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1 BEVEZETÉS 
A közlekedés nélkülözhetetlen eleme korunknak. A személy, és áruszállítás igényeinek 
kiszolgálása alapvető feladat. A közlekedésnek a gazdaság és az egyén életében is 
meghatározó szerepe van. A közlekedés problémái, a fennakadások, a gyakori torlódások, 
a balesetek, széles területen igen súlyos hatást gyakorolnak életünkre. Mindez fokozza az 
igényt a közlekedés fejlesztése és egyre modernebb eszközökkel történő tervezése iránt. 
(EU Közlekedéspolitika 2001–10 „Fehér Könyv”. Magyar Közlekedéspolitika 2003–15, 
NFT2.) Az utóbbi évtizedekben jelentős növekedés tapasztalható a közlekedési igények 
területén. Ennek hatására egyre inkább elmélyültek az infrastruktúra kapacitásproblémái, 
annak ellenére, hogy az infrastruktúra fejlesztése is folyamatosan történik. A probléma 
jelenléte igen kirívó a városi közlekedésben, ahol a terjeszkedésre már nincs megfelelő 
lehetőség. Ebből következik, hogy ezen a területen a közlekedésszervezés szerepe a 
meghatározó!  

A közlekedésnek igen sok módja létezik, viszont a legnagyobb teljesítménnyel a közúti 
közlekedés bír, ennek menedzselése tehát kiemelt feladat.  

Minden bizonnyal, a jövőben majd meg fognak jeleni olyan közlekedési megoldások, 
amelyek városon belül, illetve azon kívül is megfelelő alternatívát nyújtanak, ám amíg ez 
nem következik be, a jelenlegi növekedés mellett a közlekedési rendszerek 
megbénulhatnak, és alkalmatlanná válhatnak.  

A közlekedés korszerű üzemeltetéséhez és magas szintű szabályozásához elengedhetetlen 
a közlekedési folyamatok ismerete. A modellezés során a vizsgálatnak két alapvető módja 
lehet: analitikus, amely esetében, a közlekedési rendszert leíró differenciálegyenlet-
rendszerek megoldásával juthatunk eredményre; illetve a szimuláció, ekkor a közlekedési 
rendszer időbeni változását követhetjük nyomon a rendszerelemek viselkedésének 
modellezésével. [Burg04] Az analitikus modellek lehetnek statikusak, vagy dinamikusak, és 
alkalmazásuk során a rendszer viselkedésének „végeredményét” kapjuk meg. A 
szimulációs megközelítés a rendszer dinamikájának folyamatos követésével jár, és 
bonyolult rendszereknél több hasznos információ meríthető belőle, amely egyértelmű 
előnyként fogható fel. Korábban a szükséges számítási teljesítmény hiánya miatt a 
szimuláció csak korlátozott esetekben volt járható út, azonban ez a hátrány ma már 
korunk számítástechnikai háttere mellett jelentőségét veszítette. Értekezésem a 
közlekedési folyamatok modellezésével és szimulációjával foglalkozik, és nem foglalkozik 
a közlekedéstervezés empirikus, analitikus módszereivel. A forgalom vizsgálatának 
megközelítési módjait legjobban Papageorgiou [Papa98] foglalja össze, ezek alapján az 
alábbi szempontok szerint oszthatjuk fel a rendszereket: 

• A független változók reprezentálása (folyamatos, diszkrét, szemi-diszkrét); 

• Modellek részletessége (szubmikroszkopikus, mikroszkopikus, mezoszkopikus, 
makroszkopikus); 

• Folyamatok reprezentációja (determinisztikus, sztochasztikus); 

• Működés (analitikus, szimuláció); 

• Az alkalmazás részletessége (hálózat, csomópontok). 
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A közlekedési folyamat modellezéséhez alapvetően két rendszerelem modellezését kell 
megoldani. A kínálati oldalt, amely magában foglalja a hálózatot (utak és kereszteződések), 
a szabályozó és információs rendszereket (jelzőlámpák, táblák, VMS (Variable Message 
Signs)); illetve a keresleti oldalt, amely a közlekedők viselkedését modellezi 
(útvonalválasztás, sebességválasztás, stb.).   

A közúti forgalom kiterjedt vizsgálatok tárgyát képezi, és igen sokféle megközelítésben 
kísérelték meg analitikus matematikai modellekkel leírni. Ezeket a determinisztikus illetve 
a sztochasztikus modellek csoportjába sorolhatjuk.  

A determinisztikus modellek különböző áramlástani analógiák alapján közelítik meg a 
közlekedést, tehát egy gázáramlási modellt alapul véve – a közúti forgalom speciális 
tulajdonságait is figyelembe véve – alkotnak modellt a szimulációhoz, vagy az egymást 
követő járművek mozgásából kiindulva, és ezt kiterjesztve érnek el eredményt. E 
modelleket kezdetben arra fejlesztették ki, hogy egy sáv forgalmát írják le, vagy többsávú, 
ám hosszú, és viszonylag kevés kapcsolódási ponttal rendelkező pályaszakaszt 
modellezzenek (ilyenek például az autópályák). Ebben az időben ezek a modellek még 
nem voltak alkalmasak városi közlekedési szimulációra, mert nem teljesültek azok a 
feltételek, hogy többnyire egy sáv és kevés variációs lehetőség legyen. Később ezek a 
korlátok a modellezés fejlődésével megszűntek. 

A sztochasztikus modellek a közlekedésre jellemző véletlenszerűséget veszik alapul. 
Ezek segítségével könnyebben megragadható több sáv egymásra hatása, azonban a 
valósághű modellezés így komolyabb akadályokba ütközik. 

Az analitikus megközelítés legnagyobb problémája, hogy ideális pályát próbál modellezni. 
A valóságos forgalomban felmerülnek olyan jelenségek, amelyek viselkedése nem 
„kellőképpen determinisztikus”. Ezek például a különböző ívek, és azok beláthatósága, 
emelkedők, előrelátásbeli hiányosságok, fel és lehajtó járművek (akár csomóponton, akár 
az út mentén folyamatosan), kereszteződések, stb. Ebben az esetben az analitikus leírás 
nagy nehézségekbe ütközik.  

Meg kell vizsgálni, hogy az elkészített modell, (legyen bármilyen körültekintően 
megalkotott), megfelel-e a valóságnak? Ilyenkor az analitikus módszerek önmagukban 
nem használhatóak, ezért elengedhetetlen, hogy a modellalkotásba empirikus módszereket 
is bevonjunk, melynek kiemelkedő szerepe van például a csomópontok vizsgálatánál. 
Ebben az esetben egy olyan hibrid modell alakulhat ki, amely ötvözi az analitikus módszer 
előnyeit (gyorsaság, könnyű kezelhetőség) az egyéb modellalkotási módokkal. Hogy az 
analitikus módszernél kizárjuk az optimális út feltételezéséből származó egyszerűsítési 
hibákat, igen körültekintő modellalkotást kell alkalmazni, viszont ekkor a modell már túl 
bonyolulttá válhat. Amennyiben ezeket megtartjuk, akkor éppen a gyakorlat 
szempontjából fontos körülményeket eliminálhatjuk. 

A sztochasztikus szimulációs módszerek forgalomtechnikai jelentősége éppen ezért igen 
nagy. Ezek lehetővé teszik azt, hogy a legkülönbözőbb szabályozások, feltételek és 
paraméter-mennyiség alapul vétele mellett igen bonyolult esetekben is valósághű, részletes 
képet kapjunk a forgalmi folyamról, a forgalmi körülmények alakulásáról. A 
sztochasztikus szimulációs modellezésnél figyelembe tudjuk venni a forgalmi áramra 
annyira jellemző véletlenszerűségeket, és segítségével jól következtethetünk a benne rejlő 
törvényszerűségekre. Ezzel a módszerrel a pályák és utak forgalmi folyamai, illetve a 
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csomópontok, csomópontrendszerek és úthálózatok (pl. ezek összehangolása) is 
megfelelően vizsgálhatók. 

A közúti forgalom modellezésére sokféle technika terjedt el. A szimulációs modellek 
részletessége a makroszkopikus modellezéstől indulva a mezoszkopikuson át a 
mikroszkopikus, illetve szub-mikroszkopikus modellekig terjednek. 

1. A makroszkopikus modellek lényege az, hogy a forgalmat egy közeg 
áramlásaként kezeljük és a forgalom változását néhány fő jellemző 
(forgalomáramlás, forgalomsebesség, forgalomsűrűség) funkciójaként határozzuk 
meg. Ezek a modellek a legegyszerűbb lineáris kapcsolattól [Gree35], egyre 
bonyolultabb és összetettebb irányba fejlődtek [Gree59](Greenberg, NWU modell, 
Drew modell, diffúziós modellek). A makroszkopikus modellezés kiválóan 
alkalmas hálózati szintű vizsgálatra, ám nem ad semmilyen információt az 
egyénekről, bár hozzá kell tenni, hogy ez nem is feladata. [Péte07a, Péte07b, 
Boko06b] 

2. A mezoszkopikus modellek kötik össze a makro-, és a mikromodelleket. Az ilyen 
jellegű modellekben már megjelenik a jármű entitásként, de viselkedése még vagy a 
makroszkopikus jellemzőktől függ, vagy nagyon alacsonyszintű modellezést 
alkalmaz, illetve nem minden esetben jelentkezik az összes valós résztvevő a 
szimulációban, csak egyes elemek viselkedését vizsgáljuk. Ezek a modellek igen sok 
formát ölthetnek. Egyrészről tekinthetőek a járművek valamilyen csoportba 
szervezett, és e módon átvezetett egységek, de számos irodalom joggal ide sorolja 
az automata modelleket is (pld. Nagel-Schreckenberg modell [Nage92]). A 
mezoszkopikus modellek leginkább az ún. „Dynamic Traffic Assignment”, azaz 
dinamikus forgalomszétosztás vizsgálatára alkalmasak. 

3. A mikroszkopikus modellek esetében már minden jármű külön egyedként 
szerepel a modellben és a járművek (illetve járművezetők) viselkedése már a 
közvetlen környezetüktől függ. Az általános mikroszkopikus modellek alapeleme a 
járműkövetési-, sávválasztási-, illetve útvonal-választási modell. E modellek 
általában egy modellként kezelik a jármű-járművezető rendszert. A kezdeti 
modellek az ún. cellás (diszkrét) modellek voltak, ekkor az útszakaszt 
egységhosszúságú cellákra osztották, és a járművek ezeket a diszkrét pozíciókat 
vehették fel. 

Az emberi viselkedés vizsgálatára a legjobban az ún. szub-mikroszkopikus modellek 
felelnek meg. E modellek esetén teljesen szét van választva a – már többdimenziós – 
pálya, a jármű és a járművezető.  

A modellezési mechanizmusnak figyelembe kell vennie a jármű-út kapcsolatot, a vezető-
jármű kapcsolatot, a jármű saját dinamikáját, illetve a járművezető belső (idegállapot, 
reakcióidő, járművezetői képesség stb.) lehetőségeit, továbbá külső (percepció, látási 
viszonyok, stb.) viszonyait. E tényezők figyelembevételével lehet felépíteni a modellt, 
amely a percepció-döntés-beavatkozás-járműreakció-útköcsönhatás szálon fut végig. 

Az emberi viselkedés vizsgálatában olyan szub-mikroszkopikus modell lehet 
segítségünkre, amely egy adott forgalmi környezet minden elemét megfelelő pontossággal 
írja le, és abban a vizsgálatnak megfelelően tudja elhelyezni a külön modellezhető út-
jármű-ember rendszert. [Good98, Boer98, Boer99, Salv01, Salv02, Salv05]. 
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A szub-mikroszkopikus modellek hátránya éppen az előnyükből fakad: Mivel a lehető 
legnagyobb pontosságú a modell, a komplexitása igen nagy, így használható eredményt 
produkáló szimuláció csak megfelelő számítási teljesítmény megléte mellett érhető el, 
továbbá az ilyen modellek építése jelenti egyúttal a legnagyobb kihívást is.  

A forgalmi problémának, és megoldásainak több felhasználása létezik. A három 
legjellemzőbb felhasználási terület a következő: [Kach99] 

1. Forgalomtervezés: Igények tervezése, utazási idő előrejelzése, útvonal-generálás, 
útvonalelosztás illetve a vezérlési mód kiválasztása, melyeknek célja az, hogy lássuk 
egy új út, vagy az adott területen végrehajtott változás hatásait. 

2. Szimulációk: Létező forgalmi szabályozások összehasonlítására lehet felhasználni. 
A forgalomtervezés analizálására képes, feltétele az adott O-D (Origin-Destination, 
induló-érkező) viszonyok meghatározása. 

3. Valósidejű forgalomszabályozás: A valóságos forgalom irányítása, felhasználva 
az adott helyen és időben a forgalom viselkedését és alakulását. A szabályozás 
különösen fontos a valósidejű forgalomszabályozásnál, de a másik két esetben is jól 
felhasználható. 

1.1 Modellezési lépések 
A modellezési probléma vizsgálata közben a szimuláció igen sok alakot ölthet és számos 
alkalmazása lehetséges. Ennek oka az, hogy a szimulációval vizsgálható problémák nagyon 
változatosak és sokfélék lehetnek. Ennek során létezik néhány alapvető lépés, amelyeket 
érdemes betartani [Vásá85, Lieb97]: 

1. Probléma definiálása: A modellalkotás céljának megfogalmazása a várt 
eredmények figyelembevételével. 

2. A vizsgálandó rendszer lebontása: A rendszer elemeinek, és a köztük levő 
kölcsönhatások vizsgálata. A szükséges bemenő információk meghatározása. 

3. A modell fejlesztése: Matematikai, illetve számítógépi modell kialakítása. 

4. A modell kalibrálása: Adatok gyűjtése és modellbe való beépítése, a minél 
nagyobb hatékonyság érdekében. 

5. Verifikáció: A modell működésének vizsgálata, melynek célja annak ellenőrzése, 
hogy a számítógépi modell a matematikai modellnek megfelelően működik-e. Ez a 
vizsgálat az egész modellre, illetve annak részeire is elvégezhető. 

6. Validáció: Annak ellenőrzése, hogy a modell – valamilyen tűréshatáron belül – 
megfelelően leképezi-e a valós rendszert? 

7. Dokumentáció: A szimuláció végrehajtása során nyert jellemzők értékeinek 
automatikus feljegyzése és kiértékelése, és ezen eredmények közlése, interpretálása. 

A szimuláció futtatásánál, illetve vizsgálatánál felmerülhet az a veszély, hogy akár 
figyelmetlenség miatt, akár a valóság helytelen feltárása miatt a készített modell nem 
alkalmazkodik a valósághoz, vagy – valamilyen speciális esetben – nem működik 
megfelelően. Ennek kiküszöbölése érdekében célszerű betartani néhány alapvető 
modellalkotási szabályt: 
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• Célszerű csak olyan felvetést elfogadni, amelynek hatása és érvényességi köre 
tisztázott. 

• Célszerű a modellbe olyan változókat, paramétereket felvenni, melyek kellően 
definiáltak, és a többi változóval való viszonyuk tisztázott. 

• Nem szabad túlzottan leegyszerűsíteni a modellt, mert ez a realitás rovására mehet. 

• A gyakorlati megvalósíthatóság érdekében a modell bonyolultságának féken tartása. 

1.1.1 Vizsgálati célok 
Az analitikus-matematikai, és a szimulációs modellezés során vizsgált legfontosabb 
jellemzők és összefüggések a következők lehetnek: 

Egy adott útvonal forgalmi folyamának legfontosabb paraméterei és 
összefüggései.  

Mindegyik jellemzőre igaz lehet, hogy nem egyértelműen képezi le a kívánt forgalmi 
jellemzőket, de minden esetben követi őket – tehát hasznosak –, ezért jól használhatók a 
modellalkotásban: 

• Forgalomnagyság, vagy forgalomáramlás: Adott ponton áthaladó járművek 
száma időegység alatt.   
Jele: q (x,t), mértékegysége lehet: [jármű/óra] 

• Járműsűrűség, vagy forgalomsűrűség: Egységnyi útszakaszon, adott pillanatban 
található járművek száma az idő függvényében. Megjegyzendő, hogy ez a 
mennyiség – amennyiben erre az áramlástani modellalkotás esetében szükség van - 
differenciális alakban is alkalmazható.  
Jele: ρ(x,t), mértékegysége lehet: [jármű/km] 

• A járművek átlagos sebessége: Lehet egy adott ponton, adott idő alatt áthaladó 
járművek átlagsebessége (kötött hely [x]), vagy egy adott időpontban az 
útszakaszon található járművek pillanatnyi sebességének átlaga (kötött időpont [t]). 
Amennyiben gázmodell megközelítést alkalmazunk, itt is folyamatos függvénnyé 
válik ez a tényező. Ez egyértelműen egyszerűsítésnek minősül, ám az egyszerűsítés 
nem válik a valóság rovására.   
Jele v(x,t), mértékegység [km/h] 

Fundamentális, vagy alapegyenlet: A fent leírt változók közti olyan alapösszefüggés, amely 
minden esetben fennáll, így alappontja a szimulációnak. A fundamentális egyenletet a 
forgalmi problémára a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

 ( ) ( ) ( )txvtxtxq ,,, ρ=  (1) 

Tehát a forgalomáramlás az átlagos áramlási sebesség, és a forgalomsűrűség szorzata. A 
különböző (makroszkopikus) modellezéssel kapcsolatos kutatások éppen arra irányulnak, 
hogy valamilyen összefüggést találjanak e változók között. Könnyen belátható, hogy a 
forgalomsűrűség változása maga után vonja a forgalom átlagos sebességének változását. 
Ha például e két változó között állítunk fel összefüggést, akkor a határozatlan, megoldás 
nélküli alapegyenletünk megoldhatóvá válik. 
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Speciálisabb feladat a forgalmi folyamok találkozásának (útcsatlakozások, 
kereszteződések) elemzése. Ennek a modellezésre nézve a legfontosabb jellemzői 
lehetnek: 

• Kapacitás: Egy adott csomópont áteresztőképességét jellemzi, nem egy adott 
érték, sokkal inkább egy, a körülményektől függő változó, ezért értékét általában az 
adott esetben kell meghatározni. 

• Késleltetés: A reagálási időkből származtatható időveszteség mértéke. 

• Egyes elemek kialakítása: Idetartozik a csomóponti topológia, és a speciális 
elrendezési lehetőségek. 

• A szabályozás típusa: Ez alatt értendő a jelzőtáblák, vagy jelzőlámpák 
elhelyezése, működése, illetve ezek stratégiája. 

A jelen értekezésben, a hozzá kapcsolható kutatás során felépített rendszer fejlesztésének 
főbb eredményei kerülnek ismertetésre az alábbi fő, fejezetekbe rendezett témakörök 
mentén: 

2. Fejezet: Modellezés, amely során a mikroszkopikus forgalmi modellezés fő 
iránymutatásai és az ismert modellek bemutatása mellett egy új, Fuzzy alapú 
mikroszkopikus modell kerül bemutatásra. 

3. Fejezet: Adatgyűjtés, a videó alapú forgalommérés technikájának bemutatása. 

4. Fejezet: Identifikáció, melyben a mért adatok feldolgozása mellett a mikroszkopikus 
modellek paramétereinek meghatározása kerül ismertetésre. 

5. Fejezet: Szimulációs rendszer építése. A fejezet egy olyan, a kifejlesztett követési 
modell segítségével épített szimulációs rendszert ismertet, amely jól bővíthető, így 
többféle kutatási célra használható fel. 

6. Fejezet: Mintaalkalmazások, melyben a szoftverkörnyezet modularitása kerül 
bemutatásra négy példán keresztül, melyből kettő külső kutatás támogatása, egy az 
identifikált modellek minőségi vizsgálatával, validálásával foglalkozik, míg az utolsó 
egy soft-computing alapú forgalombecslő alkalmazást ismertet. 
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2 MODELLEZÉS 

2.1 A járművek és vezetőik viselkedése (Mikroszkopikus 
modellek) 

A fejezet a mikroszkopikus forgalmi modellezés főbb technikáit mutatja be, különös 
tekintettel e modellek leglényegesebb elemére, a járműkövetési viselkedés ismertetésére. 
Ezen modellek tipikusan két - egymás mögött, azonos sávban haladó - jármű mozgását 
írják le, és alapvetően kétféle felhasználási területük létezik [Brac99]: 

1. Szimulációs modellezés, ahol a követési modellek szabályozzák a járművek 
haladását egy sávban, és 

2. Funkcionális előfeltétele a fejlett járművezérlési és biztonsági rendszereknek 
(AVCSS). 

Könnyen belátható, hogy ennek a meghatározó folyamatnak a megértése kifejezetten 
fontossá válik ahhoz, hogy lehetőség legyen új – erre épülő – technológiák bevezetésére. 
A járművek és vezetők viselkedésének modellezési problémáit és a jelenlegi modellek 
hiányosságait legjobban Boer írta le [Boer99]:  

• A követés csak egy a gépjárművezető feladatai közül, amelyekre szimultán módon 
oda kell figyelnie. 

• A járművezetők több olyan állapotban is „elégedettek” a haladásukkal, amelyek a 
klasszikus követési modellekben már beavatkozást előidéző körülmények. 

• Minden egyes vezetéssel kapcsolatos feladatban a vezetők több olyan érzékszervi 
eseményt is figyelembe vesznek, amelyek messze túlmutatnak az egyszerű 
„követési távolság” alapú vezetéstől. 

• A vezető döntéseit nem csak az előtte haladó jármű paraméterei határozzák meg, 
hanem a vezető előtti, illetve az őt körülvevő komplex forgalmi szituáció. (Pld. A 
stabil sorban haladásnál egy vezető sokkal kisebb követési távolságot enged meg 
magának, mivel az előtte haladó jármű előtti forgalmi szituációnak is a tudatában 
van, így jobban előre jelezheti a biztonságos haladás feltételeit) 

A rendszermodell azt mutatja meg, hogyan alakítja át a rendszer a bemenő paramétereket 
kimenőkké. A követési modellekben a rendszer, maga vezető (az aktuátor szerepét a 
jármű valósítja meg), a bemenő paramétereket különféle érzékelt változók adják, a 
kimenet pedig azon vezérlő tevékenységek összessége, amelyek a jármű további haladását 
meghatározzák.  

Nem indokolt tehát, hogy bonyolult modellekben egy egyszerű modell írja le a vezető 
tevékenységét, illetve fordítva. Bár az ilyen modellek speciális szimulációs környezetben 
megfelelően működhetnek, kritikus, vagy megváltozott körülmények esetén nagyon is 
eltorzíthatják a szimuláció eredményét, ahogy erre a későbbiekben példát is láthatunk. 

A követési modellek klasszikus felfogásban azokon a (sokszor téves) feltételezéseken 
alapulnak, hogy: 
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• A vezetők az optimális teljesítményre törekszenek; 

• A vezetés nem más, mint a szabályozáselmélet folyamatos alkalmazása az adott 
forgalmi szimulációra; 

• A vezetők felhasználják azokat a bemeneteket, amelyeket nem is tudnak „mérni” 
(érzékelni, de valahogy kiszámolják); 

• Bármi, amelyet nem lehet a modellel lefedni, zajnak minősül, és 
szabályozástechnikailag elfojtandó. 

A vezetés flexibilis, adaptív módja sokszor elsiklik az ilyen determinisztikus 
rendszerekben. Ezen a ponton azonban fontos megjegyezni, hogy nagyon sok 
rendszernek nem is feladata, hogy a járművezetők viselkedését a lehető legjobban leírja. 

A modellek további nagy problémája, hogy a vezetőket legtöbbször tökéletes gépnek 
feltételezik, amelyek nem követnek el hibákat, így könnyen kialakulhat olyan szimulációs 
eredmény, ahol semmilyen esetben nem áll fent anomália (például forgalmi dugó egy 
kereszteződésben), hiszen az ilyen szituációkat vezető-gépek kivédik. 

Ezért olyan környezet kialakítása javasolt, amelyben szerepet kapnak az alábbi tényezők is 
[Boer98]. 

• A vezetőknek többféle feladatot kell egyszerre megoldaniuk, ezért feladat-, és 
időzítés- menedzsment beépítése indokolt a modellbe. 

• A vezetők sokkal inkább az érzékelt jellemzők minőségi megítélését használják a 
döntés során. 

• A vezetőknek inkább valamilyen vezetési elégedettséget figyelő stratégiát kell 
alkalmazniuk, mint az optimális irányítást. 

Ennek megfelelően a vezetőknek a modellben flexibilis adaptív rendszerként kell 
megjelenniük, amelyek hatékonyságát a saját elégedettségük mutatja.  

Minden egyes vezetési feladat esetén fontos a megfigyelés, és a vezérlés folyamatainak 
szétválasztása. A megfigyelési rész a következőkből állhat: 

• Azon érzékelhető változók figyelemmel kísérése, amelyek egy kifejezett állapotban 
meghatározhatják a feladatokat; 

• Ezen változók felhasználása a jelenlegi, és a jövőbeni állapotok becslésére; 

• Annak meghatározása, hogy a körülmények mennyi időre maradnak elfogadhatóak 
az adott feladatban; 

• Annak meghatározása, hogy az adott feladatra mikor kell legközelebb időt 
fordítani. (Pld. Sávváltás közben megváltozik a követésre fordított figyelem) 

Amennyiben az adott feladat folyamatos végrehajtása kívül kerül (vagy kerülhet) az 
elfogadható határon, egy meghatározott beavatkozó mechanizmusnak kell életbe lépnie. 

A járművezetők nem képesek meghatározni pontosan a környezetet, így nem képesek 
pontosan megfigyelni az előttük haladó jármű távolságát, abszolút sebességét, stb. Ennek 
megfelelően a vezetés közben sokkal inkább könnyen becsülhető, vagy egyszerűsített 
körülményeket figyel meg egy vezető. Ennek ellentmond, hogy a modellek nagy részében 
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az entitások teljesen folyamatos, pontos érzékelt adatokat tartalmazó eseményterekkel 
dolgoznak.  

A vezetők a haladásuk értékelését elégedettségi alapon határozzák meg, nem az 
optimumhoz viszonyítva. A vezetők elégedettségre törekednek, nem optimumra. Az 
elfogadható teljesítmény valamilyen egyéb alternatívához viszonyítva mérhető (szituációk, 
stratégiák, választások) annak alapján, hogy mi a döntés hatása, és a hozzárendelt 
„költségek”. Ahelyett, hogy sok mérhető változóhoz hasonlítsuk a teljesítményt, néhány 
igényt kell meghatározni. [Good98] 

Az elfogadható szituációk halmaza elégedettségi megközelítés alapján meghatározható a 
járművet körülvevő forgalmi szituáció alapján, felhasználva az érzékelhető változók 
halmazát. Az elfogadható szituációk így a motivációs (pld. eljutási sebesség) tényezők és a 
korlátozások metszeteként kapható az érzékelhető események halmazával összevetve 
(elfogadható sebességek, követési időközök, ütközésig hátralévő idők). 

2.1.1 A vezetők feladatai 
Koppa a vezetési feladatokat három fő részre bontja: [Kopp97] 

1. Navigáció és időzítés (Stratégiai szint): Útvonalválasztás, és utazásidőzítés. Ezek 
a döntések a vezető hálózatismeretén és a hálózati kondíciókon alapulnak, 
beleértve az esetleges valós idejű információkat is. 

2. Vezetés (Taktikai szint): A jármű kvázi-kétdimenziós útvonalának „tervezése” a 
forgalomban. Ezeket a döntéseket a vezető biztonsági szempontjai, az útvonalhoz 
való ragaszkodás, és a vezetési tapasztalata (vezetési komfort, sebességválasztás) 
befolyásolják. 

3. Vezérlés (Operatív szint): Folyamatos tevékenység, amely a jármű vezetésére 
vonatkozik (kormányzás, gyorsítás, fékezés) 

A különböző vezetési feladatok közötti kölcsönhatást az 1. ábra szemlélteti. A vezető 
stratégiai döntéseket hoz: útvonalat választ, és időzíti az utazást. A taktikai döntéseket a 
vezető környezete is befolyásolhatja: pld. megfelelő sávban kell lennie a 
továbbhaladáshoz. Amennyiben az utazási terv nem teljesül, a vezetőnek vissza kell térnie 
a stratégiai szintre. A sáv- és sebességválasztási feladatok pedig hatnak az operációs szintre 
és e hatások összességükben határozzák meg a vezető-jármű rendszer elhelyezkedését, és 
állapotát a forgalomban. [Tole03] 
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1. ábra: Toledo döntési modellje 

A legtöbb vezetői viselkedéssel foglalkozó irodalom a feladatok néhány legfőbb 
vonatkozásával foglalkozik. A gyorsítási viselkedés messze a legnagyobb figyelmet vonja 
maga után ezen feladatok közül. A sávváltási viselkedést is elég részletesen kifejtik, főleg 
az egyes mikroszkopikus szimulációk fejlesztésének részeként. 

