szabályozott keresztezésnél a vegyes
gépjármű összetétel egységjárműszorzója a szimulációból kedvezőtlenebb
értéket mutat, mint a szabványos szorzók.

A vizsgálataimból a 6.3-2. táblázatban foglalom össze az egyes csomópont típusokra
javasolt egységjárműszorzókat:
ALKALMAZÁSRA JAVASOLT ÉRTÉKEK:
Jármű kategóriák
Csomópont típusa

Nehéz tgk.

Csak jelzőtáblával
szabályozott csp.,
becsatlakozás

Nyerges
tgk.

1,50

1,70

Pótkocsis
tgk.
2,00

Vegyes
gépjármű
összetétel
1,50

6.3-2. táblázat: Az alkalmazásra javasolt egységjárműszorzók

6.4 Csak táblával szabályozott csomópontok, keresztezés
6.4.1 Az alkalmazott sebességkorlátozások
A jobbra kanyarodó mozgásokra 12-15km/h közötti sebességkorlátozást alkalmaztam
valamennyi járműkategória esetén. A balra kanyarodó mozgásoknál ugyanez az érték
20-25km/h közötti.

6.4.2 A vizsgált forgalomnagyságok
Az irányonként egy sávos csomópont típusoknál az alábbi forgalomnagyságokat
vizsgáltam (a felsorolt forgalmak a hálózat szélein belépő teljes forgalomnagyságot
jelentik):
-

250, 300, 350, 650, 700, 750j/h.

6.4.3 Az alkalmazott paraméterek
A szimuláció során alkalmazott egyéb beállításokat és paramétereket a 6.2 fejezet
tartalmazza.

6.4.4 A csomópont geometriai jellemzői
A keresztezés csomópont szimulációs modelljének felépítését mutatja be a 6.4-1 ábra.
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6.4-1. ábra: 2 sávos belterületi utak csak jelzőtáblával szabályozott csomópontja,
keresztezés, tengelyvonalas ábra

A keresztezési csomópont jellemzői:
-

2 sávos belterületi utak keresztezése;

-

a csomópont „Elsőbbségadás kötelező” forgalomszabályozású;

-

főirányból a balra kanyarodóknak 200m hosszúságú osztályozót alakítottam ki,
melynek utolsó 35m-én nem történhet sávváltás;

-

a jobbra kanyarodóknak nem alakítottam ki külön osztályozót;

-

mellékirányban valamennyi mozgás 600m hosszúságú külön sávból történik, az
utolsó 50m-en a járművek nem válthatnak sávot (az egyes irányokban az
osztályozót abban az esetben alakítottam ki, ahol szükség volt az egymást
akadályozó forgalmak zavaró hatásainak szétválasztására).

6.4.5 Eredmények
A szimulációs futtatások eredményeit a 6.4-2 grafikon mutatja be.

6.4-2. ábra: 2 sávos belterületi utak csak jelzőtáblával szabályozott csomópontja,
keresztezés, összes csomóponti mozgás átlagos értéke

Belterületi, csak jelzőtáblával szabályozott, keresztezés típusú csomópontnál az
elvégzett szimulációk száma 144 volt.
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A 6.4-2 ábrán látható eredményekből látszik, hogy kis forgalomnagyság esetén az egyes
járműkategóriák áthaladásában nincs különbség. Nagyobb forgalomnagyság esetén az
látszik, hogy a különböző járműkategóriák egységjárműszorzói gyakorlatilag konstans
értéket mutatnak a forgalom növekedésétől függetlenül.

6.4.6 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása a jelenlegi
szabályozással
A 6.4-1. táblázatban hasonlítom össze az általam meghatározott értékeket a vonatkozó
szabványokban szereplő értékekkel.
A 6.4-1. táblázat értékeit áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tehetjük:
-

a

szabványos

értékeknél

a

különböző

csomópont

típusoknál

eltérő

járműkategóriák szerepelnek.
-

a becsatlakozásnál, a jelzőtáblával szabályozott és a jelzőlámpával szabályozott
keresztezésnél az egyes járműkategóriákra meghatározott egységjárműszorzók
alacsonyabb értéket mutatnak a szabványban alkalmazottnál;

-

a becsatlakozásnál és a jelzőtáblával szabályozott keresztezésnél a vegyes
gépjármű összetétel egységjárműszorzója a szimulációból kedvezőtlenebb
értéket mutat, mint a szabványos szorzók.

CSAK JELZŐTÁBLÁVAL SZABÁLYOZOTT CSOMÓPONT, KERESZTEZÉS
S ZÁMOLT ÉRTÉKEK:

S ZABVÁNYOS ÉRTÉKEK:
Jármű kategóriák

Forgalomnagyság

Nehéz tgk.

