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1. CÉLKITŰZÉSEK
1.1.

Bevezetés

Az informatika és a telematika területén megfigyelhető rendkívül gyors fejlődést
kihasználva világszerte kutatások folynak bonyolult és összetett rendszerek
(ilyennek tekinthető például a nagyvárosok úthálózata is) valósághű modellezésére, valamint e modellek folyamatos pontosítására, valósághűségük növelésére.
A modellek felhasználási területe nem utolsó sorban tehát önmaguk pontosítása,
a saját megbízhatóságuk növelése.
Úthálózatok sérülékenységének hálózati modellekkel történő vizsgálata az utóbbi
mintegy 15 évben (pontosan 1995, a Kobe-i földrengés óta) került az egyre növekvő figyelem középpontjába. Egyre gyakrabban és egyre hosszabb időszakokra
kerülnek ugyanis a modern társadalom gerincét (is) alkotó városi utak erősen
gátolt működésű állapotba. Hazánk nagyvárosaiban és vonzáskörzetükben ennek
okai elsősorban balesetek és felújítási-javítási munkák okozta torlódások, valamint a közúti (elsősorban csomóponti) kapacitás kimerülése (1. és 2. kép).

1. kép: Torlódás az Andrássy út és BajcsyZsilinszky út csomópontjában

2. kép: Torlódás a Szabad Sajtó úton
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Másutt az okok főként a motorizáció hazait évtizedek óta meghaladó szintje (3.
és 4. kép) vagy az infrastruktúra fejlődését meghaladó, hirtelen növekedése (5.
és 6. kép), továbbá nemritkán a szélsőséges természeti jelenségek (7. kép).

3. kép: Torlódás Párizsban (1963)

5. kép: Torlódás Kijevben (2009)

2009.

4. kép: Torlódás Párizsban (1970)

6. kép: Torlódás Moszkvában (2008)
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7. kép: Houston evakuálása a Rita hurrikán közeledtekor (2005)

A szabad piaci verseny és az elérhetőség kritériumainak megfelelően a minden
egyes nap 24 órájában üzemelő úthálózat megbízhatósága elsőrendű társadalmi
és gazdasági érdek, így a megbízható működést bármilyen szempontból, bármilyen módon veszélyeztető, sebezhető pontok/helyek feltárása is az.
Különösen fontos kérdés ez ritka külsőségi hálózatrészeken, ahol a városokban
szinte észrevétlen baleset vagy sávlezárás egy alternatívával nem bíró útvonalon
akár kisebb körzetek közlekedésének lebénulását is okozhatja.
Az utast (teljesen természetes módon) a saját maga által bejárni kívánt viszonylat érdekli. A legjobb esetben adott időpontban indulva, a kívánt útvonalon a kívánt közlekedési módot használva a kívánt/elvárható/megszokott időpontban éri
el utazásának célját, míg a legrosszabb esetben az adott időpontban indulva
nincs olyan közlekedési mód és/vagy útvonal, amelyek számára elfogadható érkezési időpontot biztosítanának. A két véglet közötti összes eset a hálózat bizonyos elemeinek bizonyos fokú működési anomáliáira, „sérülésére” enged következtetni.
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Az áruszállítás szemszögéből tekintve egy hálózat(rész) sérülékenysége a nehezen előre jelezhető utazási időkben, így a fuvarok célba érkezésének bizonytalanságában nyilvánul meg. Fontos tehát megkülönböztetnünk a viszonylag stabilan és kiszámíthatóan torlódó hálózatokat, amelyeken az utazási idők sokkal
könnyebben jelezhetők előre: a javak így ugyan később, de megbízhatóan (már
induláskor előre látható mértékű késéssel) eljutnak a rendeletetési helyükre. Így
a szállítási költségek, ha nem is a legalacsonyabbak, de kiszámíthatók maradnak.
Ugyanakkor a kiszámíthatatlanul, hirtelen összeomló hálózat(rész) bizonytalanná, súlytalanná teszi még a dinamikus útvonalajánlatokat is, hiszen (a megbízhatósággal nem kalkulálva) rossz esetben szinte semmivel nincs előrébb a felhasználó/utazó, mint útvonalajánlat nélkül.
Elsősorban a városi úthálózatok üzemeltetőinek tehát (mint a közlekedési információs rendszerek elsődleges felhasználóinak) óriási előrelépés lenne egy-egy
útvonal tervezése kapcsán a megbízhatóságot olyan módon kezelhetővé tenni,
hogy a különböző útvonalak akár eltérő módon számított sérülékenységét kezelni
tudják. Ideális esetben ezt a felhasználó számára érthető és kezelhető egyetlen
olyan paraméterrel kellene továbbítaniuk, amelyet a mérnöki számítások és modellek is megfelelően tudnak kezelni, ráadásul azonosan is értelmezik azt az utazóval, mint felhasználóval: az utazási idő várható bizonytalanságának nagyságával és/vagy mértékével.