2.1.2 A gyorsítási modellek 
A vezető által megválasztott gyorsítás (beleértve a fékezést is), mindig több paramétertől 
függ. Ebbe beletartozik az útvonal és a jármű karakterisztikája, a táblákra és a jelzésekre 
adott válaszok, a forgalmi környezet, és az abban elfoglalt pozíció és a kívánt sebesség. A 
gyorsítási modelleket alapvetően két részre lehet bontani: 

Követési modellek, amelyek meghatározzák, hogy milyen sebességválasztási technikát 
alkalmaz a vezető az előtte haladó jármű (járművek) hatására. 

Általános gyorsítási modellek, amelyek az egyéb tényezők hatásait veszik figyelembe, és 
leírják a nem-követési szituációkban való viselkedést is. 

2.1.2.1 Általános gyorsítási modellek 

Többek között Benekohal és Treiterer a „Carsim” szimulációs eszközhöz fejlesztett ki 
általános gyorsítási modellt. A gyorsítás értékét öt különböző szituáció kiértékelése alapján 
határozták meg. A vezető a legnagyobb megszorítással rendelkezőt alkalmazza 
modelljükben: [Bene88] 

1. A jármű halad, de nem érte el a megkívánt sebességet; 

2. A jármű halad, és elérte a megkívánt sebességet; 

3. A jármű álló helyzetből gyorsít; 

4. A jármű követési helyzetben van, úgy, hogy a követési távolságra vonatkozó 
megszorításnak eleget tesz; 

5. A jármű követési helyzetben van, és figyelembe veszi az ütközés elkerülést. 
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Maximális, és kényelmes lassítási értékeket is alkalmaztak. A reakcióidőt véletlenszerűen 
osztották el a populációban.  

Yang és Koutsopoulos is fejlesztett ki általános gyorsítási modellt, amit a „MITSIM” nevű 
mikroszkopikus szimuláció motorjaként használtak fel. A vezető három alapvető 
szituációból választja ki haladási stratégiáját: vészhelyzet, járműkövetés, és szabadáramlás. 
[Yang96] 

Vészhelyzetben a vezető a szükséges fékezést alkalmazza ahhoz, hogy elkerülje az előtte 
haladóval való ütközést. A követési és a szabadáramlási modellek Ahmed modelljét 
alkalmazzák. A követési modell egy általánosított GM (GHR) modell, amely engedélyezi a 
nem-linearitást, és a különböző reakcióidőket.  
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ahol kn(t) a jármű előtti forgalomsűrűség, ξ∈[0,1] érzékenységi paraméter, εn(t) pedig egy 
normál eloszlású hibafüggvény. 

Szabadáramlás közben a vezető megpróbálja elérni a kívánt sebességét: 
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ttVtVta nnnnn υτλ +−−=  (3) 

ahol λ érzékenységi konstans, υn(t) pedig egy normál eloszlású hibafüggvény.  

V*(t) a kívánt sebesség:  
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ahol Vfront(t-τn) az elől haladó jármű sebessége (t-τn) időben. A δheavy paraméter 1 nehéz 
járművek esetén, 0 egyébként, δLOSA szintén indikátor paraméter, amely az út forgalmi 
szintjére utal. α,β,γ,δ paraméterek. 

A követési időköz és a reakcióidő véletlenfüggvények eredménye. A modell paramétereit 
„maximum likelihood” becsléssel határozták meg, egy bostoni autópálya adatai alapján. A 
becsült paramétereket az 1. Táblázat foglalja össze: 

Követési modell  

Paraméter  Gyorsítás  Lassítás  

α  0.0225  -0.0418  

β  0.722  - 

γ  0.242  0.151  

δ  0.682  0.804  

ρ  0.600  0.682  

ε n ~N(0, 0.8252 )  ~N(0, 0.8022 ) 

Szabadáramlási modell 

Paraméter  Érték 

λ  0.309  

α  3.28  

β  0.618  
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γ  -0.670  

ρ  7.60  

υn ~N(0, 1.132 )  

Követési időköz eloszlás  

Letört normál eloszlás ~ (3.17, 0.8702 )  

Letörési határok (sec.)  [0.5, 6.0]  

Reakcióidő eloszlás 

Letört normál eloszlás ~ (0.272, 0.2122 )  

Letörési határok (sec.)   [0, 3.0]  

1. Táblázat: Ahmed modelljének becsült paraméterei 

2.1.3 A Reakcióidő 
A reakcióidő a bejövő jel, és a hozzá tartozó válasz között eltelt időköz. Ezt az értéket 
további közökre lehet bontani. A különböző reakcióidőkre többféle szituációban több 
kutatás is irányult. Ezek rövid összefoglalását adja a 2. Táblázat: [Gree00, Ahme99, 
Famb98, Lern95] 

Forrás Stimulus Átlag Medián Szórás 

Fambro et al (1998)  Váratlan 

Várt 

1.28 

0.73  

 0.20 

0.16  

Fambro et al (1998)  Váratlan 1.10  1.11  0.21  

Lerner et al (1995)  Várt  

Váratlan 

0.54 

1.31  

0.53 

1.18  

0.1 

0.61  

Ahmed (1999)  Sebességkülönbség 1.34  1.31  0.31  

2. Táblázat: Reakcióidők 

2.1.3.1 A követési köz 

A követési köz meghatározza, hogy a vezető milyen követési módot alkalmaz, mekkora 
távolságot tart akár szabadáramlás, akár sűrű forgalom mellett. Herman és Potts [Herm61] 
korai kutatása általános 61 méteres (200 láb) követést talált, de ez természetesen nagyon 
általános követési köz, s csak autópályán „érvényes”, Nem vesz figyelembe semmilyen 
külső tényezőt (pld: haladási sebesség, látásviszony stb.). 

A jelen felfogásba sokkal jobban illik Ahmed modellje, aki a követést időben határozza 
meg. Ezen kívül fontos a vezető populációban megvalósítani a heterogenitást abból a 
szempontból, hogy a vezetők hogyan választják meg ezt az értéket. Ahmed a követési 
közt a saját modellje integrált részeként valósította meg. 

2.1.4 A követési modellek csoportosítása 
Mivel jelen fejezet fő célja a mikroszkopikus forgalmi modellek bemutatása mellett egy új 
Fuzzy alapú modell ismertetése, szükséges bemutatni a főbb járműkövetési viselkedési 
típusokat is. Ennek célja egyrészről a modellezési megközelítések megismerése. Más 
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részről azonban, a következő részben ismertetett modellek szükségesek ahhoz, hogy az új 
modell értékelése során viszonyítási alapot nyújtsanak a modell mennyiségi és minőségi 
paramétereinek vizsgálatához [Bloo00, Gett03]. A következőkben ezért a cellás; a GHR; a 
biztonságos távolság; az „Action Point”; a lineáris és a Fuzzy modellek rövid bemutatása 
található. 

2.1.4.1 A Nagel-Schreckenberg modell 

Egy egyszerű és gyors megoldást javasolt Nagel és Schreckenberg [Nage92], akik 
modelljükben, diszkrét térközökben folyó áramlást szimuláltak. Minden „cellát” vagy 
elfoglal egy jármű, vagy az a cella üres. Minden járműnek egész típusú sebessége lehet, 
amely vmax és 0 között változhat. Minden szimulációs lépésben az adott négy szimulációs 
tevékenység zajlik: 

1. Gyorsítás: amennyiben a jármű v sebessége kisebb, mint vmax és ha a távolság a 
következő járműhöz nagyobb, mint v+1, a sebességet eggyel növeli [v = v+1]. 

2. Lassítás: ha az i-ik cellában tartózkodó jármű előtt haladó jármű i+j cellában 
tartózkodik, és (j<=v), csökkenti a sebességet [v = j-1]. 

3. Véletlen hatás: Valamilyen P valószínűséggel csökkenti a járművek sebességét. [v = 
v-1]. 

4. Mozgás: Minden jármű előrehalad v cellát. 

A lépések egyszerű voltára azért volt szükség, hogy egyszerű sejt-automata törvényekkel le 
lehessen írni, mégis meglepően jól írja le az egy sávon való haladást. A 3-ik lépés 
szükségességét az indokolta, hogy nélküle a rendszer dinamikája teljesen determinisztikus 
lett volna, és így a rendszer viszonylag korán elért volna egy állandósult állapotot. 

 
2. ábra: Forgalmi hullám a Nagel-Schreckenberg modellben 
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A rendszer egyszerűsége ellenére is meglepően jól leképezi az autópályán való haladást, 
beleértve a kialakuló forgalmi hullámokat, és ezzel együtt jól illeszkedik a „fundamentális 
alapegyenleti” mérésekhez, és a megközelítés egyszerűsége miatt igen sokféle modell 
alkalmaz hasonló megközelítést, például a CELLSIM rendszer. [Bham04] 

Megjegyzendő, hogy a modell egyszerűsége mellett a folyamatok alapvető megértéséhez is 
kiváló segítséget nyújt, és a modellekkel való ismerkedést nagyban elősegíti. A szerző 
közúti szimulációval való megismerkedése is hasonló modell kapcsán történt [Bécsi02], 
ahol szintén diszkrét térközös szimuláció készült „SimuNet” néven. A program a 
modellépítés szempontjából diszkrét – mind térben, mind időben osztott – modellt 
alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az adott utakat 4 méter (kb. egy személygépjármű) hosszú 
cellákra osztja, és a szimulációt a valós idő kb. 0,5s lépésközeiként valósítja meg. 

2.1.4.2 Gazis-Herman-Rothery (GHR) modell 

A GHR minden bizonnyal a legismertebb követési modell, amely a korai 60-as évekből 
származik: 
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ahol an az n-ik jármű gyorsítása t időben, vn az n-ik jármű sebessége ∆v és ∆x a relatív 
távolság és sebesség (a következő járműhöz) a (t-T) pillanatban, ahol T a reakcióidő, és 
m,l,c meghatározandó konstansok. 

A modell azon a feltételezésen alapul, hogy a vezető gyorsítása arányos a 
sebességkülönbséggel, és a követési távolsággal. Az első (speciális körülmények között 
elvégzett) mérések egy álváltozatot eredményeztek, ahol l=m=0, de nem értékelhetjük 
jelentősnek, mivel kifejezetten forgalomtól izolált mérésről volt szó [Chan58].  

Az ezt követő években több egymáshoz hasonló vizsgálat folyt az m,l,c paraméterek 
legjobb leírására: 

• May és Keller szolgáltatott egész megoldást (m=1, l=3), és nem egész megoldást 
(m=0,8, l=2,8)[MAy67] 

• Heyes és Ashworth a Mersey-alagút adatai alapján (m=-0,8, l=1,2) modellt állított 
fel.[Heye72] 

• Ceder és May nagy mennyiségű adatból az (m=0,6, l=2,4) párost határozta meg, de 
legfőbb eredményük az volt, hogy szétválasztották a szabadáramlási modellt 
(m=0,l=3) és a járműsor modellt (m=0, l=0-1).[Cede76] 

Ezen modelleknek nagy hibája, hogy mind csak egy adott forgalmi körülmény megléte 
esetén alkalmazhatóak, ezek alapján szimulációs modellt építeni igen veszélyes 
próbálkozás. Idővel ez a klasszikus modell egyre vesztett a jelentőségéből, amelyhez 
hozzájárult az a tény is, hogy több járművet tartalmazó lánc esetén könnyen instabillá 
válik. 

A klasszikus GHR modell kalibrálására kifejezetten nagy hangsúly fektettek. Mégis egyre 
kevésbé használják, amelynek pont az is az oka, hogy nem lehet találni megfelelő [m,l] 
párost, amely kellő méretben lefedi a valóságos forgalom több szegmensét. A jelentősebb 
GHR kutatásokat az alábbi tábla foglalja össze: 
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Forrás m l Megközelítés 

Chandler et al [Chan58] 0 0 Mikroszkopikus 

Gazis, Herman és Potts [Gazi59] 0 1 Makroszkopikus 

Herman és Potts [59] 0 1 Mikroszkopikus 

Gazis et al [Gazi61]   0-2 1-2 Makroszkopikus 

Helly [Hell59]   1 1 Makroszkopikus 

May és Keller [May67] 0,8 2,8 Makroszkopikus 

Heyes és Ashworth [Heye72]   -0,8 1,2 Makroszkopikus 

Hoefs [Hoef72] (dcn no brk/dcn 

brk/acn)   

1,5/0,2/0,6   0,9/0,9/3,2  Mikroszkopikus 

Treiterer és Myers [Trei74] 

(dcn/acn)   

0,7/0,2   2,5/1,6   Mikroszkopikus 

Ceder és May [Cede76]   0,6 2,4   Makroszkopikus 

Ceder és May [Cede76]  

(uncgd/cgd)   

0/0   3/0-1   Makroszkopikus 

Aron [Aron88] (dcn/ss/acn)   2,5/2,7/2,5   0,7/0,3/0,1  Mikroszkopikus 

Ozaki [93] (dcn/acn)   0,9/-0,2   1/0,2 Mikroszkopikus 

3. Táblázat: GHR paraméterek becslései. (dcn/acn – lassítás/gyorsítás, brk/no brk - lassítás fék 
használatával és nélküle, uncgd/cgd - torlódásban/torlódás nélkül, ss – állandósult állapotban) 

Valószínűleg ezen adatok közül a legmegbízhatóbb Hoefs modellje, amely megmutatja, 
hogy lassítás fontossága a sebességgel nő, a körülmények biztonságkritikusabb változására, 
az ő összefüggéseihez még Treiterer és Ozaki vizsgálatai állhatnak közel. A modellt Low 
és Addison [Low95] „támasztotta” fel, hozzátéve még egy tényezőt, amely az elvárt és a 
tényleges követési távolság közötti különbséget veszi figyelembe. 

2.1.4.3 Biztonságos távolság, és ütközés elkerülési modellek 

Az eredeti megfogalmazása ennek a modellcsoportnak Kometani és Sasaki [Kome59] 
nevéhez fűződik. 

A modellek nem hatás-válasz elven működnek, ahogy a GHR modellben látni lehetett, 
hanem próbálják meghatározni a biztonságos követési távolságot, amelyen belül az 
ütközés elkerülhetetlen lenne, ha az elöl haladó jármű nem-előrelátható módon viselkedik. 
Az eredeti formula a következőképpen írható fel: 

 0
2

1
2

1 )()()()( btvtvTtvTtx nnn +++−=−∆ − ββα  (6) 

A modell első kalibrációját két tesztjármű városi mozgásának felhasználásából kapták, az 
adatokat egy útmenti épület tetejéről készített filmfelvétel segítségével határozták meg. A 
kb. 200m-es pályán végzett 22 tesztfutás eredménye 300 másodpercnyi adatot 
eredményezett, 0.125 másodperc sűrűséggel. Az első modellillesztési paramétersor a 
következőképpen alakult: 
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Paraméter Érték ME 

T 0.5 s 

α -0.00028 s2/m 

β1 0.00028 s2/m 

β 0.585 s 

b0 4.1 m 

4. Táblázat: Követési távolság modell paraméterek 

Kometani-ék modelljének legnagyobb problémája az a tény, hogy nem veszi figyelembe a 
jármű megszorításait, így kritikus szituációk szimulációjára nem igazán alkalmas, megfelelő 
viszont egyszerű terhelésvizsgálati modellek alapjául. Ennek oka, hogy a paraméter-
identifikációt nagyon kis mérési halmazon végezték, a járművezetők pedig tudatában 
voltak a kísérletnek. [Brac99] értékelése szerint a modell koefficiensei alapján előfordulhat 
akár 1700 m/s2 nagyságú lassítás is. Mégis a modell egy teljesen új modellcsoport 
fejlődését indította el.  

Ebben a modellcsoportban is a kezdetektől rendkívül szerteágazó paraméterlista és 
hozzáadott paraméterek sora terjedt el.  

Az AIMSUN modell (Gipps) 

A modellcsoport felélesztése Gipps [Gipp81] nevéhez fűződik, aki alapul véve az eredeti 
modellt, már sebesség-függvényt határozott meg benne. A modell figyelembe veszi a 
gyorsítás megszorításait is, de Gipps modellje publikálásakor nem javasolt 
paraméterhalmazt hozzá. A Gipps modellre épül az egyik jelentős létező szimulációs 
környezet, az AIMSUN követési modellje. 

Az AIMSUN modell [Bern99, Barc04], ellentétben ősével már megkülönbözteti az egyes 
járművezetők tulajdonságait (agresszivitás, szabad gyorsítás, elvárt sebesség, gyorsítási és 
lassítási igény vagy a sebességkorlátok elfogadása), és néhány egyéb külső tényezőt. Az 
AIMSUN modell két alapvető formulából áll, „gyorsítási” és „lassítási” elemekből. A 
meghatározás nem teljesen pontos, mert mindkét jellemző okozhat pozitív, és negatív 
gyorsulást is. A „gyorsítási modell” a vezető szabad utazási sebességre való gyorsítást 
modellezi, míg a lassítási modell a járműkövetést valósítja meg. A gyorsítási modell: 

 
)(

),(

)(

),(
1)(),(),(

**
nV

tnV

nV

tnV
TnatnVTtnVa +








−+=+ βα  (7) 

Ahol V(n,t) az n-ik jármű sebessége t időpontban, V*(n) a jármű sebességigénye, a(n) a 
maximális gyorsítás, T a reakcióidő, illetve α,β paraméterek. A Gipps modell korai 
kalibrálásakor az [α=2.5, β=0.025] konstans értékeket határozták meg. 

Ugyanakkor ugyanazon jármű saját megkötéseiből, és az előtte haladó jármű 
paramétereiből következő követési modell: 
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Ahol d(n) [<0] az n vezető maximális elfogadott fékezése; x(n,t) az n-ik jármű, x(n-1,t) az 
(n-1)-ik jármű pozíciója, s(n-1) az (n-1)-ik jármű effektív hossza (járműhossz+DM), d’(n-
1) pedig a „becsült” maximális lassítása. 

A tényleges célsebesség a két formula minimuma: 

 { }),(),,(min),( TtnVTtnVTtnV ba ++=+  (9) 

A követési modell kalibrálásakor a [T=0.9, DM=0.75] konstans paramétereket határozták 
meg, a szimulációban természetesen ezek a paraméterek egyéntől függő változók. 

2.1.4.4 Lineáris (Helly) modellek 

Bár az első GHR modellek lineárisnak nevezhetőek, ezt a modellcsoportot mégis Helly 
[Hell59] nevéhez köti a szakirodalom. 

Olyan megoldást javasolt, amely nem csak a közvetlenül elől haladó jármű, hanem az az 
előtti jármű gyorsítását is figyelembe veszi. Az egyszerűsített (kétszereplős) modell a 
következőképpen áll fel: 
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ahol D(t) az elvárt követési távolság. Később szimulációk megmutatták, hogy a modell 
kifejezetten jól működik alacsony sebesség/gyorsítási körülmények között, kifejezetten 
nagy hibákat vét kritikusabb forgalmi szimulációkban, ahol a követési távokat a 
megfigyelteknél jóval nagyobbra jósolja. A problémára később Aron próbált megoldást 
találni, különválasztva a nagy és kis forgalomsűrűség alatt folyó közlekedést. Azonban 
ugyanazon kritika érheti ezt a modellcsoportot is, hiszen minden kutató külön saját 
paraméterezést talált saját céljainak bizonyítására. 

2.1.4.5 Pszichofizikai, vagy „Action Point” (AP) modellek  

A járműkövetés első érzékelés-alapú vizsgálatának felvetése Micheals-től származik 
[Mich63]. A modell alapkoncepciója, hogy a járművezetők az előttük haladó jármű 
sebességét és távolságát annak látószögváltozásából határozzák meg. Ennek megfelelően 
minél messzebb van a jármű, annál pontatlanabb a távolságbecslés, illetve van egy 
távolságérték, amely felett a vezető nem érzékeli megfelelően az előtte haladó jármű 
paramétereit. Ennek megfelelően a vezetők bizonyos érzékelési területeken belül más-más 
viselkedésformát alkalmaznak. 

A VISSIM modell (Wiedemann) 

Az elő teljes körű, és megfelelő méréseken alapuló AP modellt Wiedemann alkotta meg 
1974-ben, amely később a széles körben használt VISSIM környezet első alapvető 
követési modelljévé vált [Wied92, Fell97, Fell01, Fell00]. A modellben a járművezetők 
különbözőségét módosító eloszlásfüggvények garantálják. Ez az egyik legismertebb, és 
legszélesebb körben használt követési modell [Brac02]. 

Wiedemann modelljében öt különböző cselekvési területet határoz meg, amelyek a 
követési távolság és a relatív sebesség függvényei. A területek határait nevezi a 
szakirodalom ún. „Action Point”-nak: 

AX: Az álló járművek elvárt távolsága. 
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ABX: Közel lévő járművek sebességtől függő minimális távolsága. 
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Közelítés esetén v értéke a követett jármű-, távolodás esetén az aktuális jármű sebességét 
jelöli.  

SDV – speed detection velocity, (CLDV – closing detection velocity): A 
sebességkülönbség érzékelésének határa. Wiedemann eredeti modelljében ez két külön 
részből állt, a jelenleg használt formájában ezt egy görbe helyettesíti. 
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SDX – speed detection distance: A sebességkülönbség érzékelésének határa a 
távolság növekedésével.  
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OPDV – opening detection distance: A sebességkülönbség érzékelésének határa 
a távolság növekedése közben. (CLDV=SDV) 

 )( NRNDOPDVMULTOPDVADDCLDVOPDV ∗−−=  (15) 

 Közelítés 

Ahogy a vezető átlépi az SDV határát, érzékeli, hogy közeledik az előtte haladó 
járműhöz. El kell kezdenie lassítani, hogy elérje az előtte haladó sebességét, és közben 
minden esetben az ABX-nél nagyobb távolságot tartson.  
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 Követés 

Idővel a vezető belekerül az OPDV-SDX-SDV-ABX görbék által határolt érzékelési 
területbe. Wiedemann modelljében ez a terület a nem tudatos reakciók területe, amely a 
modellben egy tudattalan gyorsítás lassítás értékkel lett leképezve. A jármű ebben a 
területben a minimális BNULL gyorsítás-lassítás értéken közlekedik. BNULL~0,2 
m/s2 értéket vesz fel, de ugyanúgy függ a vezető tulajdonságaitól. 

 )4( NRNDRNDBNULLMULTBNULL +=  (17) 

 Vészfékezés 

A jármű előtt haladó jármű hirtelen fékezése esetén előfordulhat, hogy a vezető 
érzékelési állapota az ABX alatti mezőbe kerül. A vezető értelemszerűen szeretné 
elkerülni az ütközést, és amennyiben hirtelen sávváltásra nincs lehetősége, kénytelen 
vészfékezni. Wiedemann modelljében ez a következőképpen valósul meg: 
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Wiedemann modelljének paraméterei: 

Név Jelentés 

L(n) Az n-ik jármű hossza 

AXADD, AXMULT Távolsági rendszerparaméter álló sor esetén 

BXADD, BXMULT Távolsági rendszerparaméter követés esetén 

CXCONST, CXADD, CXMULT Közelítési rendszerparaméter 

EXADD, EXMULT Sebességérzékelési rendszerparaméter 

OPDVADD, OPDVMULT Távolodási rendszerparaméter 

BNULLMULT Minimális gyorsítási rendszerparaméter 

dv Sebességkülönbség 

dx Távolságkülönbség 

RND1(n) Az n-ik vezető biztonsági paramétere [N(0.5,0.15)] 

RND2(n) Az n-ik vezető becslési képessége [N(0.5,0.15)] 

NRND(n) Az n-ik teljese véletlen paramétere [N(0.5,0.15)] 

RND4(n) Az n-ik vezető gyorsítási paramétere [N(0.5,0.15)] 

 
3. ábra: Wiedemann modellje 
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2.2 A Mikroszkopikus modellek kritikája 
Nem mindenki látja a közlekedésmodellezés fejlődésének jövőbeni útját a mikroszkopikus 
modellezés fejlesztésének erőltetésében. 

2.2.1 Hancock kritikája 
Hancock [Hanc99] igen éles kritikát fogalmaz meg a jelenleg használatos mikroszkopikus 
modellekkel kapcsolatban. Az ő felvetése csak egy a sok hasonló közül, de igen jól 
összefoglalja ennek a nézetcsoportnak az álláspontját. Véleménye szerint ezek a modellek 
csak igen szűk kérdéscsoportra adnak választ, és felteszi a kérdést, hogy tényleg a követési 
modellek vizsgálata a valódi kérdése a közlekedés modellezésének.  

Az alapvető problémát az a tény szolgáltatja, hogy az ITS rendszerek további fejlődésében 
– ahol a jármű már esetleg az ember kizárásával hoz meg igen komoly döntéseket –, nincs 
helye az egyszerű követési modelleknek. Elemzése szerint a klasszikus modellek igen 
messze állnak a valóságtól. Rámutat, hogy az összes eddigi ún. pszichológiai modell 
valójában hibrid, amely valamilyen érzékelési paraméter hatására futtat még mindig egy 
klasszikus modellt. Véleménye szerint a valósághoz a fuzzy-szerű modellek állnak a 
legközelebb, de ezek sem tekinthetőek elégségesnek.  

A Hancock által megfogalmazott kívánság az, hogy a modellező és a pszichológus 
társadalom egymásra találjon, amely igen hasznos modelleket hoz majd létre. 

Hancock cikkének néhány észrevétele nagyon sok vonatkozásban egybeesik [Boer98, 
Boer99, Kim03] megállapításaival, amelyek egy modellező oldaláról közelítik meg a 
kérdést. 

2.2.2 A kritikai megállapítások véleményezése 
Bár a Hancock-al azonos nézeteket vallóknak sok mindenben igazuk van, elfelejtenek 
megemlíteni néhány igen fontos körülményt: 

A modellezés feladata nem minden esetben a valóság legpontosabb leképezése. 

A közlekedés modellezésének feladata a valóság igényekhez mérve leghatékonyabb 
modellezése. Nagyméretű hálózat terhelési modelljéhez elegendő lehet egy 
makroszkopikus modell is, de létező szimulációs megoldások bizonyítják, hogy nagyon 
sok tervezési-elemzési probléma megoldható a létező eszközök felhasználásával még igen 
nagy hálózatokon is. 

Vannak olyan ITS architektúra modellek, amelyek nagyon fontos szerepet 
szánnak a klasszikus mikro-, illetve makromodelleknek. 

A PATH modell „Partners for Advanced Transit and Highways” egy olyan AHS 
koncepció, amelynek struktúráját leginkább az infrastruktúra-menedzselésű AHS modell 
szemlélteti a legjobban, kooperatív elvekkel keverve [Lyge95]. A PATH modell 
megalkotásánál több rétegű struktúrát terveztek, ahol a rétegek csak a hierarchiában 
szomszédos réteggel kommunikálhatnak, így csökkentve a rendszer komplexitását. A 
modell hálózati rétege – „network layer” – makroszkopikus forgalmi modellt alkalmaz a 
DTA probléma megoldására; az ún. „link-layer” szintén azt a szekciók irányítására; a 
„coordination layer” összetett mikroszkopikus modell alapján dönt az egyes 
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járműcsoportok mozgásáról, és csak a „regulation layer” vezérli a tényleges szituáció 
alapján az adott járművet. Kísérletek bizonyították, hogy a PATH modell megfelelően 
működő autópálya koncepció lehet a későbbiekben. 

A számítástechnika még nincs teljes mértékben felkészülve a bonyolult modellek 
futtatására. 

A közlekedés szimulációjának számítási igény szempontjából legkritikusabb eleme a 
járműmodell. Amennyiben megmaradunk az egyszerű útmodell-jármű kapcsolatnál, igen 
gyors szimuláció építhető.  Amennyiben szétválasztjuk a „járművet” járművezetőre és 
járműre, igen sok egyéb modellezendő feladat kerül felszínre: érzékelés, reakció, döntés, 
lelkiállapot, vérmérséklet, beavatkozás, stb.. Ezek a komponensek igen nagy mértékben 
lelassíthatják a modell sebességét.  