Nyerges tgk.

Jármű kategóriák

Pótkocsis tgk.

Vegyes
gépjármű
összetétel

250

1,00

0,99

1,00

1,00

300

1,00

1,00

1,00

1,00

350

1,00

1,00

1,02

1,00

650

1,41

1,63

1,84

1,48

700

1,43

1,62

1,89

1,47

750

1,41

1,58

1,95

1,45

kis- és
közepes
tgk.
1,40

nehéz
tgk.,
autóbusz
2,00

valamenny
gépjármű
i gépjármű
szerelvény
együtt
2,50

1,10

6.4-1. táblázat: 2 sávos belterületi utak csak jelzőtáblával szabályozott csomópontja, keresztezés

A vizsgálataimból a 6.4-2. táblázatban foglalom össze az egyes csomópont típusokra
javasolt egységjárműszorzókat:
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ALKALMAZÁSRA JAVASOLT ÉRTÉKEK:
Jármű kategóriák
Csomópont típusa

Nehéz tgk.

Csak jelzőtáblával
szabályozott csp.,
keresztezés

Nyerges
tgk.

1,50

Pótkocsis
tgk.

1,70

Vegyes
gépjármű
összetétel

2,00

1,50

6.4-2. táblázat: Az alkalmazásra javasolt egységjárműszorzók

6.4.7 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása egyéb
kutatásokkal
A téma fontosságát szemlélteti a különböző hazai csomópont típusokon kamerás
felvételekkel végzett vizsgálat [37] is, mely szintén abból a felvetésből indul ki, hogy a
csomópontok kapacitása elsődleges fontosságú a forgalomlefolyás szempontjából.
Az amerikai szabályozás [6] 18. fejezete a hazaitól eltérő módon kezeli a tehergépkocsik
részvételét a jelzőtáblával szabályozott csomópontokban. A módszer lényege, hogy a
számításban a személygépkocsiknak a különböző mozgásokra eltérő kritikus követési
időköz van meghatározva, melyet tovább növelnek a tehergépkocsi részarány
függvényében.
Egy németországi kiadványban [38] egységjármű szorzókat annak megfelelően
határoznak meg, hogy milyen a csomópont szabályozása. Amennyiben a csomópont nem
jelzőlámpás

szabályozású,

vagyis

jelzőtáblával

szabályozott

csomópont

vagy

körforgalom úgy az egységjármű szorzók szóló tehergépkocsik esetén 1,5, pótkocsi és
nyerges tehergépkocsik 2,0 értékre adódnak.

6.5 Körforgalom
6.5.1 Az alkalmazott sebességkorlátozások
A körforgalmú csomópontban mind a körpályán, mind a körpályába becsatlakozás előtt
20-25km/h közötti értékre állítottam be a sebességkorlátozást.

6.5.2 A vizsgált forgalomnagyságok
A körforgalmakat az alábbi forgalomnagyságokat vizsgáltam (a felsorolt forgalmak a
hálózat szélein belépő teljes forgalomnagyságot jelentik):
-

650, 700, 750, 1150, 1200, 1250, 2350, 2400, 2450j/h.
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6.5.3 Az alkalmazott paraméterek
A szimuláció során alkalmazott egyéb beállításokat és paramétereket a 6.2 fejezet
tartalmazza.

6.5.4 A csomópont geometriai jellemzői
A körforgalmú csomópont jellemzői:
-

4 sávos belterületi utak körforgalmú csomópontja;

-

a körpálya 2 sávos;

-

a körpálya belső sugara 20m;

-

a tehergépjárművek csak a külső sávot használhatják mind a folyópályán, mind a
körpályán;

-

a körpályába való becsatlakozást megelőző 30m-en a gépjárművek nem
válthatnak sávot;

-

az elsőbbségi viszonyok minél finomabban történő hangolhatósága érdekében a
körpályát 8 körcikkből építettem fel.

A körforgalom szimulációs modelljét mutatja be a 6.5-1 ábra.

6.5-1. ábra: 4 sávos belterületi utak körforgalmú csomópontja,
tengelyvonalas ábra

6.5.5 Eredmények
Belterületi körforgalmú csomópontnál az elvégzett szimulációk száma 216 volt. A
szimulációs futtatások eredményeit a 6.5-2 grafikon mutatja be.
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6.5-2. ábra: 4 sávos belterületi utak körforgalmú csomópontja,
összes csomóponti mozgás átlagos értéke

A 6.5-2 ábrán látható eredményekből látszik, hogy kis forgalomnagyság esetén az egyes
járműkategóriák

áthaladásában

forgalomnagyság

esetén

az

kismértékű
látszik,

növekedés

hogy

a

tapasztalható.

különböző

Nagyobb

járműkategóriák

egységjárműszorzói gyakorlatilag konstans értéket mutatnak a forgalmak növekedésétől
függetlenül.