1.2.

Az értekezés tárgya, célkitűzései

Jelen értekezés tárgyát a városi hálózat(részek) pillanatnyi sérülékenységének
vizsgálata és előrebecslése képezi, amelyet egy pillanatnyi mérési adatokkal dolgozó szimuláció adatbázisainak elemzésével valósít meg. Ezen értekezés tehát
városi körülmények között vizsgálja a sérülékenység néhány mérőszámának
(gyengeség, veszélyeztetettség, stb.) és a közúti forgalom mért (pl. pillanatnyi
sebességek, követési távolságok, stb.) és származtatott (pl. járművezetők útvonalválasztása, befolyásolhatósága, szolgáltatási szintek, stb.) paramétereinek
összefüggéseit.
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A vizsgálat során a forgalomfigyelő kamerák képéből közvetlenül kinyert adatokat (forgalomnagyság, járműsűrűség, sebességek, követési időközök és követési
távolságok) feldolgozva előállítható egy olyan összefüggés-rendszer (pl. követési
távolság a sebesség és a forgalomnagyság/járműsűrűség függvényében), amelynek

segítségével

a

pillanatnyi

forgalmi

viszonyoknak

megfelelően

paraméterezhető a forgalmi modell. Ennek segítségével valós „kép” alapján modellezhetjük a sérülékenységet a megadott feltételek szerint.
Mindezek alapján az értekezés azt is megvizsgálja, hogy mely mérőszám mely
gyakorlati (az üzemeltető munkája vagy az utas/áru útvonalának tervezése kapcsán előforduló) feladatok megoldása során lehet alkalmas egyes városi úthálózatok (topológia) sérülékenységének jellemzésére, az üzemeltetés stratégiai, illetve a fejlesztés és a fenntartás egyes kérdéseinek értékelésére.
Különös figyelmet szenteltem a vizsgálatok végrehajtása és az eredmények értékelése során az alábbi kérdéseknek:
1. A forgalomfigyelő kamerák képeit elemző szoftver adataiból milyen
összefüggések olvashatók ki és használhatók fel a szimulációban?
2. Az egyes információs célközönségek közül melyik igényeihez állnak
inkább közel az sérülékenység szakirodalomban fellelhető definíciói
(pl. az utazót mindenekelőtt az utazási idő érdekli, az üzemeltetőt
pedig elsősorban az üzemköltségek, stb.)?
3. Hogyan lehet befolyásolni a pillanatnyi forgalmi paraméterek ismeretében a sérülékenység várható alakulását forgalomtechnikai eszközökkel?
4. Alkalmas-e a sérülékenység vizsgálata egyes hálózati sérülések közötti sorrendi kérdések eldöntésére?
5. Alkalmas-e a sérülékenység-vizsgálat hálózati változatok (fejlesztési lehetőségek) értékelésére adott forgalmi igények mellett?
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A hálózat sérülékenységének vizsgálata az előző fejezetek tanúsága szerint nem
egyetlen általános definíció és az ahhoz tartozó módszer szerint történik, de még
a probléma és a megoldások diszkussziója sincs sem definiálva, sem tudományosan alátámasztva.
Így tehát adott a lehetőség, hogy a különböző (forgalmi, természeti, hálózati)
körülmények paramétereinek vizsgálatával, azok függvényében elemezzük a sérülékenység műszaki vonatkozású összefüggéseit, felhasználási lehetőségeit.
E téma művelése több szempontból is időszerű.
ELŐSZÖR mert napjaink egyre zsúfoltabb városi úthálózatain (a legkülönfélébb
indokokkal) számtalanszor fölmerül a lehetősége bizonyos területek személygépkocsi-forgalom előli elzárásának. Vizsgálataim egyik célja, hogy a hálózaton
megfigyelhető ilyen típusú sérülések környezetében a hálózati szabályozó rendszer