Hancock legnagyobb tévedése azonban az, hogy bár elutasítja a klasszikus modellek 
„grálként hajhászását”, ő maga egy újabb „szent grált” fogalmaz meg a pszichológiai 
modellezést, amely mellett érvként a valóságot hozza fel. A valóság „pontos” 
leképezéséhez azonban ez nem elég feltétel, hanem ebben az esetben az utat, a járművet, a 
vezetőt és például az időjárást is pontosan kellene modellezni, ahhoz hogy „valóságos” 
szimulációt kapjunk. A fent említett három tényező ebből a szempontból egy irányba 
mutat: a modellezés fő kérdése a hasznosság, megvalósíthatóság és a működtethetőség. 

Természetesen a számítási kapacitás jövőbeni várható fejlődésével nagyon sok akadály 
elhárul, de még nagyon sok probléma esetén felmerülhet majd a kérdés, hogy szükséges-e 
szuper-mikroszkopikus modellt alkalmazni. 

2.3 Járműkövetési modell fejlesztése soft-computing 
eszközökkel 

A járműkövetési modellek fejlesztésének alapvetően kétféle megközelítése létezik, 
induktív, és deduktív [Hoog98, Papa98], de a legtöbb modell hibrid, és egyre nagyobb 
szerepe van a pszichológiának az ilyen modellek fejlesztésében, annak ellenére, hogy a 
modellezésnek ezen a szintjén a járművezető-jármű páros nem válik el egymástól. [Van99, 
Rann99, Doug97, Hamm01] 

A fentebb megismert klasszikus modellek mind olyan függvényeket tartalmaznak, amelyek 
pontosan mért bemenetekre adnak determinisztikus választ. E modellek hibájaként róható 
fel, hogy a valóságban a járművezetők a forgalmi körülményeiket nem tudják ilyen 
pontosan meghatározni, és az ingerekre adott válaszaik sem minden esetben ennyire 
determinisztikusak. A 4. fejezetben látni fogjuk, hogy a nagy átlagban vett döntések igen 
determinisztikusak, tehát a klasszikus modellek bizonyos mértékig megfelelően képesek a 
forgalom leképezésére, és igen jó eredményeket képesek szolgáltatni, ám e modellek 
járművezetőnkénti particionálása igen nehézkes, és modellezéstechnikailag nehezen 
indokolható. Ezzel szemben a soft-computing modellekbe direkt beépíthetőek az emberi 
különbségek, és azok megjelenése is szemléletesebb lehet, ezért fordul a jelen kutatások 
nagy százaléka e felé a terület felé, illetve ez az oka, hogy jelen dokumentumban két saját 
fejlesztésű modell is bemutatásra kerül. 

Több próbálkozás is létezik a fentebb ismertetett problémák orvoslására. Ezek közül egy, 
az AI (Artificial Intelligence - mesterséges intelligencia) alapú modellek, ahol a modell 
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automatikusan megtanulja a követés módját valamilyen neurális hálózat alkalmazásával. 
Bár ezek a modellek mostanában kezdik elérni az elfogadható működés határát, 
kifejezetten korlátolt a validálási lehetőségük, éppen a „fekete doboz” szerű viselkedésük 
miatt, hozzátéve, hogy a modelleket minden egyes új bemenet esetén újra kel építeni. 

A Fuzzy logika engedélyezi azt, hogy a modellbe skálázható módon kerüljenek be 
kifejezések, események, bizonytalanságok. Így könnyebb modellezni például a 
szubjektivitást, vagy az elégedettséget. 

2.3.1 Fuzzy-logika alapú modellek 
A Fuzzy logikán alapuló modellek képezik a járműkövetési modellek legkorszerűbb 
vonulatát, ez a következő logikai lépés ahhoz, hogy a lehető legjobban leírjuk a vezetői 
viselkedést. Ezek a modellek külön „fuzzy halmazokba” sorolják a bemeneteket és 
megpróbálják leírni, hogy az adott szituáció mennyire illeszkedik az adott 
megfogalmazáshoz.  

Például egy halmaz alkalmazható arra, hogy leírjuk a „túl közel” kifejezést. Ekkor lehet 
például a 0,5 m távolságot túl közelinek nevezni, ebben az esetben a tagsági függvény 
értéke 1, ha a távolság 3 m, nem nevezhetjük túl közelinek, a tagsági érték 0, az ezek 
közötti értékek pedig valamilyen interpolációval kaphatóak. 

Amennyiben sikerült definiálni a tagsági függvényeket, logikai operátorokon keresztül 
lehet meghatározni a rendszer válaszát: 

 )'(')'(')'(':. FékezTHENKözelítANDKözelIfpld  (19) 

A kimenet ezek után az ún. kimeneti függvények alapján határozható meg, valamilyen 
defuzzyfikációs eljárással.[Kócz00, Lant01] 

 
4. ábra: A „Túl közel” egy lehetséges tagsági függvénye 

Az eljárás első felhasználása Kikuchi és Chakroborty [Kiku92] nevéhez fűződik, akik 
megpróbálták a klasszikus GHR modell ∆x, ∆v és an-1 tényezőit bemenetként 
felhasználni 6, 6 illetve 12 elemű fuzzy halmazokkal. A következtetésük alapján az n-ik 
jármű ugyanúgy mozog, mint az (n-1)-ik, kiegészítve ∆x és ∆v –ből levont korrigációval. 
Így felírható egyszerű összefüggésként: 
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 ]/)([)]([ ,1, χxTavaThenxMegfelelőIf iniin −+∆=∆  (20) 

Ahol T≈1 a reakcióidő, és χ≈2.5 követési időköz. Ha ∆x nem megfelelő, akkor egy másik 
kimeneti függvény lép életbe.  

Ezek után összevetették az új modellt a klasszikus GHR modellel, és látható volt, hogy a 
GHR instabil viselkedésével szemben, a Fuzzy modell megfelelő követési távolságokat 
adott a különböző gyorsítási/lassítási körülményektől függetlenül. [Kiku99, Kiku03] 

McDonald, Wu és Brackstone az alábbi bemeneti és kimeneti tagsági függvényeket 
javasolta: [McDo97, McDo98] 

 

Relatív  

Sebesség 

(DV)  

Távolság 

(DSSD)  

Válasz 

(Gyorsítási ráta)  

Nagyon nagy Gyorsan távolodik Nagyon messze Erős gyorsítás 

Nagy Távolodik  Messze  Gyenge gyorsítás 

OK Nulla körül Megfelelő Nincs beavatkozás (Sebességtartás)  

Kicsi Közeledik Közel  Gyenge lassítás  

Nagyon Kicsi Gyorsan közeledik Túl közel  Erős fékezés 

5. Táblázat: Mcdonald, Wu és Brackstone Fuzzy alapú modelljének halmazai  

2.3.2 A Fuzzy alapú járműkövetési modellek tervezésének 
gyakorlati vonatkozásai 

A Wiedemann modell vizsgálata megmutatja, hogy a mikroszkopikus modell 
alaphalmazának több – egymástól független – állapottal történő lefedése jól közelíti a 
valós vezetési viszonyok jellegét. A Wiedemann modell egyik nagy hátránya, hogy az általa 
kapott végső kimeneti függvény nem folytonos az adott állapothatárok mentén. A mérési 
eredmények a „zavartalan” jármű-követés esetén azonban folytonos függvényt adnak. 

Indokolt tehát az adott állapothatárok között nem ugrásszerű, hanem folytonos átmenetet 
megvalósító viselkedési modell keresése. A felállítandó modellnek tehát tartalmaznia kell 
az állapotok számának megfelelő számú követési modellt, illetve biztosítania kell, hogy az 
állapotok közötti átmenet sima, folytonos legyen. Erre megfelelő eszköz lehet az 
alaphalmaz Fuzzy-halmazokkal történő lefedése, és valamilyen szabálybázis alkalmazása. 
A modellalkotásnál azonban figyelembe kell venni néhány alapvető tényezőt: 

1. A modell, mivel egy szimuláció motorját alkotja, nem lehet túl bonyolult, tehát az 
alaphalmazt a lehető legkevesebb fuzzy-halmazzal kell lefedni. 

2. Ebből következik, hogy – amennyiben lehetséges – minél kevesebb bemeneti változót 
„fuzzyfikáljunk”, hiszen a végső következtetési halmazszám dimenziónkénti halmazok 
számának szorzatával egyenlő. 

3. A többdimenziós alaphalmazon meg kell találni egy megfelelő relációt, amely biztosítja 
a többdimenziós fuzzy-halmaz megfelelő előállítását.  

4. Az egyes állapotok következtetési szabályára olyan egyszerű függvényt kell találni, 
amely többszörös számítás esetén is kellőképpen gyors.  
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5. A halmazoknak a teljes eseményteret le kell fedniük, hogy minden bementhez 
rendelhető legyen legalább egy szabály, amely a kimenetet generálja. 

Erre a feladatra egy megfelelő eszköz lehet a Fuzzy következtetések Sugeno-alaptípusa. A 
klasszikus megközelítéseket figyelembe véve kézenfekvő a háromdimenziós megközelítés, 
azaz az eseménytér követési távolság, sebesség és sebességkülönbség szerinti felosztása. 

A GHR modell rámutat, hogy célszerű a sebességkülönbséget két elkülönített részre 
bontani: közelítés és távolodás. 

A második pont figyelembe vételével szükségessé válik valamely, vagy valamelyik két 
dimenzió kizárása az érzékelési eseménytér fuzzyfikálásából. A Wiedemann modell egyik 
alapvető tulajdonsága alapján a követési távolságot szintén két részre lehet bontani: közeli, 
és távoli régiókra. Értelemszerűen a követési távolság mértékének, veszélyességének 
megítélése nagyban függ a jármű, illetve az előtte haladó jármű sebességétől, ezt a 
tulajdonságot felhasználhatjuk arra, hogy a követési távolságra illesztett fuzzy-halmazok 
paramétereit a jármű sebességétől tegyük függővé.  

2.3.3 Sugeno típusú érzékelési modell  
Ha kiindulunk abból a valós feltételezésből, hogy a járművezetők nem képesek pontosan 
meghatározni a pozíciójukat, célszerű következtetés lehet a forgalmi modellek olyan 
formájú átalakítása, ahol a bemenő paraméterek valamilyen átalakításon mennek keresztül, 
ahol az értékek bizonyos mértékű érzékelési tompításon mennek át. 

A klasszikus modellek bemenetei ekkor átalakíthatóak, illetve változóik módosíthatóak a 
fuzzifikált, majd defuzzifikált változókkal. Ebben az esetben ugyanolyan következtetést 
vonunk le, mint az ismert modellek esetén, de a bemenet generálása sokkal közelebb áll a 
valódi érzékelési folyamathoz. 

Ebben az esetben a klasszikus GHR modell esetén az új modell a következőképpen áll fel: 
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ahol V,DV és DX a sebesség, sebességkülönbség és a követési távolság érzékelt értéke. 
Jelen modellnél tehát nem a következtetés, hanem a bemenetek érzékelése fuzzy-változó. 
A feladat tehát a bemenő paraméterek dimenziónkénti partíciójának megvalósítása, és a 
kapott tagsági értékek defuzzifikációja. A partíciónkénti következtetések folytonosságát 
Sugeno-típusú következtető biztosíthatja. 

A következtetés általános alakja: 
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Célszerű az érzékelési halmazokat úgy felvenni, hogy 
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Ebben az esetben ugyanis a Sugeno következtetés új alakja: 
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Amely kevésbé számításigényes forma. Az alábbi két ábra a sebesség és a 
sebességkülönbség halmazait mutatja: 

 
5. ábra: Az érzékelt változók Ruspin-partíciója 

A lehetséges következtetést a Követési távolság példáján keresztül az alábbi két ábra 
ismerteti. 

Nulladrendű Sugeno következtetés esetén az egyes halmazokhoz rendelt következtető 
függvény konstans. Elsőrendű (Takagi-Sugeno) esetben a következtető függvény f(x)=a*x 
alakú. A Ruspin-partíción értelmezett alakjuk: 
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2.3.3.1 Következtetések explicit függvényei 

A fuzzy irányítási rendszerek funkcionális szempontból függvénygenerátorként is 
értelmezhetőek. A rendszer egy olyan fekete doboz, amelynek valós bemenetei, és jelen 
esetben valós kimenetei vannak. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet e függvényeket 
explicit módon kifejezni. A fuzzy szabályozók explicit megadása természetesen a modell 
bonyolultságától is nagyban függ. 

A legegyszerűbb eset, ha egyenlő szárú háromszög alakú szabályokból álló nulladrendű 
Sugeno következtetőt vizsgálunk, ahol a szabályok olyan Ruspin partíciót alkotnak, ahol 
minden egyes bemeneti érték esetén maximum két nem nulla tagsági értékű halmaz 
található. Az alábbi ábra egy lehetséges példa erre a követési távolság leképezésekor. 
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A követési távolság Ruspin-partíciója
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6. ábra: A követési távolság érzékelésének egyszerű tagsági függvényei 

Nulladrendű következtető esetén minden egyes halmazhoz rendelt kimenet konstans, és 
az összegzett kimenet pedig e konstansok tagsági értékkel súlyozott összege. Mivel 
minden x-re teljesül az a feltétel, hogy a hozzá tartozó következtetés csak két – 
szomszédos – halmaz hatása, és e halmazok lineáris függvénnyel képezettek, a 
következtetés a két halmaz magja és a hozzájuk tartozó súly közötti interpolációvá 
egyszerűsödik: 
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 (26) 

Megjegyzendő, hogy általános esetben a halmaz magja (core, azaz 1 értékű α vágat) nem 
egy adott érték, hanem intervallum, esetleg üres halmaz is lehet, de háromszög alakú 
függvények esetén a háromszög csúcsához tartozó érték. Az itt bemutatott példa a 
legegyszerűbb esetet dolgozza fel, természetesen amennyiben a következtetés ennél 
bonyolultabb, illetve a tagsági függvények alakja nem ennyire egyszerű, az explicit 
kifejezés is nehézzé válik. Felvetődik a kérdés, hogy amennyiben a fuzzy szabályzók 
nagyrészt helyettesíthetőek, akkor miért van rájuk szükség, illetve miért jobbak ezek más – 
esetleg egyszerűbb – függvénygenerátoroknál. Erre a kérdésre [Kócz00] ad választ: 

„…a fuzzy következtetési eljárások legnagyobb előnye nem a megvalósított explicit 
függvények jellegében rejlik, hanem abban, hogy felhasználóbarát technológiát kínál 
irányítási, döntéshozói, vagy más típusú problémákat megoldó rendszerek létrehozására, 
és beállítására anélkül, hogy az irányított folyamat vagy rendszer matematikai háttere 
analitikusan ismert volna. Ebben a fejlesztési és hangolási feladatban azonban a tagsági 
függvények szerepe rendkívül jelentős. Az explicit formulák ismerete, a fuzzy érvelési és 
következtetési rendszerek további analitikus vizsgálatában jelent segítséget, 
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alkalmazásukkal a behangolt, beállítás utáni rendszerek futási ideje is csökkenthető 
valamelyest.” 

A 7. ábra egy nulladrendű, illetve egy elsőrendű Sugeno következtetést ismertet a 6. ábra 
tagsági függvényei alapján. Jól Látható, hogy a nulladrendű következtetés csak lineáris 
szakaszokból áll, az elsőrendű következtetés pedig másodfokú polinomszakaszok által 
alkotott lánc. 

Sugeno típusú következtetések
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7. ábra: Nulladrendű és elsőrendű távolságérzékelési Sugeno modell 

2.3.3.2 Modellfelépítés I. 

A legegyszerűbb Fuzzy járműkövetési modell kidolgozását tehát Kikuchi-ék elvégezték. 
Más egyszerű megoldás lehet a követési távolság és a sebességkülönbség saját sebességtől 
függő partícionálása. Ennek alapfeltétele, hogy az elvárt követési távolságot valamilyen 
formában kifejezzük a sebesség függvényében: 

 413211 )( prpprpvD foll +++=∗ , (27) 

Ahol ∗
follD  az elvárt követési távolság, p[p1, p2, p3, p4] modellparaméter, r1 pedig a jármű 

saját jellemzője. Ekkor a sebességkülönbség partícióját abszolút módon végezhetjük el, a 
követési távolság partícióját pedig ∗

follD függvényében: 

 )..1(),..1();();( mjniDxDFDFvDSDS follji ∈∈−∆=∆= ∗ , (28) 

Ahol DS és DF a sebességkülönbség, illetve a követési távolság partíciója, ∆v és ∆x a 
sebességkülönbség, illetve a tényleges követési távolság, n és m a partíciók méretei. Itt 
háromfelé válhat a gyorsítási modell: 

1. Mandani féle következtető használata 

2. Az összes állapotmetszet [t(DSi; DFj)] - hez meghatározott „crisp” kimenetek 
súlyozott átlaga. 

3. Partíciónkénti kimenetek súlyozott átlag. 
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A megvalósult modellben a harmadik verzió valósult meg, ahol a partícókhoz rendelt 0-
rendű Sugeno következtetések járműtől függő súlyozott átlaga került: 
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Ahol v

i
A , f

jA  a nulladrendű kimeneti tagok, adspe, adfoll a sebességkülönbséghez, és a 

követési távolsághoz tartozó Sugeno-következtetések crisp értékei, 1

med
a  , 2

med
a  köztes 

változók, r2 járműtől függő paraméter által súlyozott kimenet, amax és amin a maximális 
gyorsítás, illetve fékezés mértéke, a pedig a tényleges rendszerkimenet, a modell gyorsítása. 
A modell egy lehetséges – rögzített sebességhez tartozó – gyorsításkimenetét mutatja be a 
8. ábra: 

  
8. ábra: Egyszerű Fuzzy követési modell 5m/s sebességhez tartozó gyorsításmetszete 

A modell paramétereinek száma trapéz alakú – Ruspin partíciót megvalósító – halmazokat 
felhasználva n és m függvényében: 
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 433224)1(2)1(2 ++=++++−++−= mnmmnnP , (30) 

Mivel 2(n-1) alappont és n kimenet szükséges n darab trapézhalmazhoz, 4 paraméter az 
elvárt követési távolsághoz, 2 a köztes változókhoz, illetve amax és amin. Továbbá szükséges 
járművenkénti két paraméter (r1,r2). 

Az érzékelési modell paramétereinek optimalizálását, illetve a járművekhez tartozó (r1,r2) 
paraméterek eloszlásának meghatározását az értekezés 4. fejezete tárgyalja. 

2.3.4 Takagi-Sugeno-Kang típusú állapotmodell 
A gyakorlati tervezési javaslatokat figyelembe véve, az előző alfejezetben ismertetett 
egyszerű Fuzzy modell tapasztalatait, illetve az „Action Point” modellek alapkoncepcióját 
felhasználva egy új, a járműállapotokat előzetesen elkülönítő modell alkotható. 

A modellek vizsgálata során és az új modellek alkotása közben nyilvánvalóvá vált, hogy az 
érzékelési állapotokat a követési távolság és a sebességkülönbség viszonyában célszerű 
felállítani azzal a megkötéssel, hogy a követési távolság értékelése a sebesség függvénye 
kell, hogy legyen. Ennek megfelelően a következő négy állapot áll elő: 

Sebességkülönbség 
 

Távolodás Közeledés 

T
áv
ol
i A követett járműnek a 

viselkedésre vetített hatása 
gyenge 

A követett jármű figyelembevétele 

K
öv

et
és
i t
áv

ol
sá
g
 

K
öz
el
i 

A követett jármű 
figyelembevétele 

A követett jármű fokozott (szinte 
kizárólagos) figyelembevétele.  

(Fékezés, esetleg előzési-sávváltási 
szituáció) 

6. Táblázat: A követés állapotterének felosztása 

2.3.4.1 Modellfelépítés II. 

A sebesség fuzzyfikálása tehát ebben a modellben is elmarad. Ehelyett az elvárt követési 
távolság meghatározása történhet hasonló módon, mint az első modellnél, egy 
hozzáadott, a sebességkülönbségtől és a reakcióidőtől függő predikciós taggal. Az új 
tényező feladata, hogy ne a jelenlegi állapothoz generáljon követési távolság értéket, 
hanem a követett jármű, és a saját sebességet is vegye figyelembe: 

 TvprpprpvD foll ∆∆++++=∗
413211 )( , (31) 

Ahol ∗
follD  az elvárt követési távolság, p[p1, p2, p3, p4] modellparaméter, r1 pedig a jármű 

saját jellemzője, ∆v∆T pedig a sebességkülönbségből és a reakcióidőből származó 
távolságtényező. 

A követési távolság halmazai definiálhatóak egyszerű trapéz alakú halmazokkal.  
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A távolság leképezése egyszerű Fuzzy-halmazokkal

0

0,25

0,5

0,75

1

Távolság

T
ag

sá
g
i é

rt
ék

Távol

Közel

 
9. ábra: Távolság leképezése egyszerű halmazokkal 
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A sebességkülönbség leképezése egyszerű Fuzzy-
halmazokkal
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10. ábra: Sebességkülönbség leképezése egyszerű halmazokkal 
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A teljes eseménytér lefedésének feltétele, hogy az egyes halmazok átfedjék egymást, jelen 
esetben tehát a 

 2121 dcésba <<  (34) 

egyenlőtlenségeknek teljesülniük kell. Amennyiben teljesül a  

 21212121 ;;; ddccbbaa ====  (35) 

feltétel, akkor 

 
dxdxDFdxDF

dvdvDVdvDV

∀=+

∀=+

1)()(

1)()(

21

21  (36) 

vagyis a dimenziónkénti halmazok Ruspin-partíciót alkotnak. A négy különböző állapotot 
előállíthatjuk négy olyan halmazzal, amely e két külön dimenzión értelmezett két-két 
halmaz metszeteként áll elő: 
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 (37) 

Ahol Ak az állapot kétdimenziós fuzzy-halmaza, t(DFi,DVj) pedig a halmazmetszetet 
előállító t-norma. „A” a teljes eseménytér fuzzy-partíciója. Amennyiben a metszetképzést 
Zadeh-féle metszetként definiáljuk, azaz 

 ( ) ( ))(),(min)(),( 1111 dvDVdxDFdvDVdxDFt = , (38) 

az állapotok halmazai az alábbi ábrának felel meg, ám fontos megjegyezni, hogy ez a 
kétdimenziós partíció már nem tekinthető Ruspin partíciónak: 

 
11. ábra: Zadeh-féle t-normával képezett állapothalmazok 
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2.3.4.2 Defuzzifikáció 

Az eseménytérben elfoglalt pozíció alapján valamilyen kimenetet kell, hogy generáljon a 
rendszer, azaz a vezetőnek a körülményeknek megfelelő gyorsítással kell válaszolnia. A 
gyorsítási értékek folytonosságát biztosíthatja bármely Sugeno-típusú következtetés. 
Amennyiben a partíció tagsági értékei  

 idvdxAw ii ∀= );,( , (39) 

Akkor a következtetés általános (Takagi-Sugeno-Kang) alakja: 

 

∑
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Ahol fi(dx,dv,v) az i-ik állapothoz tartozó kimeneti függvény.  

A következtető függvény megalkotásakor kétféle alapvető megközelítés létezhet: 

1. Valamely létező modell, vagy modellek állapotonkénti implementálása. Ez a 
megközelítés kiváló megoldást jelenthet, hiszen a modellparamétereket nem a teljes 
állapottérre, hanem több – jelen esetben négy – különálló állapotra lehet 
meghatározni, így a modell pontosabb lesz minimális számítási többletigénnyel. 

2. Az állapotok döntési folyamatát újabb „soft-computing” algoritmussal is meg lehet 
oldani. Ebben az esetben kétszintes Fuzzy következtetőt kaphatunk. A felépített 
modell is ezt a lehetőséget használja fel, így a továbbiakban ez kerül kifejtésre. 

Adott tehát négy állapot, amelyekhez a megfelelő fi(dx,dv,v) következtető függvényt kell 
előállítani. Az i-ik állapotot a korábban ismert modell alapján lehet partícionálni: 

 )..1(),..1();();( mknjDxPFPFvPSPS foll

i

k

ii

j

i ∈∈−∆=∆= ∗ , (41) 

Ahol i
PS  és iPF  az i-k állapot sebességkülönbség, illetve követési távolság partíciója, ∆v 

és ∆x a sebességkülönbség, illetve a tényleges követési távolság, n és m a partíciók 
méretei.  
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Egy lehetséges sebességhez és vezetői paraméterekhez tartozó gyorsítás-kimenetet 
ismertet a 12. ábra: 
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12. ábra: Az állapotokra bontott Fuzzy modell 5 m/s-hoz tartozó gyorsításdiagramja 

A modell következtető függvényének keresését és paramétereinek optimalizálását az 
értekezés 4. fejezete tárgyalja. 

2.4 Új tudományos eredmények 1. 
A fejezet alapján született új tudományos eredményeket az 1. tézis foglalja össze. 

Megvizsgáltam az irodalomban található klasszikus mikroszkopikus modelleket, különös 
tekintettel a: 

• A Nagel-Schreckenberg modellcsoportra; 

• A Gazis-Herman-Rothery (GHR) modellre; 

• A Biztonságos távolság és ütközés elkerülési modellekre; 

• A Lineáris (Helly) modellekre; 

• A Pszichofizikai, vagy „Action Point” (AP) modellekre; 

• Fuzzy struktúrát alkalmazó modellekre. 

Figyelembe véve a modellezéssel és a járművezetői pszichológiával foglalkozó irodalom 
ajánlásait, kidolgoztam a fuzzy típusú követési modellek fejlesztésének gyakorlati 
kritériumait, amely a következő 5 pontban foglaltakra tér ki: 

1. A Fuzzy halmazok számosságára, ebből következően a  

2. Bemenő változók particionálásának szűkítésére, 

3. A több dimenziós partíció elvégzésére,  
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4. A halmazonként (állapotonként) történő defuzzifikációra, 

5. A teljességre. 

Ezen szempontok alapján fejlesztettem modellt:  

1. tézis: Olyan mikroszkopikus, diszkrét idejű járműkövetési modellt 
dolgoztam ki, amely kétszintes, Fuzzy-Sugeno alapú. A követési állapottér 
particionálásával és második lépcsőben újabb döntéshozással, valamint a 
járművezetői különbségek megkülönböztetésével határozza meg a modell 
kimenetét. 

Az 1. tézis a [Bécs04, Bécs05a] publikációkon alapul. 

A modell, a bemeneti változók közül a sebesség particionálását hagyja el. A sebességet 
segédbemenetként alkalmazza a követési távolság particionálásához: 

 TvprpprpvD foll ∆∆++++=∗
413211 )( , (31) 
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A felvett partíciók alapján a teljes teret négy állapot fedi le: 
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Ezek felhasználásával a lehetséges kimenetet az alábbi algoritmus szolgáltatja: 
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A tézis alapján fejlesztett követési modell – mint az később ismertetésre kerül, – 
szimulációs környezetben igen eredményesen használható. 
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3 VIDEÓ-ALAPÚ FORGALOMMÉRÉS, 
ADATGYŰJTÉS 

Jelen fejezet egy rövid, ám nélkülözhetetlen kitérő a mikroszkopikus modellezés és 
szimuláció témaköréből. Első megközelítésre úgy tűnhet, hogy nem illeszkedik szorosan a 
dolgozat témájához, ám be kell látni, hogy a megfelelő modellek, illetve 
modellparaméterek meghatározásához megfelelő mennyiségű, és minőségű adatokra van 
szükség. 

A mikroszkopikus modellek paramétereinek meghatározásához alapvetően háromféle 
technika áll rendelkezésre: direkt, indirekt, illetve származtatott adatsorokat felhasználó 
kalibráció. 

Az indirekt kalibráció során az adott modell meghatározása a modell, illetve 
paramétereinek kumulált makroszkopikus eredményét veszi figyelembe. A GHR modell 
paramétereinek meghatározásánál alapvetően minden esetben ezt a technikát használták. 
A metódus általában keresztmetszeti mérést alkalmaz, melynek alapján meghatározza egy 
szakasz makroszkopikus jellemzőit, és azt veti össze a modell makroszkopikus 
teljesítményével, illetve, mivel a GHR modell esetében ez a lehetőség adott, a 
makroszkopikus modell paraméterei megfeleltethetőek a mikroszkopikus modell 
paramétereinek [Kach99]. 

A származtatott adatsorokat alkalmazó kalibráció lehetőleg több – de nem számos – 
keresztmetszet makroszkopikus mérési eredményei alapján determinált mikroszkopikus 
adatsort használ fel.  

A direkt kalibráció komplett követési, viselkedési adatsorok alapján dolgozik. 
Megjegyzendő, hogy az ilyen jellegű adatok kinyerése és feldolgozása egyben a 
legnehezebb feladat, hiszen speciálisabb felkészülést igénye, mint például az egyszerű 
hurokdetektor alapú mérés. A modellkalibrálás lehetőségeit a 7. Táblázat foglalja össze. 