6.5.6 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása a jelenlegi
szabályozással
A 6.5-1. táblázatban hasonlítom össze az általam meghatározott értékeket a vonatkozó
szabványokban szereplő értékekkel.
KÖRFORGALOM
S ZÁMOLT ÉRTÉKEK:

S ZABVÁNYOS ÉRTÉKEK:
Jármű kategóriák

Forgalomnagyság

Nehéz tgk.

Nyerges tgk.

Jármű kategóriák

Pótkocsis tgk.

Vegyes
gépjármű
összetétel

650

1,75

2,03

2,28

1,48

700

1,89

2,19

2,46

1,60

750

2,02

2,34

2,64

1,71

1150

2,14

2,46

2,78

1,81

1200

2,17

2,52

2,81

2,21

1250

2,17

2,51

2,83

2,14

2350

2,15

2,51

2,83

1,83

2400

2,16

2,51

2,84

1,85

2450

2,16

2,51

2,82

1,82

könnyű
járművek
(3,5t-ig)
1,00

nehéz
gépjármű
járművek
szerel-vény
(3,5t-tól)
2,00

6.5-1. táblázat: 4 sávos belterületi utak körforgalmú csomópontja

A 6.5-1. táblázatot áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tehetjük:
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a körforgalmú csomópontnál a nehéz tehergépkocsira vonatkozó szorzó
kedvezőtlenebb értékre, míg a gépjárműszerelvények szorzói kedvezőbb értékre
adódtak;

-

a körforgalmú csomópontnál nincsen vegyes gépjármű összetételre megállapítva
egységjárműszorzó;

-

a

szabványos

értékeknél

a

különböző

csomópont

típusoknál

eltérő

járműkategóriák szerepelnek.
A csomóponti méretezési eljárásokban közepes és nagy forgalom nagyságnál van
jelentősége a gépjármű egyenérték szorzók bevezetésének, mert kis forgalomnagyság
mellett nem jelentkezik számottevő mértékben a tehergépkocsik akadályoztató hatása.
Ezért vizsgálataim eredményeként a nagy forgalmakhoz tartozó egységjárműszorzók
használatát javaslom.
A vizsgálataimból a 6.5-2. táblázatban foglalom össze a javasolt egységjárműszorzókat.

6.5-2. táblázat: Az alkalmazásra javasolt egységjárműszorzók

6.5.7 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása egyéb
kutatásokkal
A témával több nemzetközi kutatás is foglalkozott. A 2014. januárjában jelent meg egy
publikáció [39], mely Brattleboro-ban (Vermont) vizsgálta kamerás forgalomfelvétellel
egy négyágú körforgalomban a személygépkocsik és a tehergépkocsik közötti követési
időt. A kutatás arra az eredményre jutott, hogy az egyenérték szorzó 3,5-6 között
található, ami magasabb volt a HCM [6] által javasolt értékeknél. Látható, hogy ettől
eltérően az általam javasolt szorzók a HCM és a vizsgálat között találhatók. A HCM 2,0
értéket használ valamennyi nehéz tehergépjárműre, melyet a [40]-ben meghatározott
módszer alapján határoztak meg. A német szabályozás [41] a körforgalmú csomópontok
esetén a [38]-hez hasonlóan a tehergépkocsikra, autóbuszokra 1,5-es, a pótkocsis és
nyerges tehergépkocsikra pedig 2,0-es egységjárműszorzó értéket használ.
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6.6 Jelzőlámpával szabályozott csomópont
6.6.1 Az alkalmazott sebességkorlátozások
A becsatlakozásnál és a keresztezéseknél jobbra kanyarodó 12-15km/h közötti
sebességkorlátozást alkalmaztam valamennyi járműkategória esetén. A balra kanyarodó
mozgásoknál ugyanez az érték 20-25km/h közötti.

6.6.2 A vizsgált forgalomnagyságok
Az irányonként egy sávos csomópont típusoknál az alábbi forgalomnagyságokat
vizsgáltam (a felsorolt forgalmak a hálózat szélein belépő teljes forgalomnagyságot
jelentik):
-

250, 300, 350, 650, 700, 750j/h.

6.6.3 Az alkalmazott paraméterek
A szimuláció során alkalmazott egyéb beállításokat és paramétereket a 6.2 fejezet
tartalmazza.