eszköztárát

olyan

elemekkel

bővítsem,

amelyik

forgalomtechnikai-

forgalomirányítási eszközökkel képes (bizonyos határokon belül) a sérülés okozta
hatások mérséklésére, így a működésképtelenség határára került hálózat(részek)
használhatóságának fenntartására/javítására.
MÁSODSZOR mert egy adott városi vagy külsőségi úthálózaton mindig zajlanak
olyan (előre tervezett és/vagy ad hoc) beavatkozások (útfelújítások, közművek
cseréje, időszakos forgalomkorlátozások, stb.), amelyek egyes hálózati elemek
teljesítőképességét bizonyos (többször teljes) mértékben csökkentik. E beavatkozások előtt az adott hálózat érintett elemeinek sérülékenységét vizsgálva, az
egyes beavatkozás-kombinációkat az egész hálózat(rész) mért teljesítménye
alapján minősítve is lehet értékelni, így lehetővé téve a mérési eredmények
többcélú (eljutási idők szerinti, környezetterhelési, üzemanyag-felhasználási, közösségi közlekedési) optimalizálásra történő felhasználását.
HARMADSZOR mert (az előző problémakör egy szélsőséges megnyilvánulásaként) egy adott hálózat egyes elemei viszonylag hosszú időre és teljesen használhatatlanná válhatnak bizonyos esetekben (elsősorban természeti és hálózati
természetű okokból: tűzvész, terrortámadás, árvíz). A hálózat egyes elemeihez
rendelhető különféle sérülékenységi jellemzők mérésével kimutathatók az ebből
a szempontból különösen érzékeny helyek/területek.
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NEGYEDSZER mert a hálózati forgalomszabályozás jelentősen leegyszerűsíthető
a hálózat elemei/részei pillanatnyi sérülékenységének ismeretében. Így tehát a
pillanatnyi helyzetből kiinduló szimuláción végrehajtott mérésekből olyan következtetések vonhatók le, amelyek segítenek elkerülni a várható torlódásokat,
egyes hálózati elemek és/vagy hálózatrészek működőképességének megőrzésével.
ÖTÖDSZÖR mert a jelenleg létező útvonaltervezési algoritmusok még dinamikus
információk megléte esetén sem kezelik az útvonalak semmiféle megbízhatóságát vagy bármilyen hasonló paraméterét. Ez persze érthető, ha a zsúfolt városi
hálózatokon becsülhető utazási idők bizonytalanságát tartjuk szem előtt.
Az értekezés célkitűzése tehát a sérülékenység szimulációs vizsgálata az
egyes részfolyamatok elemzésével és javításával azonnali (on-line), minősített
információk segítségével valamint a sérülékenység-vizsgálat, mint döntéstámogató eszköz egyes részleteinek elemzése és minősítése.

1.3.

Fogalmak

Sérülékenység alatt értekezésemben FORGALMI sérülékenységet értek. Számítását az egyes úthálózati elemek (útszakaszok és csomópontok) forgalmi sérülésének a forgalmi paraméterekben (forgalomnagyság, eljutási idő, járműsűrűség,
forgalmi teljesítmény) megnyilvánuló változásával azonosítom.
Rontás alatt a szándékosan okozott forgalmi sérülést értem. A szándékosság itt
elsősorban az üzemeltető részéről előre tervezettségben nyilvánul meg, a modellbe történő beépítésnél pedig a hálózati beavatkozások forgalomtechnikai következményeit veszem figyelembe (sebességkorlátozás, sávlezárás, bizonyos
csomóponti mozgások megszűnése, stb.).
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2. SÉRÜLÉKENYSÉG
2.1.