A modellezésben a paraméterek meghatározásához, és validációjához szükséges adatok 
kinyerése során szempont kell, hogy legyen a célmodell adatigénye és pontossága. A 
mérésre több lehetőség van. A keresztmetszeti mérések esetén a hurokdetektorok adatai 
alapján megfelelő makroszkopikus adatok nyerhetőek, és ezek alapján lehetséges 
makroszkopikus, vagy mezoszkopikus modellek identifikációja [Wied92, Burg00]. 
Fellendorf [Fell01] a VISSIM modell validációjához használt ugyan származtatott 
mikroszkopikus adatokat, de jelenleg a legelterjedtebb és a legcélravezetőbb megoldás a 
direkt mérés, mely kétféle formában terjedt el. Az egyik lehetőség egy mérőműszerekkel 
felszerelt jármű alkalmazása, ahol a jármű saját dinamikai paraméterei mellett külső 
érzékelőkkel figyelik a követett jármű relatív paramétereit (távolság sebességkülönbség, 
stb.) [McDo98, Wu00, Malt02, Wu03]. Az eljárás hibájaként lehet felróni, hogy a 
mérésben szereplők tudatában vannak a mérésnek, így nem biztos, hogy ugyanolyan a 
forgalombeli viselkedésük (agresszió, illetve szabályok, jelzések, sebességkorlátok 
betartása, stb.), mintha nem lennének „megfigyelés alatt”. A rendszernek viszont 
elvitathatatlan előnye, hogy a mélyebb, szub-mikroszkopikus modellekhez lehetőség van a 
járművezetők figyelmi, éberségi állapotainak, illetve reakcióidejének mérésére (EEG stb. 
[Lal01]). A másik lehetőség a forgalomról készített videofelvétel elemzése. Ebben az 
esetben légifelvételek [Mehm03], vagy épületekre telepített, esetleg pályamenti felvételek 
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[Coif00, Zhan98, Barc03] szolgáltatják az adatsorokat. Ebben az esetben nincs lehetőség a 
vezető-jármű rendszer szétválasztására, ám igen nagy mennyiségű különböző járműhöz 
tartozó adatsor nyerhető ki. A modellek identifikációjához a paramétereknek nem csak 
minőségi, hanem mennyiségi feltételeknek is eleget kell tenniük. A GHR modell egyik 
korai kalibrációjánál [Gazi61] csupán két jármű közötti mérést alkalmaztak, amely például 
kevés adatot szolgáltat, így eredményei félrevezetők lehetnek. 

Metódus Megközelítés Mérés Felhasználhatóság 

Indirekt Makro Keresztmetszeti 
mérés  

(pld. 
hurokdetektorokkal) 

Makroszkopikus, mezoszkopikus 
modellek,  

Esetleg általános 

Mikroszkopikus modellek  

Származtatott Átmeneti Több 
keresztmetszeti 
mérés 

Makroszkopikus, 
mezoszkopikus, 

általános modellek, 

Esetleg „gyenge” egyéni 
különbségek 

Direkt Mikro Direkt mérés  
(szakaszmenti 
például kamerával, 
vagy mérőeszközzel 
felszerelt jármű) 

Bármilyen makroszkopikus, 
mezoszkopikus modell, 

Teljes mikroszkopikus modell, 

Egyéni különbségek és dinamika 

7. Táblázat: Mikroszkopikus modellek kalibrálásának megközelítési lehetőségei 

Mivel a disszertáció a mikroszkopikus modellek vizsgálatával, azon belül is az egyéni 
különbségek, illetve dinamika tárgykörével foglalkozik, elengedhetetlen feladat olyan 
adatok előállítása, amelyek több jármű hosszabb idejű, teljes mikroszkopikus adatsorát 
szolgáltatja. Ennek megfelelően a modellekhez szükséges adatok gyűjtésére 
mindenképpen direkt adatgyűjtést kell alkalmazni. Ebben a tárgykörben, a videó alapú 
adatgyűjtés szolgáltat megfelelően sokféle járművezetői viselkedésről adatot, és nem 
elhanyagolható szempont a módszer mérőjárműhöz viszonyított alacsony költségigénye 
sem. Az adott méréshez csupán egy digitális, vagy digitalizált videófolyamra, a felvétel 
geometriai paramétereire, illetve az azt feldolgozó algoritmusokra van szükség. A 
képfeldolgozás lehetséges eszközei közül az ún. „Background Subtraction” – háttér-
elkülönítés, háttérkivonás – algoritmuskörre eset a választás, mivel a technológia 
kellőképpen gyors és az objektumkontúrok, így a járművek pozícióadatainak előállításához 
megfelelő hatékonyságú. 

3.1 Háttérelkülönítés 
Bár kifejezetten sok háttér elkülönítési algoritmus található a szakirodalomban, szinte 
mindegyik ugyanazt a négy alapvető lépést tartalmazza, rendre előfeldolgozás, 
háttérmodellezés, háttér elkülönítés és adatvalidáció. Az előfeldolgozás feladata olyan 
egyszerű feldolgozási folyamatokat tartalmaz, amelyek után a képsorozat további 
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feldolgozásra alkalmassá válik. A háttérmodellezés állítja elő a képsorozathoz tartozó 
ideális hátteret. A háttér elkülönítés feladata, hogy összehasonlítva a hátteret a tényleges 
képpel, kiszűrje az előképi részeket. Az adatvalidáció figyeli a járműmaszkokat, és 
amennyiben túl zajos maszkot talál, befolyásolja a háttérmodell működését. A háttér 
elkülönítés folyamatát a 13. ábra ismerteti: 

Háttér elkülönítés
Background Subtraction

Háttér
modellezés

ElőfeldolgozásVideó bemenet
Háttér

elkülönítés
Adatvalidáció

Jármű maszkok

 
13. ábra: A háttér elkülönítés folyamata [Cheu04] 

3.1.1 Előfeldolgozás 
A videó-forrásról beérkező képsorozatok zajjal terheltek. Ezek a zajok általában a kamera 
érzékelő zajai, illetve videó-tömörítés eredményei lehetnek. Alapvetően öt alfeladat 
képzelhető el, amelyet el kell végezni az előfeldolgozás során [Cheu04, Huan06, Li02, 
Gord99, Hara92]: 

1. Az érzékelésből adódó zajokat szűrni kell. A különböző képszűrési algoritmusok 
megfelelő eredményt szolgáltathatnak az ilyen esetekben, legtöbbször az egyszerű 
lineáris szűrők alkalmazása is elégséges lehet. 

2. A kamera apró mozgásainak kiszűrése érdekében képpozíció igazítás szükséges, 
amelyet a kép több nevezetes pontjának vizsgálatával lehet megvalósítani. 

3. A real-time igények figyelembe vételekor valamilyen képméret, illetve FPS (Frame per 
Second) átalakítás szükséges lehet, melynek során a feldolgozandó képek mérete és 
sűrűsége változtatható. 

4. Az alkalmazás további gyorsítása érdekében az előfeldolgozás során van mód a 
képsorozat hasznos részeinek maszkolására. 

5. Végül, a folyamat fontos része, hogy megfelelő adatformátumot állítson elő a további 
algoritmusok számára. A színes képformátumok egyre népszerűbbek lesznek a 
háttérmodellezés irodalmában, mivel a színes képek több információt képesek 
hordozni – főleg az alacsony kontraszt, illetve alacsony fényerejű területeken –, de 
meg kell jegyezni, hogy az ilyen jellegű algoritmusok bonyolultabbak, mint az egyszerű, 
szürkeárnyalatos videó-sorozatokat feldolgozók.   

3.1.1.1 Konvolúciós szűrés 

A képfeldolgozó algoritmusok egyik alapvető eleme a konvolúciót alkalmazó 
képfeldolgozás [Bovi00, Youn86, Walt98]. Két azonos dimenziójú (2D), de nem 
szükségszerűen azonos méretű mátrix konvolúciója: (IMxN; Kmxn) 
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Képfeldolgozás esetén I lehet a feldolgozandó kép, K pedig a kernel (mag). K különböző 
értékei különböző hatásokat válthatnak ki. Az alábbi példák egy felüláteresztő hatást (K1 – 
„Edge detection”), illetve egy aluláteresztő hatást (K2 – Gaussian Blur) ismertetnek: (14. 
ábra) 
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14. ábra: Filterhatások (Eredeti kép, Függőleges Edge detection (vertical),  Gaussian blur) 

3.1.2 Háttérmodellezés 
A háttérmodellezés a háttér-elkülönítés talán legfontosabb eleme, mivel ez az algoritmus 
felelős a képsorozathoz tartozó ideális háttér előállításáért. Egy jól működő modell 
megalkotása nehéz feladat, mivel robusztusan kell viselkednie a környezeti változásokkal 
szemben, de ezzel egyidejűleg elég érzékenynek kell lennie, hogy később felismerhetőek 
legyenek ez előképi objektumok, így a siker legfontosabb záloga a modell adaptivitási 
tulajdonságának helyes beállítása [Bonn02a, Bonn02b, Bonn02c].  

Az irodalom alapvetően két jól elkülöníthető területre osztja a háttérmodelleket: rekurzív, 
és nem rekurzív technikákra. Ezek között azonban egyértelmű döntést hozni nehéz, mivel 
mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai.  

3.1.2.1 Nem rekurzív eljárások 

A nem rekurzív technikák a videófolyam valamekkora méretű történetét tárolják egy 
pufferben, és ebből számítják minden egyes pillanatban a hátteret. Bár ezen eljárások igen 
nagy memóriaigénnyel bírnak, azonban igen adaptívak, mivel nem tartalmaznak 
információt a felvétel távoli múltjáról. Lassú forgalomáram mellett a memóriaigények 
extrém módon megnőnek, mivel a becsülendő háttér az idő nagy részében fedett. A nem 
rekurzív háttérmodellek fontosabb mérföldköveit a következő felsorolás tartalmazza: 

Egyszerű frame kivonás 

A legegyszerűbb háttérmodell esetében a képkivonás számára előállított háttér nem más, 
mint az előző képkocka: 

 ),(),( 1 yxpyxB nn −=  (45) 
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15. ábra: „Ghost effect” és „Aperture Problem” egyszerű frame kivonás esetén 

Bár, a „metódus” igen egyszerű és gyors, a háttér és az aktuális kép kivonásakor lassan 
mozgó objektumok belsejében az azonos mélységű pixelek kioltják egymást („aperture 
problem”), és minden mozgó objektum mögött szellem keletkezik („ghost effect”), 
amelyre jó példát mutat a 15. ábra. 

Medián módszer 

A medián filter az egyik leginkább használt háttér-modellezési eljárás [Cutl98, Cucc01, 
Cucc03]. A becsült háttér minden egyes pixelét a puffer összes képének adott pixeléhez 
tartozó mediánja adja. Az algoritmus eredetileg szürkeárnyalatos képsorozatra lett 
kidolgozva – mivel a pixelinformáció ebben az esetben egydimenziós –, ám több helyen 
található színes kiterjesztése. Mivel a medián diszkrét eloszlások esetén nem egyértelműen 
definiálható, másrészt a medián számítása igen időigényes, így nagy puffer esetén (amely 
lassan mozgó objektumok esetén nélkülözhetetlen), igen nehezen alkalmazható. Sok 
esetben a medián helyett várható értéket, (átlagot) használnak, ebben az esetben a 
számítási teljesítmény is jóval alacsonyabb. [Hale97] 

Linear-Predictive filtering 

Toyama et al. [Toya99] a becsült hátteret lineáris prediktív szűréssel határozza meg, 
amelyet a pufferben található pixelekre alkalmaz. A filter együtthatók minden lépésben 
újrakalkulálódnak, amely a szűrő real-time alkalmazását igen nehézkessé teszi.  

Non-parametric modell 

A „non-parammetric modell” minden egyes képpont fényerejének gauss-eloszlását 
próbálja meghatározni az előzetes története alapján. A modell igen jó eredményeket 
szolgáltat, de a minden egyes pixelre minden egyes lépésben elvégzett idő-hisztogram 
felírása igen számítás- és memóriaigényes. [Elga99, Elga02] 

3.1.2.2 Rekurzív eljárások 

A rekurzív és nem-rekurzív eljárások közötti alapvető különbség az, hogy a rekurzív 
eljárások nem tartanak fent nagy puffert a képsorozat történetének tárolására, a becsült 
háttér a modell belső dinamikájából, és az aktuális képből ered. Ebből eredhetnek a 
modellek előnyei és hátrányai is. Míg a nem-rekurzív eljárások egy bizonyos határon túl 
elfelejtik egy pixel történetét, a rekurzív eljárások során annak hatása van a modell belső 
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dinamikáján keresztül. Amennyiben a modell adaptív viselkedése ebből a szempontból 
nem megfelelő, az eredmény nagyban eltérhet a kívánttól. 

Közelítő medián eljárás; „AMF Method” 

A közelítő medián metódus azt a feltételezést alkalmazza, hogy ha a mediánt rekurzív 
módon képezzük és az aktuális hátteret mindig az előző értékének és az aktuális képnek az 
összevetéséből kapjuk, akkor a háttér folyamatosan tart a valódi mediánhoz, így kevesebb 
számítással érhető el azt [Rema97, Roth05]: 
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A módszer a második legkevésbé számításigényes eljárás, és bár igen jó eredményeket 
szolgáltat (főleg dinamikusan változó videó esetén), a lassú járművek elváltoztathatják a 
hátteret, szellemet képezve rajta, melynek hatását a 16. ábra mutatja be. 

 
16. ábra: Az AMF módszer; 1: Az aktuális kép, 2: Hátér modell, 3: Egyszerű különbség, 4: Treshold maszk 

Kalman-szűrés 

A Kalman-szűrésnek kifejezetten sok módozata megtalálható az irodalomban, melyek 
főként a pixel-dinamika állapottér-leírásában különböznek. A legegyszerűbb verziók 
pixelintenzitást figyelnek, mivel a színkövetés három komponens esetén nehézkes. 
[Heik99, Karm90, Kole93] 
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Ahol: A a háttérdinamikát írja le H a bemenet súlyvektora. 
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A Kt visszacsatoló mátrix a gyors és a lassú adaptáció között vált értéket: 

 egyébkéntéspixelelőlőképiIhaK nt 















= −

2

2
1

1

1 ,;
α

α

α

α
 (49) 

Mixture of Gaussians modell; „MoG method” 

Grimson és szerzőtársai vezették be az „MoG” modellt [Grim98, Stau99, Stau00], amely 
csakúgy, mint a „non-parametric” modell eloszlásfüggvénnyel jellemzi egy képpont 
fényerejét, azzal a különbséggel, hogy a modell nem egy, hanem több (általában három) 
Gauss-eloszlással jellemzi a képpontot. A módszer az eltelt rövid idő alatt is nagy 
népszerűséget szerzett [Veer02, Gord99, Töre05, Frie97, Harv01]. Minden egyes lépésben 
ezen eloszlások középértékének és szórásának frissítése történik meg, figyelembe véve az 
aktuális pixel illeszkedését.  

Az MoG modellben annak a valószínűsége, hogy egy pixel intenzitása xt adott t időben: 

 ∑
=

Σ∗=
K

j

tjtjttjt xwxP
1

,,, ),,()( µη , (50) 

ahol  wj,t a j-ik eloszlás súlya, µj,t az átlaga, és Σj,t a  kovarianciamátrix, η . A háttérmodell 
frissítéséhez minden esetben össze kell vetni az aktuális pixelt a hozzá tartozó 
eloszlásokkal, ahol a találatot a két szórásnyi távolságon belüli érték jelent. Amennyiben 
nincs találat, a leggyengébb eloszlás cserélődik le a talált pixelnek megfelelő átlagú, de 
alacsony súlyú és nagy szórású eloszlással. Az eloszlások súlyának frissítése ezek után 
minden lépésben szintén elvégződik: 

 tjtjtj Mww ,1,, )1( αα +−= − , (51) 

ahol α a tanulási ráta, Mj,t pedig 1 a talált, és 0 a többi eloszlás esetén. Az egyező eloszlás µ 
és σ értékei a következőképpen alakulnak: 

 ttjtj xρµρµ +−= −1,, )1(  (52) 
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tjttjtj xx µµρσρσ −−+−= − , ahol (53) 

 ),|( 1,1, −−= tjtjtxP σµαρ  (54) 

Az MoG modell előnyeként említhető, hogy egy lépésben is elvégezhető vele a nem 
háttérhez tartotó pixelek elkülönítése, ebben az esetben gyenge eloszlásokhoz tartozó 
pixelek halmaza adja ezt [Park05]. 
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3.1.2.3 Az MoD modell 

Az MoD (Mixture of Distributions) modell [Bécs06a, Bécs06b] megalkotásakor két 
modell előnyös tulajdonságainak az ötvözése volt a cél. Az AMF metódus igen gyors, és 
gyorsan lefutó adaptív tulajdonsága a medián közelítésére kézenfekvő választásnak tűnik, 
ám a lassú dinamikájú videó esetén képezett szellemképe igen hátrányos a forgalom 
vizsgálatakor. Ezzel szemben az MoG algoritmus kiváló tulajdonsága a különböző jellegű 
– nagy valószínűséggel különböző objektumokhoz tartozó – színhalmazok szétválasztása, 
ellenben számítási igénye viszonylag magas. Mindkét eljárás rekurzív, tehát nem igényel 
nagyméretű puffert, amely a memóriaigényre van jó hatással. Az alább ismertetett 
algoritmus e két eljárás előnyeit ötvözi.  

Az eljárás lényege, hogy több karbantartott eloszlás súlyait módosítja annak 
függvényében, hogy az aktuális képpont színmélysége melyikhez illeszkedik. Meg kell 
jegyezni, hogy ebben az esetben a metódus nem végezhető el külön minden egyes 
színcsatornára, mivel a pixelegyeztetést egyben kell megoldani. Ennek megfelelően az 
algoritmus minden egyes pont színét összeveti az eloszlásokban található színekkel, és 
amennyiben egyezést talál, erősíti az eloszlás súlyát. A háttér képpont színmélységének 
módosítását ebben az esetben egy AMF-szerű megoldás biztosítja. Amennyiben nincs 
egyezés, a leggyengébb létező eloszlás felcserélésével regisztrálódik az eddig ismeretlen 
képpont a rendszerben. Minden egyes lépés után az eloszlások átmennek egy felejtési 
fázison annak érdekében, hogy a régebben berögződött, ám azóta megváltozott 
háttérrészek karbantartása megtörténjen. (Erre tipikus példa lehet egy – az út mellett – 
parkoló jármű, amely egy idő után elhagyja a megfigyelési területet.) Végső lépésként az 
eloszlásokat szükséges sorba rendezni annak érdekében, hogy mindig a legnagyobb súlyú, 
így a legnagyobb háttér valószínűséggel bíró pixel legyen a tényleges becsült háttérkép 
eleme.  

Az MoD metódus bevezetését, egy nagyon fontos szempont indokolja: Ellentétben a 
nagyon jó hatékonysággal, és találati százalékkal bíró MoG metódussal, az MoD 
algoritmus, és a hozzá tartozó adatrekord csak egész értékekkel dolgozik, egyszerűbb 
eloszlás-frissítési elveket alkalmaz és ezáltal számításigény szempontjából sokkal kevésbé 
igényes. 

A módszer egy pixelre alkalmazott folyamatábráját ismerteti a 17. ábra. 
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17. ábra: Az MoD algoritmus 

Az algoritmus memóriaigénye 

Az algoritmus a háttérmodell karbantartásához több mintaeloszlást tart karban. A 
tervezett mintarendszerben egy pixelhez három adatrekord tartozik, amelyet a 8. Táblázat 
ismertet.  

Szürkeárnyalatos kép esetén – ahol a képpont információ 1 byte –, egy rekord mérete 4 
byte; mivel egy képponthoz 3 rekord tartozik, közös méretük 12 byte, amely a nem-
rekurzív eljárások esetén egy 12 képes pufferrel egyenértékű. 

Színes képek esetén, egy pixel színinformációja 3 byte, a hozzátartozó 3 rekord együttes 
mérete 18 byte, ami szintén a nem-rekurzív eljárásokkal összevetve 6 képet tároló 
pufferrel egyenértékű. 

Sok esetben elegendő a rendelkezésre álló színes felvétel szürkeskála formában történő 
feldolgozása, ez általában még a konverzióval együtt is jobb sebességet ad [Pati03]. 

Későbbiekben bemutatásra kerül, hogy a nem-rekurzív eljárások ekkora memória-, illetve 
pufferméret mellett csak kevés, és gyorsan mozgó objektum esetén szolgáltatnak 
megfelelő hátteret. 
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8. Táblázat: Az MoD modell egy képpontjának adatrekordja 

Az algoritmus elemei 

 Egyezés keresése - Distribution Compare” 

Ebben a szubrutinban az aktuális pixelinformáció kerül összevetésre a modellben 
karbantartott eloszlásokkal. A vizsgált pixelt összehasonlítja súly szerint csökkenő 
sorrendben az eloszlásokban lévőkkel, és amennyiben a színtávolság belül van az 
eloszlás szélességén, találatot jelez. 

 Feltöltő rutin - Distribution Fill 

A szubrutin egy üres eloszlásba helyezi el a színinformációt, inicializálva annak súlyát és 
szélességét, mely értékeket a modell paramétereiből vesz. 

 Felejtés - Distribution Forget 

A szubrutin egy adott eloszlás súlyértékét csökkenti adott értékkel, amely szintén a 
modell egy paramétere, és az új súlyértékhez számol szélességet. 

 Tanulás - Distribution Learn 

A tanulási feladat minden lépésben csak azon az eloszláson fut le, amelyre illeszkedik a 
vizsgált képpont. Az adott eloszlás súlya nő, és ezzel párhuzamosan a szélessége 
csökken. Fontos megjegyezni, hogy a súly növelése szaturálva történik, tehát nem 
lépheti át a maximum értéket. Ezt fontos figyelembe venni, hiszen az algoritmus 
programozásakor a súlyérték esetleg „átfordulhat”. Ez a szubrutin felelős az eloszlás 
színének módosítására is olyan módon, ahogy az fentebb, az AMF modellnél leírásra 
került. 
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 Rendezés – Sort 

A metódus feladata, hogy súly szerint rendezze az eloszlásokat. Így biztosított, hogy 
mindig a legnagyobb súlyú – így a közelmúltban legtöbbször előfordult – eloszlás 
kerüljön a tényleges becsült háttérbe. 

Az algoritmus paraméterei 

Az MoD algoritmus alapvető paraméterei, melyek viselkedését befolyásolják: 

 Az eloszlások száma 

A modell legfontosabb paramétere, a benne tárolt eloszlások száma. Egy eloszlás 
esetén a modell az AMF modellnek megfelelő viselkedést mutat. A modell vizsgálatai 
rámutattak, hogy három eloszlás az optimális választás. Ezen túl már csak a modell 
számításigénye nő radikálisan, a modellezett háttér minősége nem javul.  

 Inicializálási súlyérték 

Az újonnan felvett eloszlás kezdeti súlyát adja meg. Alacsony érték esetén az eloszlás 
korán elhal, Túl magas érték esetén azonban előfordulhat, hogy egy nem kívánt zajt 
emelünk ki a rendszerben. 

 Tanulási ráta 

A paramétert a „Learn” szubrutin alkalmazza, az adott eloszlás súlyának növelésére. A 
paraméter hangolása önmagában nem elegendő, a modell működését a felejtéssel együtt 
befolyásolja. 

 Felejtési ráta 

Az eloszlás súlyának értékét ezzel az értékkel kell minden lépésben csökkenteni annak 
érdekében, hogy a zajból, vagy a megváltozott háttérből adódó eltérések ne 
állandósuljanak.  

 Szélesség min-max 

Az eloszlás szélességének minimum és maximum értékei, melyek között a szélesség a 
súlyfüggvényében lineárisan változhat. 
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18. ábra: Az MoD módszer; Aktuális, zajos  kép, illetve Háttér modell 

3.1.3 A háttér elkülönítése 
A háttér elkülönítése a legegyszerűbb módon egyszerű kivonással képezhető: 

 ),(),(),( yxpyxByxM nnn −=  (55) 

Az algoritmus színes képek esetén elvégezhető színcsatornánként. Sajnos az alacsony 
szintű zajokat ez a metódus nem szűri ki, így a kapott maszk nem egyértelműen 
felhasználható. 

3.1.3.1 Módosított kivonó-algoritmusok 

Az alacsony szintű zaj eltüntetéséhez fel lehet használni egy egyszerű 
„noisegate/treshold” szűrőt. Ekkor a kapott maszkunk már kevesebb zajt tartalmaz. 

Előteret tartalmazó maszk: 
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Különbséget tartalmazó maszk: 
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Fekete-fehér maszk: 

  
{ }

{ } 





 −≥

=
egyébkéntfekete

yxpyxBTfehér
yxM nn

n
;0

),(),(;1
),(,1  (58) 

A különbségfeltétel többféle metódus alapján működhet. 

Egyszerű különbség: 

 ),(),( yxpyxBT nn −≥  (59) 

Súlyozott különbség: 
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A kivonó-algoritmusok jó közelítéssel alkalmazhatóak színcsatornánként. 

3.2 Javasolt videó feldolgozási folyamat 
A feltárt szakirodalom igen nagy hangsúlyt fektet a videó előzetes feldolgozására, ám a 
háttér és kivonás eredményeként ebben az esetben is megjelenhetnek pixelszintű zajok, 
illetve nem zárt régiók. A vizsgálatok megmutatták, hogy a kivonás nyomán keletkező 
pixelzajok kezelése a végső feldolgozás során csökkenthető. Egy fényerősség kiemelő alul-
áteresztő szűrő (pld. Box blur) alkalmazása esetén az összefüggő, vagy részben összefüggő 
régióhoz tartozó pixelek fényereje növelhető, míg az egyedülálló, vagy csak kis csoportban 
levő – és így zajnak felfogható pixelek – fényereje csökkenthető: 
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 Ahol a D osztó értékének növelése csökkenti a kiemelést. 

A javasolt feldolgozási folyamat a következő: 

1. Előfeldolgozás 

2. Háttérmodellezés 

3. Háttérkivonás 

a) Aluláteresztő szűrő alkalmazása 

b) Noisegate szűrő 

4. Objektumok körülhatárolása 
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19. ábra: A háttér-elkülönítés folyamata 

3.3 Forgalmi paraméterek kinyerése 

3.3.1 Körülhatároló algoritmus 
A körülhatároló algoritmusok közül az ún. „8-connectivity” algoritmus keríti be a kapott 
maszkokon a járműveket. Először az algoritmus keres egy határpontot, majd azt a 8-
irányú keresővel körüljárja. Minden egyes keresőpont az előző lépés elforgatásából, majd 
további körbekereséssel kapható. 

A 8-irányú kereső működési elvét a 20. ábra ismerteti. A keresőhöz tartozik a 
keresőmátrix, illetve az utolsó lépés iránya. Amennyiben az előző lépés páratlan 
azonosítóval rendelkezik (vízszintes, vagy függőleges lépés), akkor a következő keresési 
pont az adott irányhoz mért -2 lépéses elforgatástól indul, és a kereső mátrixban addig 
növeljük a keresővektor értékét, amíg az ilyen módon talált pont üres mezőn nem áll. 
Amennyiben az előző lépés páros azonosítójú (átlós lépés) a kereső vektor elforgatása -1 
lépéssel kezdődik. Könnyen belátható, hogy ezzel az algoritmussal minden zárt 
pixelalakzat körüljárható. 
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20. ábra: Az 8-connectivity algoritmus működése 

3.4 Eredmények 
Bár a képfelismerésen alapuló technológiák kutatásának célja egy olyan környezet 
létrehozása volt, amely hatékonyan képes a mikroszkopikus modellek mérési adatsorait 
szolgáltatni, járulékos nyereségként egy olyan rendszer született ennek kapcsán, amelyet 
egyéb vizsgálatokra is fel lehet használni [Bécs06c, Bécs07a, Bécs07b]. Mivel a mérési 
alapelvek általában megegyeznek ezzel a rendszerrel nem csak mikroszkopikus, hanem 
makroszkopikus paraméterek is megfelelően mérhetőek. 
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4 MIKROSZKOPIKUS FORGALMI MODELL 

IDENTIFIKÁCIÓJA 
A mikroszkopikus forgalmi modellek identifikációja közben a már ismertetett modellek 
paraméter-identifikációja történik. Minden modellhez rendelhetünk egy viselkedési 
metódust, és azok paramétereit.  