6.6.4 A csomópont geometriai jellemzői
A jelzőlámpával szabályozott keresztezés jellemzői:
-

2 sávos belterületi utak keresztezése;

-

a csomópont jelzőlámpával szabályozott;

-

a csomópont jelzőlámpás forgalomirányítását a hatályos útügyi műszaki előírás
alapján 700j/h forgalomra optimalizálva számítottam ki mind a fázissorrendet,
mind az egyes fázisok zöld idejét tekintve;

-

alkalmazott periódus idő: 120s;

-

a jelzőlámpa 4 fázissal működik;

-

főirányból a balra kanyarodóknak 75m hosszúságú osztályozót alakítottam ki;

-

a jobbra kanyarodóknak nem alakítottam ki külön osztályozót;

-

mellékirányban valamennyi mozgás 55m hosszúságú külön sávból történik (az
egyes irányokban az osztályozót abban az esetben alakítottam ki, ahol szükség
volt az egymást akadályozó forgalmak zavaró hatásainak szétválasztására).

A 6.6-1 ábra mutatja be a jelzőlámpás irányítású csomópont szimulációs modelljét.
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6.6-1. ábra: 2 sávos belterületi utak jelzőlámpás keresztezése csomópontja,
tengelyvonalas ábra

6.6.5 Eredmények
Belterületi jelzőlámpával szabályozott, keresztezés típusú csomópontnál az elvégzett
szimulációk száma 144 volt. A szimulációs futtatások eredményeit a 6.6-2 ábra mutatja
be.
A 6.6-2 ábrán bemutatott eredményekből látszik, hogy kis forgalomnagyság esetén az
egyes járműkategóriák áthaladásában nincs különbség. Nagyobb forgalomnagyság
esetén az látszik, hogy a különböző járműkategóriák egységjárműszorzói növekedést
mutatnak a forgalmak növekedésével arányosan.

6.6-2. ábra: 2 sávos belterületi utak jelzőlámpás forgalomirányítású keresztezése,
összes csomóponti mozgás átlagos értéke
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6.6.6 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása a jelenlegi
szabályozással
A 6.6-1. táblázatban hasonlítom össze az általam meghatározott értékeket a vonatkozó
szabványokban szereplő értékekkel.
JELZŐLÁMPÁS KERESZTEZÉS
S ZÁMOLT ÉRTÉKEK:

S ZABVÁNYOS ÉRTÉKEK:
Jármű kategóriák

Forgalomnagyság

Nehéz tgk.

Nyerges tgk.

Jármű kategóriák

Pótkocsis tgk.

Vegyes
gépjármű
összetétel

250

1,00

1,00

1,00

1,00

300

1,00

1,03

1,00

1,00

350

1,00

1,00

1,01

1,00

650

1,26

1,54

1,78

1,30

700

1,36

1,66

1,90

1,41

750

1,44

könnyű
járművek
(2,5t-ig)

nehéz
gépjármű
járművek
szerel-vény
(2,5t-tól)

1,00

2,00

3,00

1,75
2,01
1,49
6.6-1. táblázat: 2x1 sávos belterületi utak jelzőlámpás

forgalomirányítású keresztezése

A 6.6-1. táblázatot áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tehetjük:
-

a jelzőlámpával szabályozott keresztezésnél az egyes járműkategóriákra
meghatározott

egységjárműszorzók

alacsonyabb

értéket

mutatnak

a

szabványban alkalmazottnál;
-

a

jelzőlámpás

nincsen

vegyes

gépjármű

összetételre

megállapítva

egységjárműszorzó;
-

a

szabványos

értékeknél

a

különböző

csomópont

típusoknál

eltérő

járműkategóriák szerepelnek.
A csomóponti méretezési eljárásokban közepes és nagy forgalom nagyságnál van
jelentősége a gépjármű egyenérték szorzók bevezetésének, mert kis forgalomnagyság
mellett nem jelentkezik számottevő mértékben a tehergépkocsik akadályoztató hatása.
Ezért vizsgálataim eredményeként a nagy forgalmakhoz tartozó egységjárműszorzók
használatát javaslom.

90

Ph.D. értekezés

Kollár Attila

A vizsgálataimból a 6.6-2. táblázatban foglalom össze a javasolt egységjárműszorzókat.

6.6-2. táblázat: Az alkalmazásra javasolt egységjárműszorzók

6.6.7 A szimulációból származó eredmények összehasonlítása egyéb
kutatásokkal
Az első általam áttekintett hazai kutatásban [42] 29 jelzőlámpával szabályozott
csomópontban vizsgáltak meg három járműkategóriát (személygépkocsi, könnyű és
nehéz tehergépkocsi). A tanulmányban a járművek követési időközét mérték, melyből az
alábbi egységjárműszorzókat határozták meg:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

könnyű tehergépkocsi: 1,4;

-

nehéz tehergépkocsi: 1,8.

