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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, 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 (pontosan: személygépkocsiegység-szorzó) 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 miatt jelentenek
akadályozó tényezőt a személygépkocsik szemszögéből tekintve.
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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 Az értekezés rövid bemutatása
Az általam elvégzett vizsgálataihoz a tervezési gyakorlat különböző területeiről
választottam témákat. Elsőként a folyamatos forgalmú elemeket vizsgáltam, melyeket az
értekezés 4. fejezete tartalmaz.
Ezen belül a 4.1 fejezetben a sík, külterületi autópálya-szakaszokon végeztem
vizsgálatot. A vizsgálatom módszere az volt, hogy az általam végzett kamerás
forgalomfelvételek segítségével megmértem a különböző kategóriájú járművek követési
idejét. A különböző típusú tehergépkocsik átlagos követési idejét a személygépkocsik
átlagos követési idejéhez viszonyítva határoztam meg a sík fekvésű autópályaszakaszokra javasolt egységjárműszorzókat. Kamerás forgalomfelvételek segítségével
vizsgáltam meg négy hazai nagy forgalmú, közel síknak tekinthető gyorsforgalmi
útszakaszt. A felvételeken az áthaladt járművek közötti követési időt mértem meg
járműkategóriánkénti bontásban. A különböző tehergépkocsi kategóriák követési
idejéből az 1.) képlet segítségével a személygépkocsik követési idejét alapul véve
határoztam meg egységjárműszorzókat.
m

(Tk ,tgk ,i , j

Te ,tgk ,i , j )

j 1

ei

N tgk ,i
n

(Tk , szgk , j

Te , szgk , j )

j 1

N szgk
1. )

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.
Az eredményeket a sorban haladó járművekre vonatkozóan az 1. ábra és az 1. táblázat
mutatja be.

1. ábra: Eredmények a sorban haladó járművekre vonatkozóan

Jármű kategória

Általam javasolt
egységjárműszorzó

Személygépkocsi

1,0

Jelenlegi szabályozásban
szereplő
egységjárműszorzó
1,0

Nehéz járművek

1,8

2,5

1. táblázat: Meghatározott egységjárműszorzók a szabványos értékekkel összehasonlítva

Az általam meghatározott 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.
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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. Ebben az esetben is az áthaladt járművek közötti követési időből
határoztam meg az egységjárműszorzókat. Az általam meghatározott szorzók
jelentőségét tovább növeli, hogy a hazai szabályozásban kiemelkedően magas értékek
szerepelnek. A teljes mérésre vonatkozó eredményeimet a 2. ábra mutatja be. Az általam
javasolt és a szabványos értékeket hasonlítja össze a 2. táblázat.

2. ábra: Eredmények a sorban haladó járművekre
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Jármű típusa

Saját eredmények

Magyar szabályozás

Személygépkocsi

1,0

1,0

Nehéz járművek

1,8

4,0

Személygépkocsi

1,0

1,0

Nehéz járművek

1,8

22,0

2. táblázat: Meghatározott egységjárműszorzók a szabványos értékekkel összehasonlítva

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.
A 4.3 fejezetben már nem gyorsforgalmi elemeket, de még mindig nagy jelentőséggel
bíró folyamatos hálózati elemet vizsgáltam egy mikroszimulációs program, a VISSIM
segítségével. A modern mikroszimulációs programok a járművek viselkedését
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 VISSIM 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. A meglévő
főhálózat kapacitásbővítésének gazdaságos módja az előzésiszakaszok tervezése, mivel
alkalmazásukkal elegendő a 2x1 sávos keresztmetszetű meglévő főúthálózati elemek
bizonyos szakaszonként történő 2x2 sávosra bővítése. Ezáltal lehetőséget adhatunk a
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nagyobb megengedett sebességgel haladó személygépkocsik számára az alacsonyabb
sebességgel haladó tehergépkocsik megelőzésére. Jelen vizsgálatomban az optimális
előzésiszakasz hosszt kerestem, ezáltal lehetőséget adva az egyre növekvő beruházási
költségek kordában tartására, a jelenlegi úthálózat költséghatékony bővítésére. A
vizsgálatot mikroszimulációs programmal végeztem el többféle forgalomnagyság és
tehergépkocsi arány mellett. Végeredményül a gépjárművek eljutási idejének
változásából vontam le következtetéseimet. Az eredményeimre mutat példát a 3. ábra.