A járműkövetési modellek vizsgálata során a modell bemenő paraméterei minden esetben, 
a jármű forgalomban elfoglalt pozíciója illetve az egyéb környezeti hatások, a kimenő 
paraméter pedig a járművezető reakciójától függően késleltetve jelentkező gyorsítás. 
Természetesen a járműkövetési modelleket önmagukban vizsgálni lehetetlen, mivel az 
egyéb hatások befolyásolják a vezető reakcióját, de megfelelően feldolgozott mérési 
adatokkal ezek hatása csökkenthető.  

A követési modellek szinte kivétel nélkül figyelembe veszik az alábbi három alapvető 
forgalmi paramétert, amelyek a legnagyobb befolyással vannak a gyorsításra:  

• Követési távolság; 

• Sebesség; 

• Közelítés mértéke (sebességkülönbség). 

Ezen paramétereken kívül alapvetően a gyorsulási ráták figyelembevétele terjedt el, 
továbbá részletesebb modell esetén a követett jármű kategóriája, vagy a jármű előtti teljes 
sor tulajdonságai. Meg kell jegyezni azonban, hogy a több paramétert alkalmazó modell 
nem minden esetben jobb, illetve túlzott számítási igénye miatt nem olyan hatékony, mint 
az egyszerűbb modellek; a modellválasztásnál minden esetben figyelembe kell venni a 
modellezés célját. 

4.1 A forgalmi modellek paraméterigénye 
A vizsgálat során öt mikroszkopikus forgalmi modell paramétereinek meghatározására 
kerül sor. Az öt vizsgált modell kiválasztásának elve az, hogy a modellek körülbelül 
ugyanolyan mélységben írják le a forgalmi modellt, ami alatt azt kell érteni, hogy 
mindegyik modell „mikroszkopikussági” szintje azonos, és a bemenő paraméterek száma 
közel azonos. A modellek tehát minden esetben klasszikus feltételrendszerrel bíró 
mikroszkopikus modellek, ahol a „jármű-vezető” egy rendszert alkot, a bemenő 
paraméterek minden esetben a követő és a követett jármű mozgási tulajdonságai, a 
kimenet pedig az adott reakcióidő után alkalmazott gyorsítás. (Az Gipps-modell eredetileg 
sebesség kimenettel bír, de mivel a modellek megszorításai maximális gyorsítás/fékezés; 
ezért ez a modell is gyorsítási paraméterrel szerepel.) Ezek a modellek:  

• Gazis-Herman-Rothery (GHR); 

• Gipps (Aimsun); 

• Wiedemann (Vissim); 

• Egyszerű fuzzy modell; 

• Fuzzy állapotokon alapuló modell. 
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A modellek ismertetése a „2 Modellezés” fejezetben található. A modellek bemenő 
paraméterei: 

Paraméter/Modell GHR Gipps Wiedemann Fuzzy  Fuzzy állapotmodell 

Sebesség 

vi (m/s) 

X X X X X 

Követési távolság*  

dx (m) 

X X X X X 

Sebességkülönbség 

dv (m/s) 

X X X X X 

Követett jármű 
gyorsulása 
 ai+1 (m/s2) 

- - X - - 

9. Táblázat: A követési modellek bemenő paraméterei 

 * - A Wiedemann modellben pozíciókülönbség 

4.2 Mérési adatok feldolgozása 
A videós járműregisztrációtól átvett adatok csak egyszerű mérési adatokat tartalmaznak: 
[idő, pozíció, járműméret].  

Az idő paramétersor diszkrét osztású, a videó mintavételétől függő adatrekord. A pozíció 
a sávazonosítót (a videó-feldolgozás keresési mezője) és a sáv-menti hosszirányú pozíciót 
tartalmazza. A járműméret ebben az adatsorban minden egyes időszeletben különbözhet. 

Ezen adatok ilyen formában nem alkalmasak forgalmi modell identifikációjára. Tehát, a 
kapott járműmaszkok csoportosítására és feldolgozására még szükség van. További 
fontos szempont, hogy az adatsorok olyan formában álljanak elő, hogy az 
optimumkeresés közben semmilyen előre számítható paramétert ne kelljen lépésről 
lépésre újrakalkulálni. Az adatfeldolgozás folyamatát a 21. ábra szemlélteti: 
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21. ábra: Az adatfeldolgozás folyamata 

 

4.2.1 Járműregisztráció 
A kapott járműmaszkok feldolgozása a járműregisztrációval kezdődik. A kapott 
maszksorozat időmetszetben történő feldolgozása során, a szomszédos adatsorokon 
található járművek összerendelése történik olyan módon, hogy a szomszédos metszeteken 
található – pozícióban legközelebbi objektumok – azonos járműazonosítót kapnak. Ez 
alacsony mintavételi időnél elégséges eljárás, mivel a járművek kis idő alatt nem képesek 
nagy – egymást átfedő – elmozdulásra. Nagy mintavételi idő esetén a folyamatot vissza 
kell csatolni, és a járművet minden „képkockán” a várható pozíciójában kell keresni, 
amihez azonban szükség van az előzetes sebességre. Az eljárás kimenete a 
[járműazonosító, idő, pozíció, járműméret] adatsor.  

4.2.2 Pozíciósimítás 
A járművek egyéb paraméterei (sebesség, gyorsulás) elvben könnyen származtathatóak, 
hiszen az időben szomszédos objektumok sebessége a mintavételi idővel számítható, és 
ebből ugyanilyen elven a gyorsulás is. Azonban a videó-alapú mérés során keletkezett 
pozícióhiba igen nagy kihatással van a származtatott jellemzőkre: 

A videó alapú pozíciómérés legkisebb egysége a pixel. Amennyiben egy pixel 
hozzávetőlegesen 0,2 m hosszt takar, és a pozíciómérés hibája egy pixelnyi, akkor az ebből 
származó sebességhiba (0,1 s mintavétel esetén) már 2 m/s, azaz 7,2 km/h; ebből pedig 
20m/s2  (~2G) gyorsulási hiba keletkezhet. 

Fontos feladat tehát, hogy az egy járműhöz tartozó pozícióadatokat valamilyen 
regresszión átvezessük. Több lehetőség van egy „mérési sor simítására”, a klasszikus 
regressziótól a dinamikus szűrők alkalmazásáig [Ma05], amelyek közül több is kipróbálásra 
került (pl. mozgó-ablakos polinomiális regresszió), de végül a mérési pontokhoz legjobban 
simuló, és azok jellegét legkevésbé torzító eljárásnak, a súlyozott mozgóátlag eljárás 
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bizonyult a legalkalmasabbnak. Értelemszerűen a simítás hatása nem számottevő a 
pozícióértékeken, de a származtatott jellemzőknél hatványozottan jelenik meg. A 22. ábra 
egy kiválasztott jármű adatait ismerteti, vékony vonalakkal az eredeti mért és 
származtatott, vastaggal pedig a simítás eredményeképp létrejött járműjellemzőket: 

Pozíciósimítás hatása
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22. ábra: Pozíciósimítás hatása a származtatott jellemzőkre 

Az ábrán látható, hogy a járműpozíció regressziójának hatása gyakorlatilag elhanyagolható 
a pozíció adatsoron, már megjelenik sebesség esetén, és kiemelt szerepe van a gyorsulás 
értékekben. 

A pozíciósimítás során a járművek méretét is pontosítani kell, ezt a célt egy egyszerű 
medián-keresés szolgáltatja. 

A pozíciósimítás eredménye a javított pozíciósoron és járműhosszon kívül a származtatott 
jellemzők: 

[járműazonosító, idő, pozíció, sebesség, gyorsulás, járműméret] 

4.2.3  Követett jármű keresése 
A jármű összes saját adatát az előző lépés generálja. A követési modellekhez szükséges 
azonban a jármű előtt haladó jármű regisztrálása, hiszen ez fölösleges számítási időt 
rabolna az optimumkeresés minden lépésében. A követett jármű keresése időmetszetben 
egyszerű feladat, minden egyes jármű adott sávjában a következő pozíciót kell keresni. Az 
optimumkeresés gyorsítása érdekében, az adatsorba nem csak a járműazonosító, hanem a 
követett jármű mozgási paraméterei, és származtatott értékek is bekerülnek: 

[járműazonosító, idő, pozíció, sebesség, gyorsulás, járműméret,  
köv. azonosító, köv. pozíció, köv. sebesség, köv. gyorsulás, köv. hossz,  
pozíciókülönbség, sebességkülönbség,  gyorsuláskülönbség] 



 

61/116 

4.2.4 A csoportosított adatsor kinyerése 
A fentebb ismertetett adatsoron már végezhető optimumkeresés, a reakcióidővel eltolt 
gyorsulásértéket kimenetként felhasználva a paraméterkeresés minden adata elérhető. 
Azonban, a videó-alapú mérés során eredményül kapott adatsor igen nagyméretű. Ha csak 
a követés szempontjából fontos adatsorokat vesszük alapul (ahol létezik követett jármű 50 
m-en belül), a jelenlegi vizsgálat szempontjából feldolgozott videófelvétel eredményeként 
1 200 000 adatrekord áll rendelkezésre, az adatrekordok 20%-a pedig álló helyzetű 
járművek adatait tartalmazza. Az optimumkereső eljárás során a vizsgált modellek ekkora 
méretnél egy paramétersort hozzávetőlegesen 1 s* ideig elemeznek, ami egyik oldalról 
hihetetlen nagy sebességet jelent a másik oldalról viszont az optimumkeresés 
szempontjából megengedhetetlenül lassú.  

Célszerű megoldásnak tűnik a mérési adatok skálázása. A végső – paraméter-
identifikációra alkalmas – adatsort tehát az alábbiak határozzák meg: 

• a forgalmi adatok,  

• a modellek paraméterigénye,  

• a reakcióidő (mint állandó változó)  

• és a skálázás mérete. 

Az adatsort egy – a modell bemeneteinek számától függő dimenziójú – tömbbe kell 
rendezni, amely tömb minden dimenziójának mérete a skála méretével egyezik meg, így a 
maximális adatméret: 

 n
SN = , (62) 

Ahol S a skála mérete, n a modell bemeneteinek száma. A tömb minden egyes eleme a 
skálának megfelelő paraméterértéket kap, kimenetként, pedig az adott osztásba eső 
járművek reakcióidővel eltolt gyorsításának medián értékét kapja. Annak érdekében, hogy 
a mérési pontok jelentősége ne sérüljön, minden egyes osztáshoz súlyértéket kell rendelni, 
ami arányos az osztásba eső mérési pontok számával. A még mindig a rendszerben lévő 
mérési hibák kiküszöbölése érdekében, érdemes az olyan adatcsoportokat eltüntetni, ahol 
az osztásba eső adatok száma alacsony. 

A skálázás és a rendezetlen adatokon történő mediánkeresés időigényes feladat, de 
eredményként olyan tömör adathalmazt kapunk, amin az optimumkeresés gyorsabban 
elvégezhető. A kiindulásként meglévő 1 200 000 adatot a módszerrel 4000 adatra lehet 
csökkenteni (35-ös skálával), amely az egyéb feldolgozásokkal együtt kb. 0,002 s* 
feldolgozási időt jelent, ami már kezelhető az optimumkeresés számára. 

 *- a feldolgozási sebesség 1,6 GHz-es Pentium 4 processzoron mért. 

4.2.5 Az adatsorok vizsgálata 
Jogos felvetés a generált adatsorok optimumkeresés előtti vizsgálata. A klasszikus követési 
modellek a sebesség, sebességkülönbség és távolság bemenő paraméterekkel 
rendelkeznek, és az adatok egy tipikus megjelenítési módszere a Wiedemann-modellnél is 
bemutatott sebességmetszet, ahol a gyorsítást a sebességkülönbség, követési távolság (dv 
–dx)  koordinátarendszerben ábrázolják (23. ábra). 
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23. ábra: Rendezett mérési adatok metszete (Sebesség: 7,8m/s; Reakcióidő: 0,5s) 

4.3 Az identifikáció módszere 
A feladat tehát a modellek paramétereinek meghatározása azért, hogy az így kapott modell 
a lehető legjobban illeszkedjen a csoportosított adatok halmazához. Ehhez meg kell 
határozni egy illeszkedési függvényt, amely megadja azt, hogy a modell milyen mértékben 
illeszkedik az adathalmazhoz, továbbá az optimumkeresés metódusát, illetve a 
modelleredmények generálásának módját. 

4.3.1 Az illeszkedés mértékének meghatározása 
Az optimumkeresés célfüggvénye a modell paraméterlistája felhasználásával kapott 
eredmények és a hozzájuk tartozó valós mérési eredmények eltéréseinek átlaga: 
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Ahol n az adatsor hossza; f() a követési modell vizsgált paramétere; m() a mérési adatsor; 
pm a modell paramétervektora; xi a mérési pont, D(f,m) pedig a nemnegatív 
különbségfüggvény. 

Az optimumfüggvény ilyen megfogalmazása teljesen általános, a megfelelően identifikált 
modell elérése érdekében, tehát meg kell határozni a függvény egyes elemeinek jelentését. 
Jelen vizsgálat során a figyelembe vett: tényezők: 
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1. A vizsgált paraméter (f(), m() ): A járműkövetési modellek identifikációjánál nem 
egyértelműen meghatározott az a járműparaméter, amelynek a legjobb illeszkedését 
kell meghatározni. Alapvetően háromféle megközelítés lehetséges [Hour03]:  

a. A jármű adott bemenő paramétereihez tartozó gyorsítás vizsgálata. Ebben 
az esetben minden egyes mérési ponthoz generálható a gyorsítás, és ezt kell 
összevetni az adott pontban mért tényleges gyorsítással. Előnye, hogy nem 
kell szimulációt generálni az optimumkeresés mellé, azonban nem biztosítja 
a kapott modellparaméterek által a modell stabilitását. További előnye, hogy 
– amennyiben nem akarunk járművenkénti viselkedést vizsgálni – egyszerű, 
csoportosított, és ez által méretben jelentősen csökkentett alaphalmazon 
végezhető a vizsgálat. 

b. A jármű adott bemenő paramétereihez tartozó „következő” – ∆t-vel eltolt 
– sebességének vizsgálata. Ez a metódus nagyjából azonos az előző 
pontban leírttal, jelentősége olyan modellek esetén lehet, ahol a modell 
kimenő paramétere a jármű sebessége. (pld. Gipps modell)   

c. A jármű mérési sorának kezdetén indított, a követett jármű minden 
paraméterét megtartó, ám a járművet a vizsgált modell és az aktuális 
paraméterlista alapján lefuttatott szimuláció elemzése. Ebben az esetben 
kézenfekvő a jármű mért és valós pozíciója, vagy a követési távolság 
figyelembevétele az optimum célfüggvényében. 

2. A különbségfüggvény (D(f;m) ): A különbségfüggvény minden mért értékekhez 
viszonyító optimumkeresési eljárás kritikus pontja: 

a. Egyszerű megoldások, mint az abszolút különbség, vagy a 
különbségnégyzet esetén gyors számítási eredményt kapunk, ám ezek 
bizonyos állapotokban (pld a nagy követési távolság esetén) túl szigorúak 
lehetnek, így az optimumkeresés legfontosabb céltartományát károsítják 

b. A relatív különbség figyelembevétele ezért kiemelt módon fontos lehet a 
járműkövetési modellek identifikációjánál.  

A fenti lehetőségek közötti döntés kézenfekvőnek tűnik, hiszen a legmegfelelőbb 
eredményt mindkét esetben az utolsó, egyben legkomplexebb verzió adja. Ám figyelembe 
kell venni, hogy ebben az esetben az optimumkeresés eredményeit szolgáltató 
szoftverrész igen processzorigényes alkalmazást eredményez és így nem biztos, hogy 
elvárható időn belül megfelelő optimumhoz lehet jutni. A korábbi kutatások esetén nem 
állt rendelkezésre olyan számítási teljesítmény, amely ezt az igényt ki tudta volna szolgálni, 
így – főleg a 2000 előtti irodalmakban ismertetett – kutatások túlnyomó hányada az 
egyszerűbb megoldásokat kereste. Az ilyen vizsgálatok általában csoportosított mérési 
eredményeken, esetleg kevés jármű adatára támaszkodva végezték el az optimumkeresést. 
Szerencsére a számítástechnikai teljesítmény ma már bonyolultabb megoldásokat is 
engedélyez. 

A fenti szempontok figyelembevételével jelen vizsgálat során a vizsgált modellparaméter a 
követési távolság, mely ily módon biztosíthatja a modell stabilitását, a különbségfüggvény 
pedig egy szimmetrikus relatív különbségnégyzet: 
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4.3.2 A modelleredmények generálása 
Az előző alfejezetben megemlítésre került, hogy a modellek kimenet-generálásának két 
alapvető módja létezik: a mérési paramétersor felhasználása, és minden egyes pillanatban 
az adott bemenethez generált kimenet vizsgálata, illetve a szimuláció. Ezek közül – lévén 
az Értekezéshez kapcsolható kutatási metódus is ez volt, – a második lehetőség kerül 
kifejtésre. Mivel azonban az irodalomban nem található ilyen jellegű rendszer leírása, ezért 
a metódust az alapoktól kezdve kellett kidolgozni.  

Eddig még nem esett szó arról, hogy a modellek paramétereinek meghatározása során 
nem csak a modellek általános paramétereit, hanem az egyes egyedek különbségeit is meg 
kellett határozni. A modellek minden esetben gyorsítási kimenetet generáltak, így a 
gyorsítási modellt kivétel nélkül az alábbi módon kellett meghatározni: 
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Ahol i

na () a modell gyorsíts kimenete, p az aktuális paramétervektor, i

nx  az n-ik jármű 
szimulációból nyert aktuális állapota (beleértve a követett jármű állapotát is), rn pedig az n-
ik jármű egyéni paramétervektora.  

A feladat tehát kettős: meg kell találni a megfelelő p vektort, és meghatározni minden r 
egyedre egy olyan eloszlásfüggvényt, amellyel a modellt később felhasználó szimuláció 
sztochasztikusan inicializált egyedeket generál. 

Rendelkezésre áll tehát az alábbi mért adatsor minden egyes jármű összes követési 
állapotára, idő szerint ekvidisztáns osztásban: 

[járműazonosító, idő, pozíció, sebesség, gyorsulás, járműméret, 
köv. azonosító, köv. pozíció, köv. sebesség, köv. gyorsulás, köv. hossz, 
pozíciókülönbség, sebességkülönbség, gyorsuláskülönbség] 

Ez az adatsor fogja a különbségképző függvény egyik bemenetét adni. A feladat ezek után 
olyan hasonló adatsor generálása, amely ugyanazon kiindulási pontból a modell alapján 
képezi a járműviselkedés eredményét. Ehhez minden egyes járműnek generálni kell egy 
olyan adatsort, amely csak a követett jármű pozícióját, sebességét, hosszát és gyorsulását 
tartalmazza, illetve a reakcióidő figyelembevétele miatt a reakcióidő maximumának 
megfelelő időintervallumban a vizsgált jármű összes adatát az adatsor elején. 

Ezek után következhet a járműkövetési szimuláció lefolytatása szigorúan figyelembe véve 
a követett jármű változatlanul hagyott, mért paramétereit. A szimuláció minden egyes 
időpontban figyelembe veszi a jármű állapotát, a modellparamétereket, és a saját döntési 
változóit, és ez alapján határozza meg a gyorsítást. A gyorsítás segítségével határozza meg 
a jármű ∆t-vel eltolt sebességét és pozícióját az egyszerű ismert (trapéz-) szabály alapján: 
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Ahol sn(i+1) a következő pozíció, vn(i) az eredeti sebesség, sn(i) az eredeti pozíció. Így 
minden származtatott érték, beleértve a vizsgálat tárgyát képező követési távolságot is, 
egyszerűen számolható.  

4.3.3 Az optimumkeresés metódusa  
Első lépésben el kellett készíteni az optimumkeresés környezetét. A szoftver tervezése 
során sok szempontot figyelembe kellett venni ahhoz, hogy a környezet többféle eljárást 
és többféle modellt kezelhessen. Ennek megfelelően a struktúra három fő alkotóelemre 
való bontással készült el. Ennek az osztálymodellnek a fontosabb elemeit szemlélteti a 24. 
ábra: 

TIdentThread

Population Identifikációs osztály

proc. Act Vezérlés

Tpopulation
(Tgenetic, Tgradient, Tgenall)

Cars Jármûvek saját paraméterei

Entities Modellparaméterek tömbje

ModelType A vizsgált modell fajtája

OptiDatas Szimulált adatok

Datas Mért adatok

proc. Init Inicializálás

proc. OptiRnds
Jármûparamterek

optimalizálása

proc. Onestep Egy ciklus

TEntity
(TGHREntity, TAimsunEntity, TVissimEntity,

TFuzzyEntity, TFuzzy3Entity)

Parameters Modellparaméterek

Fitness Fitnessérték

proc. Init Inicializálás

proc. Mutate Jármûparamterek optimalizálása

proc. Calc Gyorsításszáítás

proc. Calcfitness Szimuláció + Fitnessszámítás

 
24. ábra: Identifikációs osztályok 

Az alkalmazás magját a „TIdentThread” szál adja, amely felelős az adatok betöltéséért, az 
optimalizáló algoritmus inicializálásáért és a vezérlésért. Az átvett paraméterek alapján 
inicializálja a „TPopulation” osztály valamely utódját annak a függvényében, hogy milyen 
optimumkeresési metódust akarunk alkalmazni (genetikus algoritmus, gradiens módszer, 
szimulált hűtéssel támogatott genetikus algoritmus). Az így létrejött osztályegyed átveszi a 
mérési adatokat (Datas), inicializálja a szimulációs adatsort (OptiDatas), beállítja a 
modelltípust (ModellType), és előkészíti a járműparamétereket (Cars). A 
modellparaméterekhez, mivel ezek modelltől függőek a TEntities listába generálja a 
populáció méretének megfelelő számú egyedet, a „TEntity” osztály megfelelő utódjából. 
(TGHREntity, TAimsunEntity, TVissimEntity, TFuzzyEntity, TFuzzy3Entity) Ezek az 
egyedek lesznek felelősek azért, hogy a szimuláció során a megfelelő modell alapján 
történjen a vizsgálat.  

Jelen esetben az optimumkeresés legnagyobb problémája, hogy a célfüggvénynek több 
lokális minimuma létezik, illetve a keresett függvény nemlineáris, ezért egyszerű analitikus 
módszerekkel nem határozható meg a globális optimum. Következésképpen a választott 
optimumkeresési eljárás a szimulált hűtéssel támogatott genetikus algoritmus. 

További problémát vet fel az, hogy az általános követési modell mellett a hozzá tartozó 
vezetők egyéni különbségeinek meghatározása is szükséges. Az identifikáció tehát egyrészt 
a teljes adathalmazon elvégzett paraméter-meghatározást jelenti, de ugyanakkor időről 
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időre a hozzá tartozó járművezetői paramétereket is frissíteni kell. Ezt a két feladatot egy 
eljáráson belül nem lehet megvalósítani, tehát a két feladatot párhuzamosan kell 
megvalósítani úgy, hogy egymásra gyakorolt hatásuk kontrollált legyen. Az identifikáció 
folyamatát a 25. ábra szemlélteti: 

Általános
paraméterek

meghatározása
Egyedi paraméterek

meghatározása

Egyed:
Követési modell

paraméterei

Egyed:
Járművezetők
paraméterei

Metódus:
Szimulált hűtéses

genetikus
algoritmus

Metódus:
Gradiens módszer

Inicializálás

Loop Loop

 
25. ábra: Az optimumkeresés menete 

Látható, hogy a bal oldali folyamat önmagában képes lenne egy egyéni különbségek 
nélküli modell identifikációjára. Az önmagában futó genetikus algoritmus ezt meg is 
valósítja, felhasználva miden külön járműnél annak paramétereit. Adott lefutásszám után 
azonban átadja a vezérlést az egyéni különbségeket kiválasztó algoritmusnak. Ez az 
algoritmus alapmodellként a genetikus algoritmus csúcsegyedeit használja, nem módosítva 
azok paramétereit, csupán a külön járművezető paramétereken futtatott gradiens 
algoritmussal keresi az egyedek optimumait. Feltétel természetesen az, hogy mindkét 
esetben ugyanazon fitness-függvény határozza meg az optimumot. A két külön 
optimumkereső algoritmus használata azért célszerű, mert az általános modell esetén sok 
paraméteren szükséges elvégezni a keresést, ahol a gradiens nem lenne megfelelő választás 
a sok lokális minimum miatt, az egyéni különbségek vizsgálata során viszont csak kevés 
paraméterfajta meghatározását kell elvégezni, de rengeteg egyeden külön-külön, itt viszont 
a genetikus algoritmus lenne elfogadhatatlanul lassú. 

4.3.3.1 A választott optimumkeresési eljárás 

A genetikus algoritmus (GA) egy globális sztochasztikus keresési eljárás, amely a 
potenciális megoldások valamilyen halmazán (populáció), és működésében minden 
esetben az „erős” megoldások kiválasztására törekszik. 

Az „egyfajú” GA jelen probléma szempontjából fontos elemei, és azok megjelenése a 
feladatban: 
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Egyed: A „világ” egy – működésre és reprodukcióra önállóan képes – egysége. Jelen 
esetben ez egy lehetséges megoldást jelent. 

Gén: A gén valamilyen információt hordozó elem, amely meghatározza az egyed 
viselkedését. 

Genotípus: Az egyed genetikai információinak összessége. Jelen esetben a modell 
paramétereinek összességét jelenti. 

Fenotípus: Az egyed külső és belső tulajdonságainak összessége (eredménye). Jelen 
esetben a viselkedési modell és a hozzá tartozó paraméterek eredménye. 

Populáció: Az egyedek összessége. 

Szelekció: Természetesen, vagy mesterségesen előidézett genetikai folyamat, melynek 
során a túlélésre érdemesnek tartott, és az elhulló egyedek különválasztását végzi. 

Rekombináció: A különböző genotípusokból alkotott új genotípus, az ősök 
tulajdonságainak keresztezésével. 

Mutáció: Egy adott genotípus valamely génjének, vagy génjeinek megváltozása. 

Fitness (Jósági érték): Adott külső körülmények mellett egy adott – génjei, és viselkedése 
által leírt – egyed túlélési, illetve reprodukciós esélyeit határozza meg. Jelen esetben ez az 
érték az optimumkeresés célfüggvényéből származtatható. 

Elitizmus: A Populáció legjobb fitness-el rendelkező egyedei változatlanul kerülnek be az 
új generációba. 

A genetikus algoritmusok a természetben található genetikából ellesett szabályokat 
alkalmazzák, néhány jelentős egyszerűsítés felhasználásával, amelyek elengedhetetlenek az 
optimumkeresés szempontjából. Alapvetően a következő felvetéseket alkalmazzák: 

• Legyen egy, egyedekből álló populáció. Az egyedek valamilyen paraméterlista 
valamilyen ábrázolását tartalmazzák. Az egyedek különbözőek. 

• Legyen valamilyen genetikai eljárás, amely módosíthatja az egyedeket. 

• Legyen egy függvény, amely meghatározza minden egyes egyed „fitness” (jósági) 
értékét. 

• A változtatások után a populáció frissítése az egyedek fitness értékének alapján 
történjen (reprodukció). 

A reprodukció felelős azért, hogy a populáció egyedei a generációk előrehaladása során 
minél jobb fitness értéket érjenek el, ennek folyamán a populáció csúcsegyede (a legjobb 
fitness-értékű egyed) egyre inkább közelíti a probléma optimumát. 

A genetikus algoritmus – bár sokkal kevésbé érzékeny a lokális minimumokban való 
bennragadásra, mint a gradiens módszer, - önmagában nem, vagy nem megfelelő időn 
belül szolgáltat minimum helyet. Ezért célszerű segédalgoritmust igénybe venni. Erre a 
célra az ún. szimulált hűtés szolgál. A szimulált hűtés önálló optimumkeresési 
algoritmusként a 80-as években jelent meg [Kirk83] és a nevét a fémek hűtéséből vett 
analógiájáról kapta. Az eljárás lényege, hogy az egyes egyedek nem a gradienshez hasonló 
egyenes úton közelítik az optimumot, hanem a fématomokhoz hasonló rezgést imitálva, 
amely a fémek hűtésénél a megfelelő rácsszerkezet, jelen esetben pedig – a lokális 
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minimumhelyek kikerülésével – jobb eredményt szolgáltatnak. A hűtés menete a Monte 
Carlo módszerből véve véletlen szomszédos egyedek generálása mellett folyik, melyek 
túlélési esélyeit, és/vagy távolságát egy szabályozottan változó hőmérsékletérték 
szabályozza. Általában a hűtési folyamat exponenciális csökkenésű, amennyiben lokális 
minimumban maradásra utaló jel van, visszamelegítés szükséges: 

 )/( iTt
AeT

−= , (67) 

Ahol T a hőmérséklet, A skálázási konstans, Ti pedig az időállandó.  