Az általuk meghatározott és használatra javasolt egységjárműszorzók alacsonyabbra
adódtak, mint a jelenleg használatos értékek.
A

jelzőlámpás

csomópontok

kapacitásszámítása

során

alkalmazott

egységjárműszorzókkal már számos nemzetközi kutatás is foglalkozott. Jelzőlámpás
csomópontokat vizsgáltak a következő [43] irodalomban. Ebben városi forgalmat
vizsgáltak, és ehhez határozták meg az egységjárműszorzókat. A kutatás az alábbi
szorzókat adja meg jelzőlámpás csomópontokban:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,14;

-

busz: 1,79;

-

közepes tehergépkocsi: 1,74.

Angliai csomópontokban végzett mérések alapján [44] 1,74-es értéket határozott meg a
tehergépjárművek számára.
A következő nemzetközi kutatás [45] a tehergépkocsi részarány és az emelkedés
mértékének függvényében állapít meg egységjárműszorzókat. A szorzókat a 6.6-3.
táblázat tartalmazza.
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Tehergépkocsik részaránya [%]
10
20
30

≥40

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

≤2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

6

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8

4,0

4,0

4,0

3,5

3,0

Emelkedés
mértéke [%]

5

<0

10
8,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6.6-3. táblázat: Jelzőlámpás csomópontokban a [45] által meghatározott egységjárműszorzók

A

következő

bangladesi

és

egyesült

államokbeli

kutatás

[46]

[47]

városi

csomópontokban vizsgálta az áthaladt járművek közötti követési időket, melyekből
buszokra 2,16 és 4,04 értéket határoztak meg.
Egy ghanai kutatás [48] két csomópontot vizsgált meg, és a vizsgálati eredmények
alapján

1,52

és

1,68-ban

határozta

meg

a

tehergépkocsik

és

autóbuszok

egységjárműszorzóját.
Az utolsó általam áttekintet kutatási anyag [49] a nehéz tehergépkocsikra egységesen
határozott meg egységjárműszorzó értéket a forgalomban betöltött részarányok szerint,
mely a 10% részaránynál 1,183, míg a 90%-os részarány mellett 1,564 értékre adódott.
Egy hazai publikáció [50] pedig a jelzőlámpás szabályozás felülvizsgálatának
szükségességét boncolgatja, ezzel alátámasztva kutatásom jelentőségét.

6.7 Az eredmények pontossága
A MEGHATÁROZOTT EGYSÉGJÁRMŰ SZROZÓK
SZÓRÁSÁNAK ÁTLAGOS ÉRTÉKE:
Jármű kategóriák
Csomópont típusa
Nehéz tgk.

Nyerges
tgk.

Pótkocsis
tgk.

Vegyes
gépjármű
összetétel

Csak jelzőtáblával
szabályozott csp.,
becsatlakozás

0,01

0,02

0,03

0,03

Csak jelzőtáblával
szabályozott csp.,
keresztezés

0,01

0,02

0,06

0,01

Jelzőlámpás
keresztezés

0,02

0,04

0,03

0,01

Körforgalom

0,02

0,04

0,02

0,03

6.7-1. táblázat: Az egységjárműszorzók szórásának átlaga
a különböző csomópont típusokban

A szimulációs futtatások során az egyes véletlenszerűségi tényezők figyelembe vételével
járműkategóriánként meghatározott egységjárműszorzók szórásának átlagos értékeit
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mutatja be a 6.7-1. táblázat. A 6.7-1. táblázat értékeiből látszik, hogy az elvégzett
nagyszámú szimulációs futtatások eredményei kis szórást mutatnak, a megkapott
eredmények alkalmasak voltak az eredmények meghatározására.
Az adatok előállításból következik, hogy minél több csomópont típusra terjed ki a
vizsgálat, csomópont típusonként külön megvizsgálva a különleges vagy többlet sávok
hatásait, és ebből határozzuk meg az egységjárműszorzókat, annál pontosabb adatokat
tudunk előállítani az egyes méretezési eljárásokhoz.

6.8 Összefoglalás
Az általam meghatározott eredményeket átnézve általánosságban elmondható, hogy
mind a négy vizsgált csomópont típus szinte valamennyi vizsgált járműkategóriájánál a
jelenleg érvényben lévő szabályozásnál alacsonyabb értékek adódtak. Becsatlakozásra
és elágazásra meghatározott eredményeim nehéz tehergépkocsik esetén 25%-os,
gépjármű szerelvények esetén 20-32%-os tartalékkal rendelkeznek a szabványos
értékekhez képest. Azonban ha a vegyes összetételt nézzük, akkor már 36,3%-os
növekedést mutat az egységjárműszorzó.