3. ábra: Példa a szimulációs eredményekből előállított grafikonokra

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.
Az 5. fejezetben a VISSIM mikroszimulációs program segítségével vizsgáltam
gyorsforgalmi utak különböző típusú becsatlakozásain és kiválásain azt, hogy
miként

alakulnak

hatásterületeik.

Ezen

felül

javaslatot

teszek

különböző

forgalomnagyságokra vonatkozóan, hogy mely típusú becsatlakozást, illetve kiválást
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célszerű kiválasztani. Vizsgálataimat 8 kiválás és 7 becsatlakozás típusú esetre, azok
mindegyikén kétféle gyorsító illetve lassító sáv hosszúságra végeztem el. Minden
szimulációs modellt 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. A szimulációs futtatásokból előállított grafikonokra
mutat példát a 4. ábra.

4. ábra: Példa a szimulációs eredményekből előállított grafikonokra

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
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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.
Az értekezés 6. fejezetében a folyamatos forgalmat befolyásoló elemeket vizsgáltam a
VISSIM mikroszimulációs program segítségével. A program segítségével meghatároztam
az áthaladt járműszámot különböző forgalomnagyság és forgalom összetétel esetén,
melyet felhasználva javaslatot teszek új egységjárműszorzók bevezetésére az alábbi
képlet szerint:

ei

N tgk,i
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].
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. Mikroszimulációs program segítségével többféle forgalomnagyság és
járműösszetétel mellett vizsgáltam négyféle belterületi csomóponton az áthaladt
járművek számát, melyből a csomóponti kapacitásszámításokban használható
egységjárműszorzókat

állapítottam

meg.

A

vizsgálatomba

a

településeinken

leggyakrabban előforduló csomópont típusokat vontam be: csak táblával szabályozott
becsatlakozást és keresztezést, jelzőlámpával szabályozott keresztezést és hagyományos
körforgalmú csomóponton végeztem el szimulációs vizsgálatot. A 3. táblázat az általam
javasolt szorzókat tartalmazza, míg a 4. táblázat mutatja be a jelenlegi hazai
szabályozásban szereplő értékekkel összevetve a szimulációs eredményeket a
jelzőlámpás csomópontokra vonatkozóan. A többi vizsgált csomópontra hasonló ábra
készült, melyet a disszertáció 6.3.6, a 6.4.6, a 6.5.6 és a 6.6.6 fejezete tartalmaz.
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járművek
szerel-vény
(2,5t-tól)
2,00

3,00

4. táblázat: Belterületi jelzőlámpás keresztezéseken a szabványos és a szimulációból származó
KÖRFORGALOM
szorzók összehasonlítása
S ZÁMOLT ÉRTÉKEK:

S ZABVÁNYOS ÉRTÉKEK:

Eredményeim jelentőségét Jármű
abban
látom, hogy az egységjárműszorzó
értékekben mért
kategóriák
Jármű kategóriák
Forgalommegtakarítások
minden esetben a csomópontokVegyes
többletkapacitásaként
jelennek meg,
könnyű
nehéz
nagyság

Nehéz tgk.

Nyerges tgk.

Pótkocsis tgk.

gépjármű

járművek

járművek

gépjármű

szerel-vény
tehát nem szükséges túlzó mértékű új csomópontokat
ezen kívül
mivel
összetétel létesítenünk,
(3,5t-ig)
(3,5t-tól)
650
1,75
2,03 való bontást
2,28
1,48
1,00
3,00
részletesebb
járműkategóriára
is javaslok,
ezért
a 2,00
csomópontok
700

1,89

2,19

2,46

1,60

kapacitásszámítását
lehet igazítani
a 1,71
csomópontra jellemző forgalmi
750
2,02jobban hozzá
2,34
2,64
1150
viszonyokhoz.

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

3 Új2350
tudományos
eredmények,
2,15
2,51
2,83 tézisek
1,83
2400
2,16
2,51
2,84
1,85
Kutatásaim,
méréseim
és szimulációs
számításaim
alapján a jellemző úthálózati
2450

2,16

2,51

2,82

1,82

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 [8].

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;
11

PhD értekezés, Tézisfüzet

Kollár Attila

-

pótkocsis és nyerges tehergépkocsik: 1,8;

-

nehéz járművek: 1,8.

A tézisben bemutatott módszer írásban megjelent [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
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 [4].

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

mutathatók ki;
12
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-

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 [6].

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 [7].
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4 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:
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.
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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.
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