A szimulált hűtést a genetikus algoritmus segédalgoritmusaként felhasználni kétféle 
módon lehet: Vagy az egyed által generált fitness értékhez hozzáadva egy T-től függő 
véletlen változót, és így segítve a kiválasztást; esetleg a mutáció során, szintén T-től függő 
sugárban véletlen paramétermódosítást eszközölni, így folyamatosan mozgásban tartva az 
egyedeket. 

Az optimumkeresést végleges formában olyan szimulált hűtéssel támogatott egyfajú 
genetikus algoritmus végezte, amely tulajdonságai: 

• Elitista (5%-ban); 

• Valós génreprezentációval rendelkezik; 

• A fitnessértéket a szimulált hűtés random(T)* függvényével módosító; 

• A szelekciót így abszolút sorbarendezéssel valósítja meg; 

• A mutációt random(T)* sugárban végzi; 

• Teljes rekombinációt alkalmaz; 

• Állandó populációmérettel bír. 

* - [-T; T] intervallumon értelmezett egyenletes eloszlás 

4.4 Az identifikált modellek 
A kutatás során nem csak a saját, hanem más, irodalomból vett, ismert modellek 
paraméterei is meghatározásra kerültek. A modellek paramétereinek újbóli 
meghatározására azért van szükség, mert a szakirodalomban ezek a paraméterek nem, 
vagy nem elfogadható formában jelennek meg. Minden modell, - kivéve a Fuzzy 
állapotmodell és a Wiedemann modell - egyéni különbségekkel, és azok nélkül is tárgya 
volt a paraméterkeresésnek. Így összesen nyolc vizsgálat készült: 

• GHR modell (egyéni különbségekkel/nélkülük) (2.1.4.2) 

• Gipps modell (egyéni különbségekkel/nélkülük) (2.1.4.3) 

• Wiedemann modell (egyéni különbségekkel) (2.1.4.5) 

• Egyszerű Fuzzy modell (egyéni különbségekkel/nélkülük) (2.2.2) 

• Fuzzy állapotmodell (egyéni különbségekkel) (2.2.3) 

A felsorolt modellek közül a Wiedemann és a két Fuzzy modell rendelkezik olyan 
paramétersorral, mely megkülönbözteti az egyes járművezetők különböző viselkedési 
paramétereit, a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért azonban a két másik modellbe is 
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bekerültek egyéntől függő változók. A Wiedemann modell vizsgálata során kiderült, hogy 
elegendő két megkülönböztető paramétert megadni, amely segítségével a vezetői 
különbségek kiemelhetőek. 

A GHR modell az alábbi módon változott: 
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Ahol r1,n az n-ik vezető gyorsítási, r2,n pedig a távolságbecslési képessége/igénye. A modell 
további paraméterei lényegében változatlanok, a c paraméter két részre válik (ca,cb), illetve 
egy általános szorzótagot kap a távolságérzékelés (e). 

A Gipps modell változásai: 
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Ahol r1,n az n-ik vezető gyorsítási, r2,n pedig a távolságbecslési képessége/igénye, γ, δa, δb, 
εa, εb módosító paraméterek. 

4.4.1 Kezdeti eredmények 
Első lépésben ésszerű és kézenfekvő a modelleket csak egyéni különbségek nélkül 
vizsgálni. Ebből a célból a genetikus algoritmus populációját 256 egyedre, a generációk 
számát 235-re beállítva, a modellek fitness értékei a 26. ábra szerint alakulnak:  

Járművezetői különbségeket nem figyelembevevő modell-fitness értékek

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

GHR

Gipps

Fuzzy

Fitness 0,139 0,187 0,286

GHR Gipps Fuzzy

 
26. ábra: Globális (egyéni különbségeket nélkülöző) modellek fitness-értékei 

Szembeötlő, hogy a három vizsgált modell közül a GHR modell teljesített a legjobban, és 
a Fuzzy modell a leggyengébben. A GHR modell esetében ez nem meglepő eredmény, 
hiszen egy jó általános modellről beszélünk, amelyre azonban szimulációt alapozni 
veszélyes, hiszen rugalmatlan, és sorfejlődés esetén instabil eredményt szolgáltat. A modell 
0,139 értékű fitness-e azonban már elég jó közelítést mutat. 

A modell egy kiválasztott járművön vizsgálható teljesítményét a 27. ábra ismerteti. Ennek 
első diagramján a követett (fekete), a mért (kék) és a szimulált (piros) jármű pozíciója 
látható, a másodikon és a harmadikon a mért és szimulált követési távolság, illetve 
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sebesség értékek, amelyek igen jó fedést mutatnak Az utolsó diagramm a követési 
folyamat [sebességkülönbség-követési távolság] metszetét vázolja fel: 

 
27. ábra: A globális GHR modell teljesítménydiagramjai egy kiválasztott járművön (Pozíció, Követési 

távolság, sebesség, és metszet ) 

A 28. ábra az összes járműre, a teljes adatsoron a mért és a szimulált értékek korrelációját 
mutatja. A pozíciódiagram a teljes 1 km-es szakaszon ábrázolja a mért-szimulált 
összefüggést, az eltérés igazán a követési távolság diagramról olvasható le.  

Ezen – pozíciótól függő – eredmények eltérésének átlaga méterben 0,04 – ez megfelelő; a 
szórás 3,00. 

A sebességértékek [m/s]-ban értelmezett eltérésének átlaga -0,029, szórása 0,089; amely 
szintén kiválónak tekinthető. 

Ugyanezen értékek: 

• a Gipps modellnél  pozíció (0,192; 3,300),  sebesség (-0,026; 0,986); 

• a Fuzzy modellnél pozíció (0,193; 4,090), sebesség (-0,019; 1,575). 

A két másik modell esetén tehát már elfogadhatatlan az eltérés. A negyedik diagramm a 
GHR modell iránymezőjének 5 m/s sebességhez tartozó metszetét mutatja. 

A modellteljesítmények fordítottan arányosak az időbeliségükkel és a „fejlettségükkel”, ám 
a későbbi makroszkopikus vizsgálatok, illetve a járművezetői különbségeket is 
figyelembevevő eredmények rámutatnak majd, hogy mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból megfordul a sorrend. 
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28. ábra: A globális GHR modell teljes adatsorra vetített eltérésdiagramjai, illetve az 5 m/s sebességhez 

tartozó iránymező-metszet 

4.4.2 A járművezetői különbségek figyelembevétele 
A vizsgálat valódi tárgya azonban a járművezetői különbségek meghatározása a 
modellparaméterek feltárása mellett. Ez a feladat azonban nagyobb teljesítményt igényel, 
így a populáció mérete 512 egyedre, a generációk száma 335-re nőtt. 

Minden egyes járműnek meg kell határozni tehát a – jelen esetben két – saját paraméterét 
olyan módon, hogy az összes jármű paraméter-sokaságára a végén egy eloszlást lehessen 
illeszteni, amely alapján a későbbi szimuláció az egyedeket generálja.  

A felépített szimulációs szoftver szempontjából hasznos, ha az eloszlások azonosak, ezért 
minden modell esetén a [0,15; 0,85] intervallumon levágott (0,5; 0,15) normáleloszlást 
erőlteti az optimalizáló algoritmus. Ennek megvalósítása egyszerű, hiszen egy ismert 
átlagú és szórású adatsor könnyen transzformálható, amennyibe ezen sztochasztikus 
paraméterek hatása egyszerűen jelentkezik, (pld.: [ar+b]) akkor még a globális paraméterek 
finomítása is kézenfekvő. 

Az elvégzett optimumkeresés eredményét ismerteti a 29. ábra. A Fuzzy érzékelési modell 
esetében három-három, a Fuzzy állapotmodell (Fuzzy 2) esetén állapotonként két-két 
partíció alapján megvalósított modell vizsgálata készült el. . A modellek teljesítménye 
tovább javulhat a partíciók méretének növelésével, ám a modell pontosságának javulása 
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nem lenne egyenes arányban a modell méretnövekedéséből adódó számításigényének 
növekedésével. A soft-computing eszközökkel előállított modellek, még így is jobban 
szerepeltek a többi modellnél, amelyet a konstrukcióból fakadó rugalmasságuknak 
köszönhetnek. Természetesen a legrosszabbul teljesítő modell is jobb eredményt 
szolgáltat, mint a vezetői különbségek nélküli modellek legjobbja.  

A Wiedemann modell viszonylag gyenge eredményét egyértelműen a túlzott óvatossága 
okozza, az a tény, hogy az „ütközési zónában” abban az esetben sem gyorsít, amennyiben 
az előtte haladó jármű gyorsabb nála. Ez az óvatosság a modellezés szempontjából, 
közlekedésbiztonsági megfontolások mentén logikus, ám a mért adatsorok, illetve a kapott 
fittness értékek alapján kijelenthető, hogy nem életszerű. 

Járművezetői különbségeket nem figyelembevevő modell-fitness értékek

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

GHR

Gipps

Fuzzy

Fuzzy 2

Wiedemann

Fitness 0,056 0,045 0,042 0,039 0,06

GHR Gipps Fuzzy Fuzzy 2 Wiedemann

 
29. ábra: Az egyéni különbségeket figyelembevevő modellek fitness értékei 

Érdemes egy pillantást vetni a modellek teljesítményére, látható, hogy alapvetően mind az 
öt modell megfelelően működik, a Wiedemann modell értelemszerűen ebben az 
összevetésben is gyengébben szerepel. 

 GHR Gipps Fuzzy Fuzzy 2 Wiedemann 

Pozícióeltérés várható értéke  
(m) 

0,02; 
1,99 

0,02; 
1,83 

-0,01; 
1,76 

0,02; 
1,68 

-0,05;  
2,66 

Sebeségeltérés várható értéke  
(m/s) 

-0,02; 
0,83 

0,01; 
0,87 

-0,01; 
0,87 

-0,01; 
0,86 

-0,05;  
1,19 

10. Táblázat: A modellek mért adatoktól való eltéréseinek eloszlása (átlag; szórás) 

A könnyebb összehasonlítás érdekében a vizsgálat tényleges tárgyát képező, – és ennek 
megfelelően a legfontosabb – modell, a második Fuzzy modell teljesítményének 
bemutatásában ugyanaz a kiválasztott jármű szerepel, mint korábban a GHR modell 
esetén. A modell teljesítményét a 30. ábra szemlélteti. A teljes futás során a 
pozíciódiagram szinte tökéletes fedést mutat, és értelemszerűen ugyanez mondható el a 
követési távolság diagramjának esetében is, hiszen a maximális eltérés nem lépi át a 2m-t. 
Ennél pontosabb közelítés azonban nehezen elképzelhető, mivel a járművezető pozícióját 
egyéb körülmények, illetve pillanatnyi saját döntései is befolyásolják. 
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A kiválasztott jármű átlagosnak tekinthető abból a szempontból, hogy azon a GHR 
modell általános formájának teljesítménye is hasonlóan jó értékeket mutatott, azaz a 
járművezető viselkedése közelíti az összes vezető mediánját; ám a GHR modell más 
járműveken nagyobb eltéréseket produkál. 

 
30. ábra: A Fuzzy modell viselkedése kiválasztott járművön (Pozíció, Követési távolság, sebesség, és 

metszet)  

A 31. ábra láthatóak a második Fuzzy modell teljes adatsorra vonatkozó 
teljesítménydiagramjai. A pozíció és követési távolság eltérések 1,677-es szórása 
megközelíti az elérhető minimumot, ennél jobb közelítést ért el ugyan Kikuchi-ék 
[Kiku03] Fuzzy modellje, ám a náluk alkalmazott igen nagy partícióméret, és az ennek 
megfelelő nagy szabálybázis gyakorlati szempontból nem megfelelő; illetve az a tény, hogy 
az ő vizsgálatuk egyetlen jármű viselkedésének leírására vonatkozott rámutat, hogy a jelen 
disszertációban ismertetett modell ilyen feltételek mellet jobbnak értékelhető. A modell 
sebességben is megfelelően teljesített, hiszen processzorigénye kevesebb, mint 
másfélszerese Gipps modelljének.  

A sebesség-eltérés diagrammon is kivehető a kiugró értékek alacsonyabb száma. Az 5 m/s 
sebességhez tarozó iránymező metszet pedig igen jól közelíti a mért adatsorok mediánját. 

Végül, az identifikált modell vezetői paramétereinek meghatározását a 31. ábra, illetve  a 
11. Táblázat ismerteti. 

Az algoritmusba épített eloszlás-kényszerítés megfelelően működött, hiszen mindkét 
paraméter (r1. r2) 0,5-ös átlaggal, és kb. 0,15-ös szórással rendelkezik. További érdekesség, 
hogy sikerült két olyan tényezőt választani, amelyek ne, vagy nagyon kis mértékben hatnak 
egymásra, ezt mutatja a tényezők alacsony korrelációja.  
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31. ábra: Járművezetői különbségek eloszlásának sűrűségfüggvénye a Fuzzy (2) modellben 

 Átlag Szórás Min Max Korreláció Kovariancia 

R1 0,49 0,15 0,23 0,85 

R2 0,50 0,18 0,15 0,85 
0,013 -0,0004 

11. Táblázat: A Fuzzy (2) modell járműparamétereinek statisztikai adatai 

 
32. ábra: A Fuzzy (2) modell teljes adatsorra vetített eltérésdiagramjai, illetve az 5 m/s sebességhez tartozó 

iránymező-metszet 
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4.5 Új tudományos eredmények 2. 
Összefoglalva a fejezet tudományos eredményeit, megfogalmazható a 2. tézis. A téziskör 
mikroszkopikus bemeneti adatsorokon alapulva valósítja meg a követési modellek 
paramétereinek meghatározását.  

A mérési adatok feldolgozása során szükséges az adatsorok: 

• Járműregisztrációjának, 

• Pozíciósimításának, 

• Követett jármű keresésének 

elvégzése, amelyet a fejezet ismertet. A kapott adatsor felhasználásához szükség van az 
identifikálandó modell struktúrájára. Az algoritmus ezek után két alapvető, párhuzamosan 
futó optimumkeresési eljárást alkalmaz, melyek közül az első a globális 
modellparaméterek meghatározásáért felel, és olyan szimulált hűtéssel támogatott 
genetikus algoritmust alkalmaz, amely: 

Elitista (5%-ban); Valós génreprezentációval rendelkezik; A fitnessértéket a szimulált 
hűtés random(T) függvényével módosító; A szelekciót így abszolút sorbarendezéssel 
valósítja meg; A mutációt random(T) sugárban végzi; Teljes rekombinációt alkalmaz; 
Állandó populációmérettel bír. 

A második algoritmus felel az egyéni különbségek meghatározásáért, amelyet a 
modellekbe épített individuális változók reprezentálnak, ebben az esetben a sebesség 
kritikus tényező, így a keresési intervallum [0,1] ekvidisztáns felosztásaiból indított 
gradiens eljárást alkalmazza. 

2. tézis: Kidolgoztam a mikroszkopikus közúti követési modellek 
paraméter-meghatározásának egy olyan módszerét, amely mért 
mikroszkopikus adatsort felhasználva, képes a modellparaméterek és az 
individuális különbségek egyidejű meghatározására. 

A 2. tézis a [Bécs06b, Bécs07b, Bécs08a] publikációkon alapul. 

A kidolgozott algoritmus a globális és az individuális paraméterek egyidejű 
meghatározásában használható fel. 
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5 MODULÁRIS SZIMULÁCIÓS RENDSZER ÉPÍTÉSE 
 

5.1 Bevezető 
Az Értekezés eddigi fejezetei mind a járművezetői viselkedés modellezésére irányultak és 
bemutatásra került egy olyan modell, amely a szimulációs környezet építésének lehet 
alapja. Jelen fejezet célja egy ilyen rendszer fejlesztésének bemutatása. Ez a fejlesztés 
azonban más jelegű kutatómunkát kíván, mint az előző részekben ismertetett feladatok. A 
folyamat ebben az eseten is konstruktív megközelítést kíván, ám nem az algoritmusok 
szintjén, hanem strukturális, szoftvertechnológiai szinten, ahol a numerikus teljesítmény, 
illetve a modularitás szempontjait kell figyelembe venni. 

A feladat tehát arra irányult, hogy ellentétben az eddigi – a szerző által fejlesztett – 
szoftverekkel, a mostani szimulációs környezet ne általánosan beépített viselkedési 
formákat, illetve objektumstruktúrát tartalmazzon, hanem minden egyes eleme cserélhető 
illetve fejleszthető legyen. Ez a modularitás biztosítja azt, hogy a szimuláció segítségével 
ne csak egy adott forgalmi modellkört lehessen vizsgálni, hanem – tetszőleges testre 
szabással – különböző modelleket lehessen összehasonlítani. Természetesen jelenleg is 
vannak a piacon olyan szoftverek, amelyek bizonyos mértékig programozhatóak, de a 
teljes modularitás, illetve a beépítendő modellek szabad formálása céljából szükséges az új 
rendszer fejlesztése. 

A fejlesztés során olyan szoftverkörnyezetet kialakítása történt, amely a városi, illetve  
autópálya közlekedési hálózat fizikai paramétereiből, csomópont és útvonal jellemzőiből, 
közlekedési hálózat-gráfot generál, és az ezen folyó sztochasztikus közlekedési folyamatot 
modellezi. 

Ennek megfelelően ki kellett választani egy modellezési alapstruktúrát, amely alapkövéül 
szolgál a viselkedés leírásának. A lehetséges eszközök, és a kiválasztott eljárás a 
későbbiekben kifejtésre kerülnek. A modularitás biztosítása érdekében ki kellett fejleszteni 
egy olyan struktúrát, amelyben az egyes elemek könnyen cserélhetőek, illetve vannak olyan 
– főként topológiai – objektumok, amelyek nem módosíthatóak, ám alapját adják a 
későbbi építkezésnek. 

A fejezet főleg a szoftverfejlesztés eredményeire tér ki, így nem tartalmazza a használt 
modellek elméleti hátterét, sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a kifejlesztett szoftver 
bemutatására. 

5.2 Szoftver felépítés 
A szimulációs szoftver moduláris felépítésű. A programszerkezet szempontjából ez annyit 
jelent, hogy az egyes funkcionális elemek – az osztályok –, egymástól függetlenül lettek 
definiálva, a minél nagyobb flexibilitás érdekében. Természetesen a flexibilitásnak és a 
moduláris felépítésnek vannak negatív hatásai is, jelen esetben a numerikus sebesség 
csökken csekély mértékben, ellenben a modularitás által egy sokkal rugalmasabb szoftvert 
kaptunk. A szimulációs „kernel” természetesen tartalmaz olyan osztályokat, amelyek 
beágyazottak, és minden – a szoftverre épülő – modellnek alkalmazkodnia kell hozzájuk 
[Bécs05b].  
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A szimuláció magját az ún.: „TSimulation” osztály adja, amely a átfogóan tartalmazza a 
szimulációhoz szükséges paramétereket. Ehhez az osztályhoz kapcsolódik az összes – már 
a rendszer működését meghatározó – egyéb osztály. 

START

Objektumok
döntései

Vizualizáció

Járművek akciói

Járművek
döntései

STOP

Generátor objektumok
Jelző Objektumok
Mérő Objektumok

stb...

Léptetés
Egyéb tevékenység

Forgalom
Statisztika

Követés
Előzés

Sávváltás
Objektumok
Elsőbbség

stb...

 
33. ábra: Kernel feladatok 

A szimulációs kernel lépéseit a 33.ábra szemlélteti Az ismertetett folyamat szimulációs 
lépései a következők: A kernel először a külsőleg definiált objektumok döntéseit és 
lépéseit hajtja végre (mint pl. járműgenerátorok, jelzőlámpák, kereszteződések, stb.), ezek 
ismertetése a későbbiekben kerül sorra. A következő lépés, a már elvégzett objektum-
döntések ismeretében az egyes járművek döntéshozása. Fontos megemlíteni, hogy az 
egyes járművek döntéseit és lépéseit külön eljárásban kell megvalósítani, hogy egy adott 
pillanatban minden egyes döntés, a még a jelen állapot szerint szülessen, és amikor 
minden egyes jármű meghozta a döntését, akkor kerüljön sor az egyes járművek 
léptetésére. A járművek döntései a következők lehetnek: követés, sávváltás, előzés, 
útvonali döntések, elsőbbségadás, objektumoktól függő döntések, stb. Végül a szimulációs 
kernel elvégzi azon egyéb tevékenységeket, amelyek esetlegesen még szükségesek lehetnek 
a vizsgálatokban, mint például a mérések, statisztika, illetve a vizualizáció. A vizualizáció a 
program jelen állapotában egy egyszerű 2D megjelenítés, de a továbbiakban lehetőség van 
a részletesebb, adott esetben 3D megjelenítés implementálására is. 

A programstruktúra – a már eddig ismertetett TSimulation osztály mellett – tartalmaz 
egyéb beépített osztályokat is, amelyek minden – a struktúrára épülő – modell keretét 
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adják. Ezek felsorolásszerűen a „TNet”, „TLine”, „TLane”, „TCell”, „TCar”, „TNode” és az 
univerzális „TObj” osztályok. Ezen osztályok a későbbiekben mind külön is ismertetésre 
kerülnek, itt csak a struktúrában elfoglalt helyüket mutatjuk be. 

Ezen osztályok közül – a TObj osztály kivételével – mindnek előre definiált szerepe van a 
szimulációs modellben. A TObj osztály implementálása a moduláris viselkedési elvárások 
miatt szükségserű, ez egy olyan előre definiált ős-osztály, amelyből bármilyen – a modell 
működését – befolyásoló osztályt származtathatunk, megadva annak a lehetőségét, hogy 
az újonnan definiált elem könnyen integrálható legyen a már létező keretszerkezetbe. 
Többek között ennek az osztálynak a leszármazottja a programba már beépített Lámpa, 
forgalommérő, és a forgalom-megfigyelő is.  

A 35.ábra szemlélteti a modell osztálykapcsolatait. Látható, hogy egy modell átfogó 
alaposztálya a TSimulation, ehhez tartozik a hálózatot definiáló TNet osztály, és ehhez 
kapcsolódik a többi – már modell-objektumokat tartalmazó osztály. A szoftverhez jelen 
állapotában tartozik egy kezelői-megjelenítői felület (GUI) is, illetve egy mentési, betöltési 
funkció, amelyen keresztül egy script nyelven keresztül építhető fel a vizsgálandó modell. 

TSimulation
NET

TNet
Lines

Objects
Cars

Nodes

TLine
NET

Tobj
Cell

TLane
NET

TCar
Cell

TCell
CAr
Tobj
Tlane

TNode
NET

 
34. ábra: Osztálystruktúra 
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5.3 A felsorolt osztályok feladatai 
A szimuláció átfogó működésének ismertetése után az egyes osztályok kapcsolatainak 
ismertetése jelen fejezetben történik. Ez a felsorolás egyben igen jó alapot szolgáltat az 
alkalmazásstruktúra működésének megértéséhez. 

5.3.1 TSimulation 
A szoftveres szimuláció alaposztálya, amely tartalmaz olyan átfogó paramétereket, 
amelyek főként meghatározzák a modell keret működését. Főbb paraméterei: 

1. Steptime, Celllength, Time - A szimulációs lépésidőt, a szimulációs hálózat – 
esetleges – cellaméretét, illetve a szimulációs időt tartalmazó elemek. 

2. Net :TNet     - A szimulációhoz tartozó hálózati osztályegyedet 
tartalmazó hivatkozás. 

3. Proc. Onestep   - A szimulációs kernel alapvető lépéseit tartalmazó 
eljárás. 

4. Az osztály természetesen tartalmaz egyéb tulajdonságokat és eljárásokat, ám azok a 
program működésének megértéséhez nem feltétlenül szükségesek. 

5.3.2 TNet 
A szimulációs hálózatot tartalmazó osztály. Rendeltetése az, hogy a felépített modell 
elemeit tartalmazza: 

• Lines : TList;   - A szimulációhoz tartozó utakat, útszakaszokat 
tartalmazó lista. 

• Objects :TList;  - A szimulációban szereplő, a „TObj” osztályból 
származtatott objektumok listája. 

• Nodes : Tlist;   - A szimuláció hálózatának csomópontjait tartalmazó 
lista. 

• Cars : Tlist;   - A futás közbeni, összes résztvevő jármű listája. 

5.3.3 TLine 
A modell útjait leíró osztálytípus. Fontosabb tulajdonságai: 

• FromX,ToX,FromY,ToY  - Az út pozícióját tartalmazza a hálózatban. 
• Length   - Az út hossza. 
• Priority   - Az út prioritása  
• Allowedspeed  - Megengedett sebesség (Az úton lévő egyéb 

objektumok ezt felülbírálhatják) 
• Lanes    - Az úthoz tartozó sávok listája. 

5.3.4 TLane 
A sávokat leíró osztály. Ennek az osztálynak az egyedei sohasem fordulnak elő magukban, 
mindig valamelyik másik objektumhoz kötődnek, mint pl. a TLine, vagy a TNode osztály. 
Fontosabb tulajdonságai: 
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• Cells     :TList;  - Amennyiben a felépített modell megkívánja, az adott 
sáv celláit tartalmazza, ez főleg a térben diszkrét modellek esetében fordul elő. 

• Lanesout    - A sávból elérhető további sávok listája (Legyen az 
csomóponti, vagy útszakaszon lévő sáv). 

• Lanesin   :TList;  - A sávba befutó sávok listája. 
• LastCar   :TCar;  - A sávban lévő utolsó járműre mutató hivatkozás. 
• Laneright,Laneleft  - A sáv szomszédos sávjai, amennyiben vannak 

ilyenek. 
• Direction   - A sáv iránya az adott úton. 

5.3.5 TCar 
A Járműveket leíró osztály. Minden mozgó objektum ebből származtatható a szimuláció 
során. Mivel a modellezés során ennek az osztálynak viselkedése határozza meg leginkább 
a szimuláció működését, ezért ennek az osztálynak nagyon sok tulajdonsága van, de ezek 
egy esetleges modellváltás esetén tetszés szerint elhanyagolhatóak, adott esetben pedig 
bővíthetőek: 

• Cell:TCell;   - Amennyiben térben diszkrét modellt tervezünk, ez a 
hivatkozás mutat a jármű által éppen elfoglalt cellára. 

• NextCAr,LastCar :TCar;  - A jármű előtt és mögött haladó járműre mutató 
hivatkozás. (Amennyiben nincs ilyen, értéke „Nill”) 

• Aggression   - A jármű(vezető) agresszivitási foka. 
• Position   - A jármű adott sávon elfoglalt pozícióját mutatja 
• Speed    - A jármű aktuális sebessége. 
• Length   - A jármű hossza. 
• Acc,Nextacc,Maxacc,Maxdec,DesSpe,MaxSpe – A jármű döntési modellekhez 

szükséges paraméterek. 
• Destination   - A jármű utazási célja. 
• Proc. Decide   - A jármű döntési eljárása. Ez természetesen 

változtatható, ebben a részben lehet változtatni a járműkövetési, sávváltási, egyéb 
döntéseit. 

• Proc. Step   - A jármű léptetési eljárása. Ebben hajtja végre az 
esetleges mozgási, követési, sávváltási lépéseket. 

5.3.6 TCell 
A diszkrét térosztású modellekhez kialakított cella osztály. 

• X,Y    - A cella pozíciója. 

• Direction   - A cella iránya. 

• ObjectsInSight  - A cella pozíciójából „látható” objektumok listája. 

• Lane,Car,Obj   - A cellához tartozó hivatkozások listái. 
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5.3.7 TNode 
Csomópontok részére definiált osztály. Minden csomópont ebből származtatható, a 
csomópontokhoz sávok, objektumok rendelhetőek. 

• X,Y    - A csomópont pozíciója. (Amennyiben pontszerű) 

• Lanes    - Sávok listája. 

• Objects   - Objektumok listája. 

• Proc. Act   - A csomópont viselkedését leíró eljárás. 

5.3.8 TObj 
Az univerzális objektum ősosztály. A modellekben nem jelenhet meg közvetlen egyede, 
mivel csak üres virtuális eljárási vannak, de származtatható belőle minden olyan nem 
mozgó objektum (osztály), amely valamilyen hatással lehet a forgalomra. (pl. lámpák, 
járműgenerátorok, OD-táblázatok, mérőobjektumok stb.) Legfontosabb tulajdonságai: 

• Cell    - Az objektum cellahivatkozása. Amennyiben nincs, 
értéke „Nill”. 