Körforgalmú csomópont esetén az

eredményeim nehéz tehergépkocsik esetén 10%-os növekedést, míg gépjármű
szerelvények esetén 3,3-13,3%-os csökkenést mutatnak. A jelzőlámpás csomópontnál a
nehéz tehergépkocsiknál 50%-os, gépjármű szerelvény esetén pedig 30-40% között
változik a megtakarítás.

Eredményeim jelentőségét abban látom, hogy az

egységjárműszorzó értékekben mért megtakarítások minden esetben a csomópontok
többletkapacitásaként jelennek meg, tehát nem szükséges túlzó mértékű új
csomópontokat létesítenünk, ezen kívül mivel részletesebb járműkategóriára való
bontást is javaslok, ezért a csomópontok kapacitásszámítását jobban hozzá lehet
igazítani a csomópontra jellemző forgalmi viszonyokhoz.

6.9 További vizsgálati lehetőségek
A belterületi csomópontok esetén további vizsgálatok elvégzését tartom lehetségesnek.
A szimulációkat ki kell bővíteni még több jellemző csomópont típusra, illetve többféle
kombinációban elvégezve a járműosztályozók számát és kialakítását tekintve.
Megvizsgálandó továbbá, hogy az egyes csomópontokban a becsatlakozást segítő többlet
sávok

milyen

számszerűsíthető

pozitív
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lebonyolódása szempontjából. Ezekre a forgalmi helyzetekre vonatkozó vizsgálatok
elvégzésére tökéletesen megfelelő a csomópontok szimulációval történő elemzése.
Annak hatását egy korábbi kutatásomban [51] vizsgáltam, hogy milyen eredményt
kapunk, ha a vizsgált útszakaszunkon nem csak egy, hanem több csomópontot is
helyezünk el, azonban az ebből származó eredmények nem voltak kedvezőek, az újabb
csomópontok megjelenése nem növelte az eredmények pontosságát.

6.10 Egyéb vizsgálatok, külföldi példák
A témával kapcsolatos, de nem csomópont típushoz köthető a következő két irodalom.
Az Amerikai Egyesült Államok nemzeti szabványa a HCM 2010 [6] 3. kötete nem használ
egységjárműszorzókat, hanem személygépkocsi egyenérték tényezőt használ. A
szabvány két különböző értékkel számol, és maga a számítási eljárás is különböző. A
személygépkocsi egyenérték tényező és néhány képlet (a

6.10.1)

és

a

6.10.2)

képlet) segítségével határozza meg a forgalomnagyságot E/h mértékegységben:

vi,PCE =

vi

6.10.1)

fHV,e

ahol,
vi,PCE az i-edik sáv forgalomnagysága E/h mértékegységben;
vi az i-edik sáv forgalomnagysága j/h mértékegységben;
fHV,e a nehézgépjármű átszámítási tényező.
f HV,e

1
1 PT ( ET -1) PR ( ER -1)

6.10.2)

ahol,
PT a tehergépkocsik és autóbuszok részaránya a forgalomban;
PR a lakókocsik részaránya a forgalomban;
ET a tehergépkocsik és autóbuszok átszámítási tényezője (1,5);
ER a lakókocsik átszámítási tényezője (1,2).
A teljes eljárás különbözik a magyar gyakorlattól, ezért az értékek összehasonlítása
meglehetősen nehéz, de ettől függetlenül elmondható, hogy a jelenlegi szabályozásnál
alacsonyabb értékkel veszi figyelembe a tehergépkocsikat.
Az egységjárműszorzók csökkenő tendenciáját mutatja egy malajziai kutatás [52] is,
mely ugyan városi útszakaszokat vizsgált, de a tendenciát jól jelzi, hogy nem csak a
csomópontokban,

hanem

a

folyópályaszkaszokon

egységjárműszorzók értékének csökkenése.
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6.11 4. TÉZIS
Belterületi

útszakaszok

mikroszimulációs

csomópontjainak

programmal

elvégzett,

kapacitásszámítási
áthaladt

eljárásaihoz

járműszámon

alapuló

vizsgálatok alapján az áthaladt járművek darabszámának arányában határozható
meg egységjárműszorzó:
Vizsgálataim eredményeként az alábbi egységjárműszorzókat állapítottam meg,
melyeket a kapacitásszámítási eljárások során javaslok alkalmazni:
-

becsatlakozás és keresztezés esetén: nehéz tehergépkocsi 1,5, nyerges
tehergépkocsi 1,7, pótkocsis tehergépkocsi 2,0, vegyes összetétel 1,5;

-

körforgalom esetén: nehéz tehergépkocsi 2,2, nyerges tehergépkocsi 2,6,
pótkocsis tehergépkocsi 2,9, vegyes összetétel 2,3;

-

jelzőlámpával szabályozott keresztezés esetén: nehéz tehergépkocsi 1,5,
nyerges tehergépkocsi 1,8, pótkocsis tehergépkocsi 2,1, vegyes összetétel
1,5.