A sérülékenységről általában

Az úthálózatokon végzett első sérülékenységi vizsgálatokat a Kobe-i (Japán középső része, 1995. január 17.), Richter-skála szerinti 7,2-es magnitúdójú földrengés „váltotta ki”. Ez a természeti katasztrófa okozta az írott történelemben az
eddig regisztrált legnagyobb anyagi károkat (egyes biztosítótársaságok szerint a
200 milliárd dollárt is meghaladták az újjáépítés költségei), teljesen megsemmisítve a város tengeri kikötőjét (azóta sem épült teljesen újjá), 70 %-ban pedig
az egyéb infrastruktúrát. Az okozott kár, az újjáépítés költségei vetették fel az
infrastruktúra sérülékenység-vizsgálatának szükségességét, amelyhez hasonló
lendületet a kutatás csak 2001. szeptember 11-e (a New Yorkban álló World Trade Center ikertornyainak lerombolása) okán kapott.
Mindemellett például Norvégiában már az 1990-es évek elején foglalkozni kezdtek a kérdéssel, itt elsősorban a globális klímaváltozás által okozott, eddig nem
tapasztalt időjárási problémák hatására. A Norvég Polgári és Katasztrófavédelmi
Igazgatóság útmutatásai már egy 1994-es kiadványban úgy definiálják a sérülékenységet, mint egy rendszer alkalmatlanságának megnyilvánulásait a külső
és/vagy belső fenyegetések és/vagy események hatásának kezelésére. Ez a definíció tehát a hálózat üzemi terhelésen felüli teherbíró képességét hozza összefüggésbe a külső/belső hatásoknak való kitettségével [1].
Ugyanakkor elmondható, hogy a környezeti hatáselemzés és a költséghatékonysági vizsgálat a nyugati civilizáció minden országában széleskörűen használt eszköz a közlekedéstervezésben, míg a sérülékenység vizsgálata és a kockázatelemzés új módszereknek számítanak. Egyetlen ország közúti hatóságánál sincs
múltja ezeknek a módszereknek sem koncepcionális, sem gyakorlati értelemben
[2]. Ezen néhány állam (Norvégia, USA, Japán) jelenleg már igyekszik változtatni, elsősorban az úthálózatok sérülékenység-vizsgálatát célzó kutatások elindításával, ám a sérülékenység definíciója mindenütt más és más.
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Megbízhatóság

A sérülékenységet hagyományosan a megbízhatóság definíciójának megfordításával, ellenkező előjellel történő használatával határozták meg.
Robert Lusser (1900-1969) német mérnök, repülőgép-tervező volt az első, azóta
is sokat idézett megbízhatósági elmélet atyja (amelyet halála óta Lusser törvényének ismer a világ), aki rendszerek és elemeik megbízhatóságának viszonyát,
a rendszer egésze megbízhatóságának előrejelzését tárgyalta. E törvény kimondja, hogy több komponensből álló rendszerek megbízhatósága az egyes komponensek egymástól független megbízhatóságának kombinatorikus szorzata. Bár e
törvénye alapján (a szükséges űrjármű túlzott bonyolultságát figyelembe véve)
kudarcra ítéltnek látta a Hold és a Mars elérésére tett erőfeszítéseket (előbbiét
megélte!), mégis a rendszermérnöki tudomány alapjait rakta le elméletével [3].
Úthálózatok megbízhatóságát (hagyományos rendszermérnöki szemlélettel) általában a leggyengébb láncszem(ek) megbízhatóságával azonosítják, és a legegyszerűbb esetben az objektumok megfigyelt üzemszerűen működő és nem működő eseteinek hányadosával, vagy a megfelelő és az összes esetek hányadosával
jellemzik. A hálózatok megbízhatóságának kifinomultabb vizsgálati módja, amikor az egyes elemek fenti, valószínűség-szerű jellemzése mellett a rendszer
megbízhatóságát a szolgáltatás szintjének stabilitásával jellemezzük. Más alapokon is vizsgálhatók a hálózatok [4] [5], például elérhetőségi vizsgálatokkal vagy
az utazási idő megbízhatóságának elemzésével.
Mindemellett megállapítható [6], hogy a megbízhatósági vizsgálatok mindig statikusak, és beérik pusztán a hálózati elváltozás, mint valószínűségi mennyiség
(és annak kiterjedése) megállapításával. Nem veszik tehát figyelembe az elváltozás sikeres regenerálódásának illetve kezelésének lehetőségét, pedig nyilvánvaló, hogy sebezhetőségről csak akkor van értelme beszélni, ha a változások következményei időben és/vagy térben megfelelően messzemenők és visszafordíthatatlanok.
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Közlekedési hálózatok sérülékenységének aspektusai – miért nincs egységes definíció?