• Proc. Act   - Az objektumhoz definiálható viselkedési eljárás. 

Az így definiált osztályok segítségével könnyen meg lehet valósítani a mikroszkopikus 
modellek nagy részét. Fontos megjegyezni, hogy a modell működéséhez szükséges egy 
újabb osztály, az ún. „TSimulationThread”, amely egy programszál, és a szimulációs 
kernel háttérben történő futásáért felelős. A SimulationThread egy olyan objektum, amely 
ennek az osztálynak egy egyede, szükségességét pedig az a tény indokolja, hogy az 
esetleges kezelőfelülettől függetlenül fusson a szimuláció, így a kezelőfelület futás közben 
is könnyen elérhető legyen. 

A szimulációs kernel alaposztályait a „KernelUnit” nevű unit tartalmazza. Kis 
változtatással, a szoftvertől függetlenül beépíthető bármely más alkalmazásba. 

5.4 A járművek viselkedése 
Bár a tervezés fő célja a modellezési keret megalkotása volt, a szimulációs kernelbe 
beépítetésre kerültek viselkedési modellek. A járműviselkedést nagyban meghatározza az 
alkalmazott modell. A szoftverbe beépített döntési mechanizmusok a következők:  

• Szabadáramlási modell; 

• Járműkövetési modell; 

• Sávváltási modell és 

• Objektumoktól függő döntési modell (pl. Lámpáktól, tábláktól függő döntések) 

A jármű – illetve járművezető – döntéseihez a járműnek ismernie kell a körülötte folyó 
forgalom paramétereit, és ezek figyelembevételével kell meghatároznia saját viselkedését. 
A járművet körülvevő hatások a következők lehetnek: 

• A jármű jelen mozgási állapota (sebesség, gyorsulás, stb.) 
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• Az útviszonyok (pályaív, megengedett sebesség, látási és környezeti tényezők) 

• A járművet körülvevő járművek viselkedése (Jármű előtt-mögött, szomszédos, 
esetleg szembehaladó sávban mozgó járművek) 

• Forgalmi jelzések, és topológia (jelzőlámpa, kereszteződés, táblák). 

 
35. ábra: Járművezetői döntési tényezők 

5.4.1 Megengedett sebességtől függő döntés 
A járművezetők sebességválasztása üres pályán a pálya megengedett sebességétől függ. A 
beépített döntésmodell ezért figyelembe veszi a járművezető kívánt sebességét – amely 
függ a járművezető agresszivitási fokától és a megengedett sebességtől –, illetve a jármű 
aktuális sebességét. 

A döntés során a jármű meghatározza a kívánt és a tényleges sebességkülönbségét, és azt 
hasonlítja össze a kívánt sebességgel. 10%-os eltérés esetén nem változtat a sebességén, 
egyéb esetben a különbséggel egyenes arányosan fékez, illetve gyorsít. 

A figyelembevett paraméterek: Kívánt sebesség, sebesség, maximális gyorsítás, maximális 
fékezés. 

A 36. ábra szemlélteti a jármű szabad sebességválasztásához tartozó gyorsítási diagramot. 

A szoftverkörnyezetben a megengedett sebességhez tarozó döntést a TCar osztály 
„DecideAllowedSpeed” metódusa valósítja meg. 

 
36. ábra: Megengedett sebességtől függő gyorsítás 

Sebességkülönbség 0 

Maximális fékezés 

Maximális gyorsítás 

Gyorsítás 
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5.4.2 Járműkövetés 
A programstruktúra rugalmasan kezeli a járműkövetési döntések beépítését. A döntések 
felvehetők dinamikus eljárásként, így könnyen csatolhatóak a modellekhez. A 
járműgenerátor fogja eldönteni, hogy ezek közül melyiket alkalmazza, így elméletileg 
elképzelhető, hogy egy szimuláción belül több döntési modell is szerepeljen. 

5.4.3 Objektumoktól függő döntések 
Az objektumoktól függő járművezetési döntések főleg valamilyen korlátozásra adott 
válaszok. Ilyen korlátozás lehet többek között a forgalmi tábla, vagy a közlekedési lámpa. 
Ezek jelzéseinek megfelelő távolságból történő észlelése esetén a járművezető megpróbál 
(agresszivitási fokától függően) válaszlépést generálni.  

A járművezető – függően az objektum távolságától – mindig meghatározza az adott 
távolsághoz tartozó elvárt sebességét, és ehhez próbál igazodni.  

A szoftverkörnyezetben az objektumokhoz tarozó döntést a TCar osztály „DecideObjects” 
metódusa valósítja meg. 

5.4.4 Sávváltás  
A beépített sávváltási modell – bár tartalmaz változásokat –, nagyban támaszkodik Hidas 
P. [Hida02] cikkében bemutatott modellre. 

A sávváltás modellezése során a járművek – csakúgy, mint a járműkövetés esetén – Fuzzy 
döntéshozóra támaszkodnak. A jármű először eldönti, hogy a sáv, amelyben halad 
megfelelő-e. Az adott sáv megfelelő, amennyiben a továbbhaladás céljából megfelel, illetve 
amennyiben a járművet körülvevő forgalom nem akadályozza a járművezetőt a szabad 
haladásban. E feltételek teljesülését a járműmodell értékeli, és a döntéshozó segítségével 
százalékos jósági fokot határoz meg az éppen elfoglalt sávval kapcsolatban. Ha a sáv 
valamilyen szempontból nem megfelelő, a modellnek meg kell vizsgálnia a szomszédos 
sávot (sávokat).  

A modell ugyanilyen szempontok alapján vizsgálja a szomszédos sávokat, illetve 
figyelembe veszi, hogy az adott jármű „befér-e” az adott sávba a mellette haladó 
forgalomtól függően. E szempontok szerint minősíti az egyes szomszédos sávokat a 
modell, és így megkapja mind a saját, mind a szomszédos sávok megfelelőségi értékeit.  

Ezek után a modell összehasonlítja az egyes sávokhoz tartozó megfelelőségi étékeket, és 
ennek alapján dönt az esetleges sávváltásról. 

A szoftverkörnyezetben a sávváltáshoz tarozó döntést a TCar osztály 
„DecideLaneChanging” metódusa valósítja meg. 

5.4.5 A döntések összegzése 
Mint látható, a járművek döntési modelljében több azonos viselkedési csoportra 
vonatkozó mechanizmus van. Ilyen például a gyorsításra vonatkozó döntés is, hiszen a 
szabadáramlási-, követési- illetve objektumoktól függő döntések is a jármű 
sebességváltoztatására vonatkoznak. Ezért szükséges egy eljárás definiálása, amely e 
döntéseket összegzi. 
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A TCar osztály „Decide” metódusa felel e döntések összefogásáért, illetve a végleges – 
viselkedésre vonatkozó – döntés meghozataláért. 

A döntés meghozatala biztonság-alapú, ami azt jelenti, hogy az adott döntések közül 
minden esetben a legbiztonságosabb döntést hozza meg a jármű. 

Erre példa gyorsítás megválasztása, a modell a különböző – szabad, követési, objektumtól 
függő – gyorsítási paraméterek közül a legkisebbet választja, ezzel biztosítva, hogy 
semmilyen esetben ne lépjen fel kritikus szituáció a biztonságos közlekedésben. 

5.5 Új tudományos eredmények 3. 
A szoftverstruktúra fejlesztését bemutató fejezet tudományos eredményeit foglala össze a 
3. tézis. A fejlesztés célja olyan architektúra létrehozása volt, amely képes különböző 
modelleket és különböző szituációkat beépíteni. A környezet a dinamikusan felépített 
osztálystruktúrára és a moduláris jellegre fekteti a hangsúlyt. A környezet tartalma: 

• Hálózat leírása; 

• Szereplők leírása; 

• Alapvető forgalomtechnikai objektumok leírása; 

• Járműgenerálás; 

• Szimulációs kernel (mag); 

• Alapvető járművezetői döntések. 

Ezen funkciók mellett egy dinamikusan programozható ősosztály bevezetésével egyéb 
objektumok, illetve interfészek definiálására van lehetőség, amelyekre példát a 6. fejezet 
ismertet. A környezethez tartozik egy, a hálózat leírásához, illetve a tesztesetek 
futtatásához szükséges Script-nyelv fejlesztése is.  

3. tézis: Olyan kutatási célú moduláris közúti forgalom-szimulációs 
keretrendszer struktúráját dolgoztam ki, amely alkalmas a közúti forgalom 
egyszerű modellezésére és rugalmasan bővíthető.  

A 3. tézis a [Bécs05a, Bécs05b, Bécs05c] publikációkon alapul. 

A tézis alapján fejlesztett szoftver több vizsgálat elvégzésére alkalmas. Ezek a vizsgálatok 
a továbbiakban bővebb kifejtésre kerülnek. 
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6 MINTAALKALMAZÁSOK 
Jelen fejezet célja, hogy néhány mintaalkalmazáson keresztül ismertesse a modellépítés, és 
a moduláris szimulációs rendszer felhasználási lehetőségeit. 

Az elkészült, illetve néhány esetben az akkori fejlesztési fázisban lévő szoftver 
bővíthetőségi lehetőségeit használja ki az alább ismertetett négy mintaalkalmazás: 

1. A járműkövetési modellek minőségi tulajdonságainak elemzése; 

2. Kereszteződés célforgalmi mátrixának vizsgálata; 

3. Dinamikus lámpavezérlés; 

4. Autópálya forgalombecslése. 

Némely mintaalkalmazás, mint például a kereszteződés mérése, illetve a dinamikus 
lámpavezérlés nem tekinthető új eredménynek, hiszen semmilyen új elméleti eredményt, 
vagy algoritmust nem tartalmaz, ellenben jól szemlélteti a felépített rendszer könnyű 
bővíthetőségét. A modellek elemzése rész, az identifikált mikroszkopikus modellek 
minőségi vizsgálatával foglalkozik, míg az autópálya forgalombecslése rész egy új, Fuzzy 
alapú forgalombecslőt ismertet, melynek tesztelése a szimulációs környezet segítségével 
történt. 

6.1 Kereszteződés célforgalmi mátrixának becslése 
A forgalomnak vannak mérhető, és nem, vagy nehezen mérhető paraméterei. Bizonyos 
automatikus forgalomszabályzó rendszerek olyan bemeneteket igényelnek, amelyek 
azonban közvetlenül csak költsége módon mérhetőek. Ilyen paraméter lehet egy hálózat, 
vagy kereszteződés célforgalmi mátrixa (Origin-Destination), melynek közvetlen mérése 
járműregisztrációval, esetleg videó alapú megoldásokkal történhet. A paraméterek becslése 
kézenfekvő lehet, hiszen a kereszteződés be-, és kihajtási pontjain a forgalom adatok 
könnyen regisztrálhatóak (pld. Hurokdetektorral). Ekkor egy megfelelő állapotbecslő 
megadhatja a kereszteződés fordulási rátáit [Bécs05c]. Mivel a hivatkozott cikkben 
megjelent MHE alapú állapotbecslő nem a szerző saját munkája, ezért annak kifejtése nem 
tartozhat az Értekezés témájához. Az állapotbecslő teszteléséhez azonban szükséges volt 
mintaadatsor generálására, amelyet a fentebb ismertetett szoftverkörnyezet valósított meg. 

A vizsgálat struktúráját a 37. ábra szemlélteti: 

 
37. ábra: Az MHE vizsgálat struktúrája 
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A feladat tehát egy négyirányú kereszteződés négy bemeneti, illetve négy kimeneti 
pontjának szimulált hurokdetektoros mérései alapján fordulási ráta becslése volt. Mivel a 
vizsgálat szabályozást nem, csak a becslést tartalmazza, ezért a visszacsatolás nem 
szerepelt a rendszerben, tehát csak egy adott időintervallum adatait kellett generálni. 
Ebből a célból két új objektum implementálható a rendszerbe. Ezen objektumok a 
„TObj” osztályból könnyen származtathatóak, így beépítésük a szimulációs környezetbe 
nem okoz problémát. Az első a „Tmeasure” osztály, mely egy hurokdetektor működését 
szimulálja. Köthető egy sáv egy adott pontjához, és a rajta áthaladó járműveket számlálja. 
A második osztály, a „TMeresek”, szintén a TObj osztályból származtatható, és egy adott 
csomóponthoz köthető. Az osztály inicializálási feladata, hogy a csomópont összes ki-, és 
behajtó sávjának adott távolságú pontjához egy hurokdetektort rendeljen, majd ezek 
mérési eredményeit összegezve, a merevlemezen eltárolja olyan formában, hogy azt az 
MHE interpretere – jelen esetben a MATLAB – értelmezni tudja. További feladat a 
kontrollparaméterek tárolása, azaz a tényleges fordulási ráták elmentése, amely az ezt 
feldolgozó algoritmus ellenőrzésére szolgál. A felépített osztályok szerepét a szimulációs 
modellben a 38. ábra szemlélteti.   

TSimulation
NET

TNet
Lines

Objects
Cars

Nodes

TLine
NET

TLane
NET

TNode
NET

TMeasure (Tobj)
Lane

Meres (Tobj)
Tmeasure

 
38. ábra: A kereszteződés mérésének modellje 

6.2 Dinamikus Lámpavezérlés 
Az EJJT egyetemi tudásközpont egyik feladatában a forgalomfüggő lámpavezérlés 
vizsgálata, és algoritmus tervezése történt. Ennek keretében kifejlesztésre került egy olyan 
torlódásdetektáló szűrő, amely a kereszteződés előtt felépülő járműsor alakulását vizsgálja, 
és annak alapján állapítja meg a következő lámpaciklus fázistervét. [Boko04, Boko06a] 

A torlódásdetektáló algoritmust Varga István 2007-es PhD értekezésében [Varg07] 
publikálta, ezért jelen dokumentum nem tér ki a részletes ismertetésére, ez esetben is csak 
a tesztrendszer felépítését és a projektek kapcsolatát ismerteti. (39. ábra) 

A torlódásdetektáló szűrő MATLAB interpreteren fut, és bemenete az adott 
kereszteződés bemenő sávjainak elején, illetve valamely távolságban mért keresztmetszeti 
forgalma, amelyet minden lámpaciklus elején fogad, majd kiküldi a következő fázistervet. 
Mivel a két alkalmazás külön környezetben fut (lévén a MATLAB kód interpretált, a 
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szimuláció pedig fordított alkalmazás) működésük aszinkron, azaz vezérlésüket 
valamilyen, a kommunikációs csatornán megvalósított szemaforing funkció kell, hogy 
szabályozza. Ez file alapú kommunikáció esetén hozzáférési jogokkal, egyéb, például 
TCP/IP alapú kommunikáció esetén vezérlőjellel valósítható meg. 

 

 
39. ábra: A kereszteződés, sorfelépülés és kommunikáció modellje 

A szimuláció oldalán a csatoló felépítése ismét egyszerű feladat. Felhasználva a 
„TMeasure” osztályt forgalommérésre, egy, a TObj-ból származtatható „TVNode” 
osztály felelős a csomóponthoz kötésért, a mérésekért és a kommunikációért. A TVNode 
osztály-egyed valósítja meg ezek után a kommunikációt, a szinkronizációt, az adatok 
megfelelő formában történő átadását, és a fázisterv megvalósítását az adott kereszteződés 
lámpáira. 

6.3 Modellek elemzése 
A 2. fejezetben ismertetett mikroszkopikus járműkövetési modellek paramétereinek 
meghatározását valós forgalmi adatok alapján a 4. fejezet tárgyalja. Azonban egyik fejezet 
sem tér ki az egyes modellek jósági, minőségi vizsgálatára. Az identifikációhoz felhasznált 
adatsor – bár igen nagyméretű, – nem tartalmaz minden, a járműkövetéssel feltétlenül 
lefedhető szituációt, a mérések igen kis százaléka tartalmaz kritikus követési helyzetet, 
például vészfékezést. A modellek vizsgálatának másik fontos tényezője a modellek 
makroszkopikus teljesítményének vizsgálata. Ezt a feladatot a modellek által előállított 
makroszkopikus jellemzők (sebesség, forgalomnagyság, forgalomsűrűség) 
referenciaértékekhez történő viszonyításával lehet megvalósítani. Sok esetben azonban a 
kutatók megelégednek csak a mikroszkopikus, vagy makroszkopikus tulajdonságok 
vizsgálatával is. [Panw03, Panw05, Wu02, Hour03, Fang05] 

A mikroszkopikus viselkedés vizsgálata esetén a legfontosabb kérdés, hogy az adott 
modell stabil-e. A kifejezés ebben a formában szabályozástechnikailag nem helytálló, ám a 
szakirodalom ezt a kifejezést alkalmazza, mégpedig két értelemben. Az első értelmezés a 
kétszereplős követési feladatra összpontosít, azaz csak egy követő, és egy követett jármű 
relációját vizsgálja, állandó bemenet esetén, ami azt jelenti, hogy a követett jármű minden 
esetben állandó sebességgel mozog, és a vizsgálat az irányítástechnikai értelemben vett 
stabilitásra koncentrál, kiegészítve a túllendülés korlátozásával, mivel ebben az esetben a 
túlzott mértékű túllendülés ráfutást eredményez. Az ismertetett modellek mindegyike 
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eleget tesz ennek a feltételnek, sokkal érdekesebb és értékesebb a járművek viselkedését a 
forgalom dinamikájában vizsgálni. A második lehetőség ezt a megközelítést alkalmazza. 
Ebben az esetben a forgalomban –  ahol a követett jármű sebessége nem állandó – kell a 
stabilitást vizsgálni. Általában erre két relatív mutatószám alkalmazása elfogadott. A 
ráfutások aránya, és a kritikus – a reakcióidő és a sebesség szorzatát megközelítő – 
távolság elérése. 

A makroszkopikus vizsgálat a Drew-modellhez viszonyíott eltérést veszi figyelembe. A 
Drew- modell a sebesség-sűrűség kapcsolatot az alábbi formában határozza meg: 
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Ahol v a sebesség, ρ a forgalomsűrűség, vf a szabadáramlási (freeflow) sebesség, ρmax a 
maximális forgalomsűrűség, n pedig forgalmi körülményektől függő paraméter. 
Értelemszerűen a forgalom fundamentális egyenlete segítségével bármely két paraméter 
relációja kifejezhető. A városi közlekedés tipikus paramétersora: 
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Általában a forgalmat szimulációban a forgalomnagysággal lehet generálni. Kézenfekvő 
lenne tehát egy nyitott út elején elhelyezett járműgenerátorral előállítani a járműveket, és 
az út egy adott szakaszán mérni a jellemzőket. A vizsgálat szempontjából azonban 
felvetődik egy probléma, amelyet a 40. ábra szemléltet. Az ábrán a Drew modell sebesség-
forgalomnagyság összefüggése látható a fenti paraméterek alapján. Látható, hogy egy 
forgalomnagyság értékhez két sebességérték tartozik, amelyek közül az egyiket stabilnak 
nevezzük, mivel a magukra hagyott, és korlátozatlan forgalom átlagos sebessége erre az 
értékre áll be. Ez a stabil régió az alacsonyabb forgalomsűrűség értékekhez tartozik. Az 
alacsony sebesség melletti áramlás ugyanakkor a magas forgalom sűrűséghez, azonban ezt 
az állapotot csak elölről jövő kényszer tarthatja fenn.  

 
40. ábra: A Drew modell 

A teljes tér lefedéséhez tehát valamilyen kényszert kell alkalmazni, melyre két alapvető 
lehetőség áll rendelkezésre. Az első esetben a forgalmat nem nagyságával, hanem 
sűrűségével kell generálni, azaz adott hosszúságú útszakaszon megfelelő számú járművet 
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elhelyezni. Ezt a megoldást zárt körgyűrű alakú úton végezhető, a gyűrűn haladó járművek 
számának fokozatos csökkentése mellett. A makroszkopikus jellemzők így jól mérhetőek, 
de a forgalom lecsendesedik, elveszti minden dinamikáját. A második lehetőség – amely 
felhasználásával jelen modellek vizsgálata is folyt – a forgalmat fokozatosan csökkenő 
nagyságával generálja egy nyitott út elején, míg az út végén egy folyamatosan növekvő 
zöldidejű forgalmi lámpa biztosítja a mérendő szakasz forgalomsűrűségének változását.  

Annak érdekében tehát, hogy a követési modellt ki tudjuk ragadni az egyéb forgalmi 
modellek közül, egy speciális szituációt kell felállítani. A szituációs modell felépítése a 
következő megfontolásokra épül: 

• A forgalom egyenes, egysávos városi útszakaszon folyik, ahol kizárható a sávváltás 
és az előzés, így a vezetők döntéseit csak a megengedett sebesség, illetve a 
járműkövetés határozza meg. Megjegyzendő, hogy a két egy irányba haladó sáv 
esetén is hasonló eredmények születnek. 

• A forgalomnagyság időben lassan változó, a különböző makroszkopikus állapotok 
elérésének érdekében (100-2500 jármű/óra); 

• A pálya végén egy forgalmi lámpa került elhelyezésre. Ennek oka a fentebb 
ismertetett jelenség, tehát az, hogy a forgalom, amely elölről nincs akadályozva, 
nem lép át a torlódási állapotba (Congested Regime), mivel a szabadáramlás során 
a forgalmi hullámok előre haladnak, így a járműveknek nincs módjuk 
összetömörülni. A lámpa egy elől elhelyezett szűk keresztmetszetet jelent a 
forgalom „Congested Regime”-be kényszerítésére; 

• A 300m-es vizsgálati szakasz a pálya közepén foglal helyet, így a pálya két végén 
kialakuló speciális forgalmi helyzetek csak kis mértékű direkt hatással vannak a 
mérésre. 

• Minden egyes modell esetén 9000s a mérés ideje, 1000s felfutási idővel annak 
érdekében, hogy megfelelő mennyiségű adat álljon rendelkezésre a szituációról.  

• A makroszkopikus paramétereket 20s-os sűrűséggel lehet regisztrálni, így egy 
mérés hozzávetőlegesen 450 mérési pontot tartalmaz. 

A vizsgált szituációt a következő ábra szemlélteti: 

 
41. ábra: A vizsgált szituáció 

6.3.1 A szimuláció felkészítése 
Az épített szimulációs környezet a fent ismertetett mérési szituációhoz szinte minden 
közlekedési objektumot tartalmaz, hiszen felépíthető az út, a járműgenerátor, a 
közlekedési lámpa, illetve vannak beépített keresztmetszeti mérési pontok. A mérés 
speciális volta miatt azonban, a közlekedési lámpa egy származtatott osztályával meg kell 
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valósítani a zöldidők folyamatos változását, illetve a mért szakaszhoz is szükséges egy, 
annak értékeit regisztráló, és a megfelelő formában ezeket eltároló objektum. Ebből a 
célból a TObj osztályból származtatott „TLog” osztály került bevezetésre, amely egy adott 
szakaszhoz rendelhető, méri a szakasz bemeneti és kimeneti pontján az áthaladó 
forgalmat, továbbá a szakasz belsejében különböző adatokat értelmez. A sűrűség mérése 
így a keresztmetszeti pontok forgalmából meghatározható, hiszen a szakaszon tartózkodó 
járművek minden időpillanatban az addig behajtott, illetve kihajtott jármű különbsége. A 
másik mért makroszkopikus jellemző a szakaszon található összes jármű sebességének 
átlaga, ezen értékekből a forgalomnagyság származtatható. További két – járművekhez 
köthető – paraméter, a ráfutás és a kritikus megközelítés számlálása is ezen osztály 
feladata. Az osztályegyed a mérési időszak végén az alábbi adatokat tárolja: 

• Modelltípus;  

• Mérési paraméterek (dátum, szakasz pozíciója, mérés kezdete, vége); 

• Globális adatok, (összes beérkező jármű, átlagos forgalomnagyság); 

• Mikroszkopikus adatok (ráfutás, kritikus megközelítés); 

• Makroszkopikus jellemzők 20s-ként (idő, átlagos sebesség, forgalomnagyság, 
forgalomsűrűség). 

6.3.2 Eredmények 
Az alábbi alfejezetek az ismert, és újonnan bevezetett modellek teljesítményét elemzi, 
először minden modell külön-külön történő értékelésével, majd egy végső összefoglaló 
elemzéssel. 

6.3.2.1 A Wiedemann modell 

 
42. ábra: A Wiedemann modell mikroszkopikus és makroszkopikus jellemzőinek értékelése 

A Wiedemann modell – melynek eredményeit a 42. ábra szemlélteti,– egy kifejezetten 
biztonságos közlekedést lefedő modell, ezt mutatja a ráfutások nélküli működése, amelyet 
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viszonylag nagy kritikus megközelítés arány mellett ér el, ez a modell biztonsági zónájának 
meglétéből ered, hiszen az ideális követési távolságban a modell csak stacionárius áramlás 
mellett ér nyugalmi állapotba, más esetben egyfajta lengés jellemző a követési folyamatra.  

Ez a tulajdonsága eredményezi azt a jelenséget is, hogy a Wiedemann modell a magas 
forgalomsűrűség-tartományban alacsony forgalmi sebességet eredményez, azaz az 
„ideális” görbe 50%-a környékén teljesít a „Congested Area”-ban. Meg kell jegyezni, hogy 
a Wiedemann modellre Vissim modellként is hivatkozik mind jelen dokumentum, mind a 
szakirodalom, melynek oka, hogy ez a modell volt a VISSIM szimulációs rendszer első 
modellje, azonban azóta a modell finomításokon ment keresztül, a szoftver jelenlegi 
viselkedési modelljének formája azonban nem publikus. 

6.3.2.2 Gipps modellje 

Gipps-modelljét, ahogy az ismertetésekor bemutatásra került, az „AIMSUN” 
mikroszkopikus szimuláció egy motorjaként fejlesztették ki. A modell azóta minden 
bizonnyal változásokon ment keresztül, mivel – bár az identifikáció során kiválóan 
teljesített, – mikroszkopikus teljesítménye kívánnivalót hagy maga után. A 
makroszkopikus tulajdonságok, a forgalom jellege megfelelőnek mondható, ám a 
ráfutások 0,69%-os értéke igen magas. Ez a jelenség főleg a modell meredek gyorsítás-
görbéjéből ered, így a modell működése közben sok a lengés. Ennek megfelelően a modell 
nem tud a makroszkopikus görbe felső holtpontján működni, minden esetben átcsúszik a 
stabil régióba. A modell eredményeit a 43. ábra mutatja: 

 
43. ábra: A Gipps modell mikroszkopikus és makroszkopikus jellemzőinek értékelése 

6.3.2.3 A GHR modell 

A Gazis-Hermann-Rothery követési viselkedés egy kezdetleges modell, a továbbfejlesztett 
változata, amely a viselkedést két területre bontja, már megfelelőnek mondható 
egyszerűbb vizsgálatok esetén. A makroszkopikus jelleg szórása ezen modell esetén a 
legnagyobb és ebben a modellben is megjelenik – igaz alacsony százalékban – a ráfutás. 
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Érdekesség, hogy – bár jelen értekezés nem tárgyalja, – a modell a csoportosított 
adatsorokon, a vezetői különbségek figyelembe vételét nélkülözve identifikációs 
szempontból is egyenrangú a többi modellel, továbbá ennél a modellnél igen egyszerű a 
mikroszkopikus és a makroszkopikus viselkedés közötti összefüggés levezetni. [Kach99] 
A modell eredményeit a 44. ábra szemlélteti: 

 
44. ábra: A GHR modell mikroszkopikus és makroszkopikus jellemzőinek értékelése 

6.3.2.4 A Fuzzy modellek 

A Fuzzy modellek eredményeit közösen is lehet értékelni. Ennek oka az, hogy a modellek 
– struktúrájukból kifolyólag – hasonló módon viselkednek. A modellek futási eredményei 
a 45. ábra és a 46. ábra jelennek meg. A két modell között csak mennyiségi különbségek 
vannak. 

 
45. ábra: A Fuzzy modell mikroszkopikus és makroszkopikus jellemzőinek értékelése 
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Mindkét modell teljesen stabilnak tekinthető mikroszkopikus szempontból. Ennek oka az, 
hogy a Wiedemann modellen kívül csak ezek a modellek rendelkeznek a stacionárius 
áramláshoz tarozó reakciómentes platformmal, így a modellek nem csak egy adott 
bemeneti pontban alkalmaznak 0 m/s2-es gyorsítást, hanem egy adott területen, így a 
vezetői viselkedése nyugodtabb. A makroszkopikus görbét mindkét modell jól közelíti. 