A tézis írásban megjelent [53].

7 Javaslat további kutatásokra
Vizsgálataimban többféle irányt látok további kutatásokra, melyeket az alábbi
felsorolásban foglalok össze:
-

Sík vagy közel sík szakaszon fekvő autópályákon:
o az eredmények pontosságát tovább kell növelni további vizsgálati
szakaszok bevonásával;
o

az eredményekre döntő befolyással bíró járműkövetési határidőközt
további vizsgálatokkal kell pontosítani.

-

Emelkedőben fekvő/lejtős külterületi autópályákon:
o az eredmények felhasználhatóságát és pontosságát tovább kell növelni a
mérőhelyek számának növelésével;
o a két vizsgált emelkedési/esési értéktől eltérően 1%-os lépcsőben kell
keresni mérési helyszíneket, így nagyobb rálátást tehetünk az útszakasz
domborzati viszonyának egységjárműszorzókra gyakorolt hatására.

-

Külterületi főút, előzési szakaszokon:
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o a közúthálózat egyes elemein valós körülmények között mérhető
átlagsebességre lehetne megvizsgálni az előzésiszakaszok hatásait;
o az

eredmények

pontosságát

tovább

kell

növelni

még

több

forgalomnagyság érték és szűkebb lépcsőjű tehergépkocsi arányok
szimulációs vizsgálatával;
o az előzésiszakasz hatásterülete vizsgálatának szintén nagy jelentősége
lehet a pontos előzésiszakasz hosszának meghatározásában, melyre
további vizsgálatok elvégzése szükséges.
-

Autópálya csomópontokban:
o az

eredmények

pontosságát

tovább

kell

növelni

még

több

forgalomnagyság érték és szűkebb lépcsőjű tehergépkocsi arányok
szimulációs vizsgálatával;
o a kiváló és becsatlakozó forgalomnagyság lépéseit is tovább kell
finomítani;
o elemezni javasolt az egymás után több kiválást vagy becsatlakozást
tartalmazó szakaszokat és a fonódási szakaszokat is.
-

Belterületi csomópontokban:
o a szimulációkat ki kell bővíteni még több jellemző csomópont típusra;
o a szimulációkat többféle kombinációban kell elvégezni a járműosztályozók
számát és kialakítását tekintve;
o az egyes csomópontokban a becsatlakozást segítő többlet sávok forgalom
lebonyolódása

szempontjából

vett

pozitív

hatását

javasolt

számszerűsíteni.

8 Új tudományos eredmények, tézisek
Kutatásaim, méréseim és szimulációs számításaim alapján a jellemző úthálózati
elemekre új egységjármű szorzókat határoztam meg, amelyek, a tervezési-méretezési és
üzemeltetési munkafolyamatokban a közúti forgalom hatékonyabb és gazdaságosabb
lebonyolódást segíti elő.
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1.a TÉZIS:
A gyorsforgalmi utak sík, vagy közel sík területen fekvő folyópálya szakaszaira az
alkalmazott egységjárműszorzót a sorban haladó gépjárművek követési ideje
alapján, az átlagos követési idők arányában javaslom meghatározni.
A gyorsforgalmi utak sík, vagy közel sík szakaszaira vizsgálataim eredményeként
az alábbi egységjárműszorzók használatát javaslom:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,1;

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.

A tézisben bemutatott módszer írásban megjelent [11].
1.b TÉZIS:
A gyorsforgalmi utak emelkedőben fekvő szakaszaira is az 1.a tézisben leírt
módszer segítségével, a sorban haladó járművek követési ideje alapján javaslom
meghatározni az egységjármű szorzót.
Vizsgálataim eredményeként az autóutak 4,5%-os ~2km hosszúságú szakaszaira
az alábbi egységjármű szorzók alkalmazását javaslom:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,0;

-

közepes tehergépkocsi: 1,9;

-

nehéz tehergépkocsi: 1,5;

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.