Ha csak az utóbbi mintegy öt év e témában született, legtöbbet idézett publikációit vizsgáljuk, évente legalább egy mélyreható elemzés állapítja meg sajnálkozva, hogy nincs széleskörűen elfogadott definíciója a közlekedési hálózatok sérülékenység-vizsgálatának. Széleskörű egyetértés mutatkozik viszont abban, hogy
a definíciónak a sérülékenységre, mint a veszélyek hálózatra gyakorolt HATÁSAIRA, és nem magukra a veszélyekre kell koncentrálnia.
Az infrastruktúrára leselkedő különféle veszélyek/fenyegetések hatásai alapján
leírható olyan kockázatelemző modell [7], amelyik a klasszikus kockázatelemzés
esemény- és hiba-fáit alkalmazza a megfelelő hálózatokra. Az egyes hálózati
elemek fekvése és elérhetősége szolgál a sérülékenység fokának alapvető mérőszámaként, ez további vizsgálatok során többek között rossz szándékú beavatkozásokkal és egyéb biztonsági kockázatokkal is módosítható.
E módszer rendszerező mivoltánál fogva alkalmas például különböző alternatívák
összehasonlítására, ugyanakkor az egyes bemenő paraméterek becsléséből adódó bizonytalanságok/pontatlanságok halmozódása miatt abszolút értékben meglehetősen pontatlan eredményt ad. További hátránya, hogy működő közlekedési
hálózatokon az egyes forgalmi paraméterek folyamatos változását követni csak
igen nehézkesen tudja, nem is beszélve a mért adatokból származó eredmények
pontatlanságának további növekedéséről, amennyiben előre szeretnénk becsülni
az egyes paramétereket (forgalom, követési idő, sorhossz, stb.).
A sérülékenységi vizsgálatoknak tehát elsősorban a jövőben várható események
kiváltotta hálózati hatások elemzésével kell(ene) válaszolnia három fő kérdésre.
Az első kérdés mindig az, hogy „HOL sérülékeny?” a rendszer, amellyel a várható
funkciózavar minél pontosabban körülírt helyére vagyunk kíváncsiak. A „MILYEN
sérülés?” és a „HOGYAN sérült meg?” kérdések a sérülés konkrét okára és következményeire vonatkoznak, a rájuk adott válaszok egymástól a legritkább
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esetben választhatók el, nagy valószínűséggel egy ok-okozat sorozat a két kérdésre az együttes válasz.
Gyakorlati megközelítésben a három kérdésre adott válaszok nagy része az okok
mentén, a sérülékenység fajtái szerint rendszerezhető [8], bár az azonos okokra
visszavezethető sérülések módja sem mindig azonos attól függően, hogy kínálati
vagy keresleti oldalról, egyéni szinten (az egyes utazók szintjén) vagy hálózati
szinten (a hálózat egészét vizsgálva) közelítünk meg egy adott közlekedési hálózatot. Mindezek mellett megtévesztő lehet, hogy míg ezen a szinten a hálózati
megbízhatóság vizsgálata világos képletekkel, egyértelmű következtetésekkel
közlekedési hálózatok esetén leírható, addig a sérülékenység-vizsgálat igen kiterjedt is lehet, hiszen az egyes veszélyekre/fenyegetésekre való érzékenység nagyon sok formát ölthet.
A sérülékenységi kutatások során három nagy csoportba szokás sorolni a sérülékenységet befolyásoló paramétereket: a hálózati szerkezethez, természeti tényezőkhöz és a forgalomhoz köthető paraméterek csoportjaiba. Természetesen az
egyes csoportok között lehetséges elvi átfedés, de mind a kutatók, mind a gyakorlati szakemberek egyetértenek abban, hogy nem célszerű olyan paramétereket felvenni, amelyek egyértelműen az egyik csoportban sem fejtik ki hatásukat;
ezeket inkább közvetett hatásuk alapján kell kezelni.
Nevezéktanilag is igen problémás terület a sérülékenység-vizsgálat, hiszen a különböző definíciók (mit is értünk sérülékenység alatt?) teljesen más megvilágításba helyeznek azonos névvel illetett fogalmakat. Jellemző megközelítés a (kereslet-oldali) teljesítmény használata, mint a sérülékenység mértéke [9], ugyanakkor több helyen megjelenik a (kínálat-oldali) elérhetőség kifejezése [10] [11].
Egyesek kifejezetten a csökkent szolgáltatási szintről [12] írnak kereslet-oldalról,
míg ugyanezt a mennyiséget kínálat-oldalról hol működésképtelenségi fokként
[13], hol kapacitásként [14] definiálják. Egyes elemzések a hálózati elemek fekvése, kritikus mivolta és fontossága köré szervezik a vizsgálatot [15]. Lényegük,
hogy annál gyengébbnek minősítik a hálózat egy adott elemét, minél nagyobb
funkcióképtelenségének valószínűsége, valamint annál fontosabbnak, minél szé-
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lesebb körűek a funkcióvesztés következményei [16]. Ha egy elem egyszerre
gyenge és fontos, akkor kritikussá válik.
Itt kell megemlíteni a kínálati szempontból merev és a keresleti szempontból rugalmas hálózatok fogalmait. Amíg egy merev hálózaton a közlekedési körülmények változása esetén sem lehetséges az útvonal vagy a közlekedési mód módosítása, addig egy rugalmas hálózaton mindez (a folyamatosan változó paraméterek és kilátások függvényében) megengedett és lehetséges. A hálózat merevségét/rugalmasságát a használhatatlanná váló elemek forgalmának elterelése által
okozott többletköltségekkel jellemzik [17].