 
46. ábra: A Fuzzy (3)  modell mikroszkopikus és makroszkopikus jellemzőinek értékelése 

6.3.2.5 Modellek összehasonlítása 

 
47. ábra: A modellek teljesítményének összefoglaló értékelése 

A 47. ábra tartalmazza a modellek teljesítményének összefoglaló diagramját. A modellek 
összehasonlításához három alapvető paraméter összevetése nyújt segítséget. Ezek közül a 
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két lényeges paraméter – a ráfutások aránya és a makroszkopikus Drew-modeltől való 
eltérés – mellett a kritikus megközelítések aránya szerepel.  

Mikroszkopikus szempontból elfogadhatónak a két Fuzzy modell, illetve a Wiedemann 
modell mondható, hiszen egyiknél sem tapasztalható kritikus túllendülés, a forgalom 
áramlása nyugodtnak mondható. Ebben a megközelítésben a Gipps modell lóg ki a 
sorból, nagyszámú lengése miatt. 

A makroszkopikus viselkedésben szintén a két Fuzzy modell, illetve Gipps modellje 
teljesít elvárhatóan, azaz közelíti meg az ideális forgalomgörbét. A Wiedemann (Vissim) 
modell túlzott biztonságra törekvése miatt lóg ki a sorból. 

6.3.2.6 A modellezés, identifikáció és a szimuláció eredményeinek 
konklúziója 

Fontos megjegyezni, hogy jelen eredményeknek egy további előremutató jelentőségük van 
a modellek identifikációjával kapcsolatban, mégpedig az, hogy a modellek paramétereinek 
meghatározása esetén igen körültekintően kell megválasztani az identifikációhoz 
felhasználandó adatsorokat.  

Ezen adatsoroknak ugyanis több kritikus szituációt kellene tartalmaznia ahhoz, hogy a 
kapott modellek szimulációba ágyazva is stabilan viselkedjenek. Ilyen adatsorok mérése 
azonban igen nehézkes, hiszen nagyon nehéz kritikus szituációt rögzíteni annak alacsony 
előfordulása miatt.  

Egy másik lehetőség a kritikus szituáció valamilyen körülmények között történő 
előidézése lehetne, ám ebben az esetben közlekedésbiztonsági okokból csak a kontrolált 
mérés jöhet szóba, azonban ekkor a mért jármű vezetője tudatában van mind a mérésnek, 
mind a várható kritikus szituációnak, ez pedig viselkedését befolyásolhatja, a mérés 
céljának elérését pedig veszélyezteti. 

További lehetőség lenne a modellek paraméter-meghatározása közben egy kontrol-
szimuláció párhuzamos futtatása, amely a modelleket nem csak a mért értékekhez, hanem 
ezzel párhuzamosan – globálisan vizsgálva – rögtön működés közben értékeli. Ez a  
lehetőség azonban csak elméletileg megvalósítható, hiszen egy, a jelen fejezetben 
ismertetett vizsgálat, amely mind a mikroszkopikus, mind a makroszkopikus jelleget figyeli 
hozzávetőlegesen 70s időt ölel fel (2GHz-es 32 bites processzort feltételezve). Ez az 
időtöbblet azonban még akkor is megengedhetetlen az optimumkeresés minden egyes 
lépésében, ha elitista megközelítést alkalmazva csak a legjobb fittness-el rendelkező 
egyedre szorítkozik a vizsgálat. 

Fontos megvizsgálni a modellparaméterek meghatározásának körülményeit. Mind az 
irodalom, mind jelen dokumentum a mért mikroszkopikus jellemzők közelítéséhez 
ragaszkodik, és végeredményként egy olyan modellt vár, amely stabil forgalmi 
szituációban is, és a mért, vagy ideálisnak feltételezett makroszkopikus jelleghez is jól 
igazodik. Előállítható lenne azonban egy olyan modell-meghatározási struktúra is, amely 
egy teljesen más megközelítést alkalmaz. Ebben az esetben az elvárt stabilitási 
kritériumok, és a makroszkopikus viselkedés adná a modell jósági értékét, amelyet egy 
vizsgált szakaszon, vagy akár egy vizsgált hálózaton lehetne szimulációval értékelni olyan 
módon, hogy a teljes járműpopuláció a mérés tárgyát képezné. Mivel a járművek egy idő 
után mindenképpen elhagyják a hálózatot a generációk közötti váltás is automatikusan 
mehet végbe. A jármű génjeinek túlélési esélyeit pedig a saját hibái, illetve azon 
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makroszkopikus jellemzők jósága befolyásolná, amelyekben a jármű hatása megjelent. 
Látható, hogy ebben a struktúrában a jármű fittness-ét közvetve a többi jármű viselkedése 
is befolyásolná, ám ez több, más területen, de hasonló elgondolások mentén végzett 
evolúciós algoritmus esetén is eredményre vezet. A módszer igen processzorigényes 
alkalmazást eredményezhet, részben ez az oka annak, hogy ilyen jellegű alkalmazás nem 
található a szakirodalomban, és a jelen Értekezéshez kapcsolódó kutatás sem érintette. 

6.4 Autópálya forgalombecslése Fuzzy-struktúrával 
A növekvő közlekedési igény egyre nagyobb terhet ró a közlekedési hálózat összes 
elemére, így az autópálya hálózatra is. A növekvő terhelés kiszolgálásához, vagy a hálózat 
kapacitását kell bővíteni, vagy a hálózat hatékonyságát. A kapacitás bővítése igen költséges 
feladat, e mellett bizonyos események, mint például a pálya keresztmetszetét részben vagy 
teljesen lezáró balesetek ezt a hatást csökkentik. A hatékonyság növelése is több módon 
képzelhető el, ennek egyik formája a pálya „rendelkezésre állásának” javítása, a baleseti 
szituációk minél hatékonyabb detektálása és az ilyen szituációk elhárítása. A balesetek 
detektálása korunkban bejelentés alapján történik, azonban sok esetben ez csak késve 
valósul meg, és ebben az esetben a baleset előtti szakasz torlódása hosszú időre csökkenti 
a szakasz áteresztőképességét. Az autópálya balesetdetektálásának illetve 
állapotbecslésének igen kiterjedt irodalma van, a főbb megközelítések a Neuro-Fuzzy 
[Cheu95, Dia97, Yuan03], illetve az állapottér alapú [Lusp07] struktúrákat alkalmazzák. 
Jelen fejezet is egy ilyen, Fuzzy alapú megoldást ismertet, melyhez a szimulációt 
teszteléshez, illetve a forgalmi adatok generálásához lehet hatékonyan felhasználni [Ben03, 
Gome04]. 

A balesetek detektálásához ismernünk kell egy adott útszakasz forgalmának áramlási 
állapotát, és emellett rendelkeznünk kell egy olyan algoritmussal, amely képes felismerni az 
ebben bekövetkező anomáliákat. Először is tehát szükség van egy olyan rendszerre, amely 
a kívánt forgalmi jellemzőket szolgáltatja –, mint például a forgalomsűrűség, áramlás és 
sebesség –, és szükséges egy olyan szakértői rendszer, amely ezen adatok alapján felismeri 
az esetlegesen előforduló anomáliákat. Jelen fejezet az állapotbecslés kérdésével 
foglalkozik, a kapott eredmények lehetséges felhasználását ismertetve. 

Mivel egy valós közlekedési folyamatra meglehetősen sok komplex és szerteágazó tényező 
van hatással – mint pld: emberi viselkedési tényezők, hálózaton belüli jármű-
kölcsönhatások, időjárási hatások, balesetek, esetleg hosszú távú (szezonális) hatások stb. 
– nagyon nehéz egyszerű algoritmussal meghatározni a folyamat valós állapotát. A másik 
részről, nincs olyan statikus modell, amely mindezeket a tényezőket figyelembe véve tud 
valós képet adni a forgalom lefolyásáról. Ez a tény indokolja egy olyan rendszer 
kialakítását, amely alkalmazkodik a külső hatások okozta változásokhoz, és így adaptív 
módon képes információt szolgáltatni a valós rendszerről. A rendszer funkcionális 
diagramját a 48. ábra mutatja be. 

A probléma kezelésének alapötletét és alapvető eljárásait igen jól írja körül Quiroga 
[Quir00] cikkében, a jelen fejezetben ismertetett eredményeket bővebben a [Bécs04, 
Bécs05a] ismerteti. A kutatási cél egy olyan megfigyelő rendszer kifejlesztése volt, amely – 
jelen esetben soft-computing technikákon alapulva – képes egy adott autópálya szakasz 
forgalmi állapotának megfigyelésére és azon baleset detektálás végzésére. Ebből a célból 
került kifejlesztésre egy fuzzy alapú, és genetikus algoritmus által optimalizált adaptív 
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forgalom-megfigyelő, amely képes detektálni a forgalom aktuális paramétereit, és abból 
következtetéseket levonni. 

A szoftver-modularitás ebben az esetben is nagy segítséget nyújt, mivel a szimulációs 
szoftverbe beépíthető olyan struktúra, amelyek más – zárt – szimulációs környezetbe nem, 
vagy nehezen lenne beépíthető. A kutatás elvégzéséhez felhasználhatóak a 
szoftverkörnyezet szolgáltatásai, és egy olyan új beillesztett osztályt hozható létre, amely a 
kutatáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja. A beépített makroszkopikus forgalom-
megfigyelő a TObj-ból származtatott „TGenetic” osztály, mely felhasználja a TMeasure 
keresztmetszeti mérés és a TMeasureChart szakaszmenti makroszkopikus jellemzőket 
generáló osztály szoláltatásait, és így könnyen beépíthető a jelen környezetbe.  

Mikroszkopikus szimuláció/
Valóság

Mérés

Adaptív rendszer

Szakaszokmakroszkopikus
modelljei

Sugeno-modell

GA-optimalizálás

Incidens detektáló rendszer

Mérési adatok

Adaptívrendszer adatai

Kiértékelés

 
48. ábra: Forgalombecslő architektúra 

6.4.1 A makroszkopikus modell  
A forgalmi jellemzőket a kifejlesztett makroszkopikus modell a mikroszkopikus modell 
által szolgáltatott adatok felhasználásával próbálja meghatározni. Ennek a rendszernek a 
bemenetei egyik oldalon az adott útszakaszra beérkező járművek adatsora az idő egy adott 
szegmensén; a kimeneti oldalon, ugyanezen szakaszt elhagyó járművek adatsora az adott 
időszegmens kezdetétől az első – már ezen időintervallum alatt belépő – jármű 
valószínűsíthető kilépési idejéig. A rendszer kimenete az adott útszakaszon az adott 
időintervallum alatt becsült forgalomsűrűség. 

A makroszkopikus modell lelkét egy olyan Fuzzy-rendszer adja, amely a forgalomsűrűség 
– forgalomsebesség összefüggést reprezentálja. A rendszer, inicializálási szakaszában egy 
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egyszerű lineáris, ún. Greenshield-modellt [Gree35] feltételez, amely a Drew modell n=1 
paraméter esetén értelmezett speciális esete. Ennek a modellnek a működését a (72) 
egyenlet, illetve a 49. ábra mutatja be: 
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 ahol: v a forgalomáramlás sebessége; vf a szabadáramlási sebesség; ρ az aktuális 
forgalomsűrűség; ρmax a maximális forgalomsűrűség. 

 
49. ábra: Greenshield modellje 

A Fuzzy-rendszer egy ún. „első rendű Fuzzy-Sugeno rendszert” képez le. A bemenet az 
aktuális sűrűség, csakúgy, mint a Greenshield modellnél. A kimenet az egyes fuzzy 
halmazokhoz tartozó kimeneti függvények (fi) illeszkedési értékekkel (wi) súlyozott átlaga 
[7]: 
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50. ábra: A Fuzzy makroszkopikus modell 

Könnyen belátható, hogy amennyiben az összes fi(ρ) kimeneti függvény a Greenshield 
modellt képezi le, akkor a teles rendszer is ennek a modellnek a tulajdonságai szerint fog 
működni. A hasonló adatptív viselkedés esetén általában elfogadott a bonyolultabb, ám 
flexibilisebb, ún. „Neuro-Fuzzy” rendszer használata, de a későbbi eredmények 
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rámutatnak, hogy a sokkal egyszerűbb Sugeno típusú rendszer is elegendő erre a célra, 
valamely, a neurális rendszerek optimalizálásából „kölcsönvett” algoritmussal támogatva. 

A makroszkopikus modell a következőképpen működik: Az első beérkező jármű 
beérkezési idejéből megpróbálja megjósolni e jármű távozási idejét, és eddig az időpontig 
feltölti a sűrűség diagramot a mért be-, illetve kilépési idők felhasználásával. Ezen a 
ponton egy korrekcióra van szükség, a kimeneti időpont nem pontos meghatározásából 
kifolyólag. Ez könnyen megtehető az eddig az időpontig ki- és belépő járművek számának 
ismeretében, illetve a járműsűrűség-állapot tárolásával. Ezután a modell már csak a belépő 
járművek adatsorát használja fel. Minden egyes belépő jármű esetén a fuzzy rendszer 
segítségével kiszámolja a jármű, s így a forgalmi folyam becsült átlagos áthaladási 
sebességét a vizsgált szakaszon, és ezt elosztva az útszakasz hosszával, megkapja az 
áthaladási időt, amely ismeretében ki tudja tölteni a modell saját kilépési adatsorát. A 
forgalomsűrűség diagram további feltöltése már e – saját, előre jelzett – kilépési idők 
felhasználásával történik. A makroszkopikus rendszer funkcionális diagramját az 51. ábra 
mutatja be. 

 
51. ábra: A makroszkopikus rendszer 

6.4.2 Az adaptív viselkedés kialakítása 
Meglehetősen sok fuzzy alapú adaptív technika létezik, mint pl. az ANFIS, a hiba-
visszaterjesztés módszere, amelyek főleg a Neurális-hálózatok optimalizálására alkalmasak, 
illetve a különböző gradiens, és evolúciós alapú módszerek, amelyek egyszerűbb 
struktúráknál is alkalmazhatóak.  

A makroszkopikus modell értelemszerűen ebben az állapotában nem képes követni a 
forgalom viselkedésének változásait, rendszer így merev viselkedést mutat, bármely 
módosító körülményre hibás becslést szolgáltat, így nem alkalmas az anomáliák 
detektálására. Ahhoz, hogy a rendszer működése ilyen értelemben adaptív legyen, 
szükségessé válik egy olyan algoritmus bevezetése, amely képes megváltoztatni a modell 
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paramétereit – jelen esetben az fi(ρ) függvényeket, – a körülmények megváltozásával. Erre 
a célra az ún. „genetikus algoritmust” (GA) megfelelő választásnak tűnhet. 

Minden egyes útszakasz rendelkezik egy mikro-populációval, ahol a populációk egyedei a 
fuzzy rendszerek. Kezdetben minden egyed azonos, és a Greenshield modellt képezi le. 
Minden egyed minden szimulációs lépésben kiszámolja a saját forgalomsűrűség-
diagramját, illetve a saját fitness értékét. Az egyed fitness értékét a mért, és a becsült 
sűrűség diagrammok értékeinek különbség-négyzetösszege adja:  

 ( ) ( )[ ]∑ −=
t

r ttF
2ρρ  (74) 

Szintén könnyen belátható, hogy a populáció azon egyede képezi le legjobban a forgalmi 
folyamatot, amelynek a legkisebb a fitness értéke. Minden egyes szimulációs lépésben a 
populáció legjobb fitness-szel rendelkező egyedei túlélnek, míg a többiek kihalnak. A 
kihalt egyedek helyére újak születnek, örökölve a túlélők fi(ρ) függvényeit, és a populáció 
dinamizmusát az örökölt „gének” mutációjával érik el. A mutáció jelen esetben irányított, 
csak azon fi(ρ) függvények mutálódnak, ahol az hozzájuk tartozó illeszkedési érték – wi(ρ) 
– nem nulla. 

A GA a következő lépéseket hajtja végre minden egyes szimulációs lépés során: 

1. Minden egyes egyedre kiszámítja annak sűrűség-diagramját, és a hozzá tartozó 
fitness értéket; 

2. Sorba rendezi az egyedeket fitness szerint és eliminálja a legrosszabbakat; 

3. A túlélők génjeit felhasználva új egyedeket hoz létre, és mutálja azokat. 

Ez az algoritmus biztosítja a rendszer adaptivitását –, mivel a rendszer mindig a legkisebb 
fitness-szel rendelkező egyedet használja. Az algoritmus továbbfejleszthető, amennyiben 
több különböző útszakasz populációinak engedélyezzük, hogy egymás között egyedeket 
cseréljenek. Ebben az esetben a rendszer ún. „multi-populációs” GA-ként fog működni.  

Az 52. ábra mutatja be a makroszkopikus modell működését az optimalizáció előtt és után 
(alatt). Mindkét diagram a mért és a becsült forgalomnagyság (sűrűség) alakulását mutatja. 
Látható, hogy az optimalizálás segítségével jó illeszkedés érhető el.  
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52. ábra: Forgalomsűrűség diagramok optimalizálás előtt és alatt 

6.4.3 Balesetdetektálás  
 

A balesetdetektálási eljárás azon a feltételezésen alapul, hogy minden útszakasznak közel 
azonos viselkedésűnek kell lennie, és amennyiben van egy, amely különbözik a többitől, 
illetve a becsült kimenete nagyban eltér a mért valós kimenettől, azon szakasz egy 
potenciális baleseti hely.  

A balesetdetektálási folyamat mind a mért, mind a makroszkopikus modell által becsült 
sűrűség diagramot felhasználja. A módszer felhasználja azt a feltételezés, hogy 
amennyiben a két diagram különbsége kicsi, akkor nincs anomália a közlekedési 
folyamatban. Az anomáliák detektálásához a rendszer felhasználja az adott modell fitness 
értékét, illetve az eltérés szórását. 

Az optimalizáló eljárás abban az esetben is működik, amikor az adott útszakaszon éppen 
baleset van, de több lehetőség is van arra az esetre, hogy megóvjuk a rendszer attól a nem 
kívánt esettől, hogy adaptív módon kövesse a hibás rendszer működését. A „multi-
populációs” GA egy megfelelő megoldás lehet erre az esetre, és egyben segít a 
balesetdetektálásban is. Néhány tipikus baleseti szituációt mutat be az 53. ábra: Mindegyik 
diagram egy kétsávos útszakaszon fellépő balesetet mutat be, az elsőn csak az egyik, a 
másik kettőn mind a két sáv valamilyen szinten elzárt viselkedését lehet látni. 
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53. ábra: Baleseti szituációt bemutató diagramok 

6.4.4 Az eredmények értékelése  
A szimulációval támogatott vizsgálatok, és a beépített, genetikus algoritmussal optimalizált 
Sugeno típusú forgalombecslő vizsgálata az alábbi eredményeket szolgáltatja: 

• Az autópályák makroszkopikus modellezésének adaptív megközelítése jól 
használható a forgalmi folyamatok megismeréséhez.  

• Elsőrendű Fuzzy-Sugeno típusú rendszerrel, illetve annak genetikus algoritmussal 
való optimalizálása által, a kifejlesztett rendszer jól működő adaptív viselkedést 
mutat, és képes a rendszer valós idejű identifikációjára. 

• A modell által generált információk segítségével egy egyszerű balesetdetektálási 
eljárás is képes lehet a rendszer anomáliáinak felfedésére (a balesetek 
detektálására). 

6.5 Új tudományos eredmények 4. 
A fejlesztett szoftver felhasználási lehetőségeit bemutató fejezet eredményei alapján 
született az értekezés 4. és 5. tézise. 

Az 1. tézis útmutatásai alapján fejlesztett modell optimalizálását a 4. fejezet ismerteti, 
melynek eredményeit a 2. tézisben foglaltam össze. Szükséges azonban az ily módon felvett 
paraméterekkel bíró modell teljesítményének vizsgálata. Mivel a modell teljesítményét 
önmagában nehéz értékelni, ezért az összehasonlítás végett 4 másik modell paraméter-
identifikációját és értékelését is elvégeztem. A vizsgált modellek: 

• Gazis-Herman-Rothery (GHR); 

• Gipps (Aimsun); 

• Wiedemann (Vissim); 

• Egyszerű fuzzy modell; 
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• Fuzzy állapotokon alapuló modell. 

A modellek értékelését két szempont alapján végeztem el. A mikroszkopikus viselkedés 
vizsgálata során a kétszereplős vizsgálatban stabilnak mondható modellek stabilitását 
vizsgáltam egy adott útszakaszon, dinamikusan változó forgalom mellett, amelyet a 41. 
ábra által ismertetett szituációval értem el. Ennek során két tényező, a ráfutás és a 
„kritikus megközelítés” számosságát figyeltem. A makroszkopikus vizsgálat ugyanezen 
szituáció mellett, a szakaszon folyó makroszkopikus forgalmi jelleg referenciamodellel 
történő összevetésével történt. 

4. tézis: Módszert dolgoztam ki a mikroszkopikus közúti forgalmi modellek 
értékelésére. A módszer felhasználásával értékeltem az 1. tézis szerint 
kidolgozott, és a 2. tézisnek megfelelően optimalizált modell eredményeit, 
összevetve az irodalom más modelljeivel. 

A 4. tézis a [Bécs08a, Bécs08b] publikációkon alapul. 

6.6 Új tudományos eredmények 5. 
A moduláris szimulációs rendszer egyik nagy előnye, hogy általa olyan szituációkat is lehet 
tesztelni, amelynek gyakorlati mérése nem megvalósítható egy rendszer fejlesztési 
szakaszában, illetve olyan szituációk előidézése van mód (pl. a balesetek okozta torlódás) 
amelyek komoly aggályokat vetnek fel forgalombiztonsági, így társadalmi szinten is. Az 
ilyen szituációk felismeréséhez, illetve menedzseléséhez szükséges az olyan rendszerek 
fejlesztése, amelyek megfelelően kezelik a hasonló eseteket, így javítva a közúti hálózat 
biztonságát, illetve teljesítményét. Egy ilyen lehetőség az ún. incidensdetektálás, amelynek 
kiterjedt irodalma van, és amelyre a forgalombecslésen keresztül egy lehetséges 
megvalósítást ad az 5. tézis:  

5. tézis: Adaptív Fuzzy-Sugeno típusú makroszkopikus modell 
felhasználásával eljárást dolgoztam ki autópálya forgalombecslésének 
megvalósítására. 

Az 5. tézis a [Bécs04, Bécs05a] publikációkon alapul. 

A kidolgozott algoritmus egy autópálya-szakasz, illetve több egybefüggő szakasz 
végpontjain elhelyezett keresztmetszeti forgalommérés alapján alkalmas a forgalombecslés 
megvalósítására a forgalom sűrűségének becslésével. Így, a bemenő keresztmetszeti 
adatok alapján képezett elméleti forgalomsűrűség és a két végpont mérésének 
különbségéből adódó valós járműszám összevetésével lehet az adott szakaszon baleset, 
vagy egyéb közlekedési anomália észlelését végezni.  

Az algoritmus lényege, hogy a beáramló forgalomnagyság alapján egy Sugeno típusú 
makroszkopikus forgalmi modell segítségével becsli a járművek szakaszon töltött idejét, 
így meghatározva a szakasz terhelését. Felépítéséhez akármelyik klasszikus 
makroszkopikus modell felhasználható lenne, azonban a valós körülmények változása 
(időjárási, szezonális, útminőség illetve láthatósági viszonyok) időről-időre más-más 
forgalmi jelleget indikálnak. Ennek megfelelően szükséges olyan modellt alkalmazni, 
amely adaptív jelleggel bír, azaz e változásokat képes követni. Ennek céljából egy 
mikropopulációs genetikus algoritmus –, mely alacsony egyedszáma révén real-time képes 
az optimalizációt elvégezni – került beépítésre. Az optimalizáció ezek után elvégezhető 
individuálisan, vagy az összefüggő szakaszokra közösen. 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS 
A közúti közlekedési rendszerek modellezése összetett feladat, a téma nemzetközi 
szakirodalmában alkalmazott szerteágazó módszertani és megközelítési módjai is erre 
engednek következtetni. A témában fellelhető eredmények számossága is azt mutatja, 
hogy a terület igen kiemelt érdeklődésnek örvend, lévén korunk számos közlekedéssel 
kapcsolatos kérdésére adhat kielégítő választ. Ez a tény adja a jelen értekezéshez köthető 
kutatások motivációját is, amely olyan megoldások kifejlesztésére irányul, mellyel a 
közlekedés szervezésének, állapot-előrebecslésének, valós idejű szabályozásának adhat a 
meglévők mellé új irányvonalat. 

A közlekedés modellezése, szimulációja – mint a legtöbb hozzá köthető kutatási terület – 
multidiszciplináris, alkalmazott tudományág. Az értekezés témájából adódóan is egy teljes 
tervezési folyamatot mutat be, a problémadefiniálástól, a modellezésen, adatgyűjtésen, 
optimumkeresésen át a verifikációig, illetve dokumentációig.  Ennek megfelelően a 
témával foglalkozó kutatónak a megalapozott matematikai háttér mellett, számos 
tudományág művelőjének kell lennie. Jelen értekezés eredményeinek előállítása során a 
szabályozástechnika, soft-computing, fuzzy rendszerek, numerikus módszerek, 
optimumkeresés, képfeldolgozás és az információ technika eszközeinek ismerete segítette 
a munkámat. 

Értekezésem a közúti forgalom modellezésével és szimulációjával foglalkozik, struktúrája 
és tartalma a témában végzett fontosabb kutatásaimat foglalja össze. A kutatás célja 
minden esetben a felhasználható, implementálható, adott esetben valós idejű végrehajtásra 
alkalmas algoritmusok, eljárások, struktúrák létrehozása volt. A kutatások eredményei öt 
jól körülhatárolható témakört ölelnek fel, melyeket öt téziscsoportban foglaltam össze: 

1. tézis: Olyan mikroszkopikus, diszkrét idejű járműkövetési modellt 
dolgoztam ki, amely kétszintes, Fuzzy-Sugeno alapú. A követési állapottér 
particionálásával és második lépcsőben újabb döntéshozással, valamint a 
járművezetői különbségek megkülönböztetésével határozza meg a modell 
kimenetét. 

2. tézis: Kidolgoztam a mikroszkopikus közúti követési modellek 
paraméter-meghatározásának egy olyan módszerét, amely mért 
mikroszkopikus adatsort felhasználva, képes a modellparaméterek és az 
individuális különbségek egyidejű meghatározására. 

3. tézis: Olyan kutatási célú moduláris közúti forgalom-szimulációs 
keretrendszer struktúráját dolgoztam ki, amely alkalmas a közúti forgalom 
egyszerű modellezésére és rugalmasan bővíthető.  

4. tézis: Módszert dolgoztam ki a mikroszkopikus közúti forgalmi modellek 
értékelésére. A módszer felhasználásával értékeltem az 1. tézis szerint 
kidolgozott, és a 2. tézisnek megfelelően optimalizált modell eredményeit, 
összevetve az irodalom más modelljeivel. 

5. tézis: Adaptív Fuzzy-Sugeno típusú makroszkopikus modell 
felhasználásával eljárást dolgoztam ki autópálya forgalombecslésének 
megvalósítására. 
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A kutatás filozófiája minden esetben az alkalmazhatóság biztosítása volt, így minden 
esetben a kidolgozott struktúrák számítástechnikai megvalósítása is megvalósult. Ennek 
keretében szoftveres megoldásokat fejlesztettem: 

• A videó alapú forgalommérés és adatgyűjtés céljából; 

• Az adatsorok feldolgozása és a modellek paraméter-meghatározásának céljából; 

• A közúti forgalom szimulációja céljából, mely a forgalom alapvető szimulációja 
mellett kapcsolódó moduljai által képes: 

o A modellek minőségi jellemzőinek értékelésére; 

o Más szoftverekkel való kommunikációra; 

o Az autópálya forgalombecslés megvalósítására. 

A szoftverek működése igazolja, hogy a kifejlesztett struktúrák működése megfelelő, futási 
sebességük összevethető más –, az irodalomban fellelhető – modellekével. 

A téma kutatása azonban jelen állapotában nem tekinthető véglegesnek. A kutatási 
területet igen számos kutatási központ tekinti kiemelt témának, lévén az intelligens 
közlekedési rendszerek fejlesztése fontos hozzájárulást jelent a növekvő közlekedési 
igényekre adott társadalmi válaszban. Ebben igen nagy segítséget nyújt az információ- és 
kommunikációtechnológia rohamos fejlődése. 
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