Az autópályák ~3%-os és ~900m hosszúságú emelkedésű szakaszain az alábbi
egységjárműszorzók alkalmazását javaslom:
-

személygépkocsi: 1,0;

-

kistehergépkocsi: 1,0;

-

közepes tehergépkocsi: 1,9;

-

nehéz tehergépkocsi: 1,4;

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.
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A tézisben bemutatott módszer írásban megjelent [11].
2. TÉZIS:
Külterületi

főutakon

mikroszimulációs

alkalmazott

programmal

előzési

végzett,

szakaszokra

eljutási

időn

alapuló

vonatkozóan
vizsgálatok

segítségével megállapítottam, hogy:
-

10km-es hosszúságú szakaszon célszerűbb egy hosszabb, mint két
rövidebb előzésiszakaszt alkalmazni;

-

ha egy előzésiszakaszunk van, akkor a szakaszhossz növelésével
folyamatosan csökken az eljutási idő, de a csökkenés az 1200-1400m-es
hossz között megáll, majd ezt követően a csökkenés mértéke lelassul.
Számításaim szerint az 1400m-es előzésiszakasz-hossz az optimális;

-

amennyiben két előzésiszakaszt építünk egymástól 5km-es távolságra,
akkor azok optimális hossza 1200m-re adódott, mert az eljutási idő
csökkenése ettől a hossztól lelassul.

A tézishez felhasznált módszer és eredmények írásban megjelentek [20].
3. TÉZIS:
Mikroszimulációs programmal a megengedett és az eltűrhető forgalomnagyság
esetén (kapacitáshatáron) végzett járműsűrűség-vizsgálatok alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy a különféle gyorsforgalmi úti csomóponti
elemeknél a jelenlegi műszaki előírásokban alkalmazott értékek felülvizsgálata
indokolt lenne. Részletezve:
-

becsatlakozás és kiválás kialakítás mellett a kiválás vagy becsatlakozás
miatt kialakuló zavart forgalmi helyzet hatásterülete kétszer, négyszer
nagyobb hosszban mutatható ki, mint ahogyan az amerikai tervezési
gyakorlatban található;

-

a

kiválások

járműsűrűségre

gyakorolt

hatása

1,5-2,4km

hosszon

mutathatók ki;
-

becsatlakozás esetén a hatásterület 500-800m között változik;

-

a „kétsávos kiválás irányrendeződési sávval” típusú (K3 típusú) kiválás
500m

és

760m

hosszú

irányrendeződési

sáv

esetén

is

azonos

forgalomnagyság mellett egy osztállyal javítja a szolgáltatási szintet az
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egyszerű lassítósávval (K1 típusú) és lassítósávval (K2 típusú) rendelkező
kiválásokhoz viszonyítva;
-

a „kétsávos kiválás sávkiválással” típusú (K4 típusú) kiválás ~30%-kal
magasabb forgalom esetén nyújt azonos szolgáltatási szintet, mint a
„kétsávos kiválás irányrendeződési sávval” típusú (K3 típusú) kiválás;

-

„sávcsatlakozás” típusú (B3 típusú) becsatlakozás mintegy 20%-os
csökkenést okoz a járműsűrűségben azonos forgalomnagyság mellett a
„becsatlakozás egyszerű gyorsítósávval” (B1 típusú) és az „egysávra
leszűkített becsatlakozással” (B2 típusú) típushoz viszonyítva.

A tézis írásban megjelent [25].
4. TÉZIS:
Belterületi

útszakaszok

mikroszimulációs

csomópontjainak

programmal

elvégzett,

kapacitásszámítási
áthaladt

eljárásaihoz

járműszámon

alapuló

vizsgálatok alapján az áthaladt járművek darabszámának arányában határozható
meg egységjárműszorzó:
Vizsgálataim eredményeként az alábbi egységjárműszorzókat állapítottam meg,
melyeket a kapacitásszámítási eljárások során javaslok alkalmazni:
-

becsatlakozás és keresztezés esetén: nehéz tehergépkocsi 1,5, nyerges
tehergépkocsi 1,7, pótkocsis tehergépkocsi 2,0, vegyes összetétel 1,5;

-

körforgalom esetén: nehéz tehergépkocsi 2,2, nyerges tehergépkocsi 2,6,
pótkocsis tehergépkocsi 2,9, vegyes összetétel 2,3;

-

jelzőlámpával szabályozott keresztezés esetén: nehéz tehergépkocsi 1,5,
nyerges tehergépkocsi 1,8, pótkocsis tehergépkocsi 2,1, vegyes összetétel
1,5.

A tézis írásban megjelent [53].

9 Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a kollégáknak a segítségét, akik
munkájukkal elősegítették disszertációm elkészültét. Elsősorban konzulensemet, Dr. Fi
Istvánt emelném ki, aki a kezdetektől hit abban, hogy el tud és el fog készülni
disszertációm, ezen felül szakmai tanácsaival elősegítette munkámat. Köszönet illeti az
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szakmai tartalma kapcsolódik a „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I
stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” c. projekt szakmai
célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv
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