2.4.

A legtöbbet idézett módszerek és a többkritériumos elemzés

A legtöbb kutató messzemenően egyetért abban, hogy a hálózati sérülékenység
általánosan elfogadott definíciójának kidolgozása nagyban megkönnyítené elsősorban a fenntartás és üzemeltetés területén dolgozók tervezési munkáját. Sokat
segítene továbbá a bekövetkezési valószínűségi tervek (milyen lehetséges következményei vannak bizonyos eseményeknek) készítőinek, általánosságban mindenféle, különböző nagyságú sérülés okozta lehetséges helyi és regionális hálózati hatás elemzésében.
A veszélyeztetettségi index (V) módszere [18] minden egyes szakaszhoz
olyan gyengeségi mérőszámot (gi) rendel, ami az adott hálózat honnan-hová
mátrixa szerinti fontosságot fejezi ki aszerint, hogy hány viszonylat forgalma veszi igénybe az adott szakaszt. Az útvonalválasztást általában valószínűségi modellek végzik. Minél többféle viszonylat osztozik az adott szakaszon, az annál
gyengébb, a gyengeséget a forgalommal (Fi) súlyozva pedig megkapható az
adott (i-edik) szakasz vagy csomópont veszélyeztetettsége.

Vi = g i ⋅ Fi
ahol
gi — az adott hálózat i-edik elemének gyengesége, azaz a célforgalmi mátrix
olyan elemeinek a száma, amelyek útba ejtik az adott hálózati elemet (az itt
áthaladó „viszonylatok” száma);
Fi — az adott hálózat i-edik elemén mérhető forgalom nagysága.
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Ez a módszer tehát inkább az elérhetőséget veszi alapkritériumnak, nem foglalkozik az általános közlekedési költségekkel, így kevéssé vagy egyáltalán nem
alkalmas a hálózati sérülékenység szocio-ökonómiai hatásainak feltárására.
Ez utóbbi hiányosságot igyekszik pótolni a forgalmi igények kielégíthetőségével
súlyozott

általánosított

közlekedési

költségek

módszere.

Egy

Észak-

Svédországban készült esettanulmányban bukkant fel először [15], ahol a fontosság és veszélyeztetettség Nicholson-féle definícióját használják [16]. Ebben a
megközelítésben a fontosság a szakaszok hálózaton belüli jelentőségével függ
szorosan össze, míg a veszélyeztetettség (szó szerinti fordításban kitettség) az
hálózati összköltségnek a hálózat adott eleme által okozott növekedését tükrözi.
Ezek szerint egy hálózati elemet gyengének nevezünk, ha funkcióvesztésének
valószínűsége (pi) nagy, és fontosnak, ha e funkcióvesztés következményei (ci)
messzemenők. Kritikus elemnek tekinthetjük tehát azokat, amelyek esetén e két
mérték szorzata a többihez képest magas:

Wi = pi ⋅ c i
ahol
pi — az adott hálózat i-edik elemén a funkcióvesztett üzemórák számának és
az összes üzemórának a hányadosa (praktikusan a kívánt időszak torlódásos
óráinak aránya);
ci — az adott hálózat i-edik elemén bekövetkező funkcióvesztés által a teljes
hálózaton okozott közlekedési költség-növekedés (egyszerűsítve a hálózat
összes utazási idejének növekedése).

További egyszerűsítést jelent a vizsgálatok során, ha a kritikus hálózati elemek
keresése mellett a kritikus forgatókönyv módszerét is alkalmazzuk [19]. Így
egy adott geometriájú hálózaton adott célforgalmi mátrixszal történő terhelés
esetén az összes lehetséges helyett csak néhány jelenetet kell megvizsgálni ahhoz, hogy a hálózat sérülékenységének kritikus változását nyomon követhessük.
A módszer tulajdonképpen az elérhetőségi megbízhatóság módszerét [4] bővíti ki
egy progresszív meghibásodási forgatókönyvvel, így határozza meg a kritikus
szakaszokat.
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A többkritériumos hatásvizsgálat egy olyan súlyozott vizsgálat, amely különböző egyedi hatások különböző mértékű, együttes vagy önálló befolyását veheti
figyelembe egy adott közlekedési hálózaton [13]. E módszer — megfelelően részletes bemenő adatok esetén — alkalmassá tehető tetszőleges számú hatás tetszőleges súlyú figyelembe vételére. A kiindulási adat általában a forgalom (pillanatnyi vagy pl. napi átlagos) nagysága, amelyből az utazások számára lehet következtetni, a legfontosabb mérőszáma a sérülésnek pedig a megszokott utazási
időn felül adódó várakozási/késedelmi idő.
Utóbbi alternatív útvonalak használata esetén, akár járműkategóriánként és utazási célonként (üzleti, magán) külön is elemezhető. Bizonyos (pl. romlandó, sürgős vagy stratégiai fontosságú) fuvarok késedelmével kapcsolatban profitcsökkentő hatás mutatható ki, ami a hálózat helyreállításának költségeihez írandó.
Így tehát minden egyes kritérium költségvonzata elemezhető, és súlyozható pl.
egy 0-1 skálán úgy, hogy a súlyok összege 1 legyen.
A módszer óriási előnye, hogy rendkívül rugalmas: figyelembe vehetőek a helyi
speciális hatások (a kritériumok száma nem kötött!) és az egyéni megítélésbeli
különbségek (a súlyok és a hatás mértékének megítélésénél) is, ugyanakkor
ezeket rögzítve összehasonlíthatók egyébként teljesen különböző helyek és esetek is.
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3. SZIMULÁCIÓ
3.1.

A szimulációról általában

Általánosságban a szimuláció a valós világ egy részének (jelenségei egy csoportjának) időben változó (dinamikus) számítógépes (numerikus) MATEMETIKAI modelljeként definiálható [20]. A szimulációs modellek közös jellemzője, hogy bonyolult rendszerek esetén a valóságnak csak a vizsgálat szempontjából lényeges
elemeit veszik figyelembe. A szimulációs modell elkészítésének kulcsa tehát annak eldöntése, hogy a valóságnak mely elemeit kell beépíteni az adott probléma
megoldására épített modellbe (a munka vége felé pedig hogy melyeket nem…). A
számítástechnika rohamos fejlődését követve az általános célú forgalmi szimulációs modellek elértek egy olyan bonyolultságot, amelynél már nem elsősorban a
további paraméterek felvétele jelenti az eredmények pontosításának útját, hanem a modell (egyes vizsgálati paraméterek újszerű meghatározásával történő)
finomítása.
A közúti forgalom szimulációjának jelentősége a közlekedési folyamatok vizsgálatában, megértésében és előrejelzésében (a számítástechnika fejlődésével párhuzamosan) egyre nő. Ma már akár bonyolult hálózatok több órás forgalma szimulálható néhány (akár egyetlen) perc alatt néhány nagy teljesítményű személyi
számítógépen, ami igen komoly előrelépés. Így nélkülözhetővé válnak ugyanis a
valós, tehát idő- és költségigényes (néha bizonytalan kimenetelű, esetleg a közlekedésbiztonság

rovására

végrehajtható)

kísérletek

(pl.

egyes

jelensé-

gek/beavatkozások hálózati hatásának vizsgálata). Lehetővé válik továbbá pl.
egyes forgalmi paraméterek változásának hatásait a többi paramétertől függetlenül vizsgálni (hiszen a valóságban csak a következményeket figyelhetjük meg,
abban azonban soha nem lehetünk egészen biztosak, hogy ezek kizárólag az általunk előidézett okoknak köszönhetők…).
A közlekedéssel kapcsolatos első szimulációnak a szakirodalomban általában D.L.
Gerlough disszertációjában leírtakat szokás tekinteni [21]. Közlekedési folyamatok vizsgálatára (azon belül is autópályák forgalomáramlásának elemzésére) az
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1960-as években rendszeresítették az első szimulációs modelleket az Amerikai
Egyesült Államokban. A közúti csomópontok forgalomlebonyolódását vizsgáló
szimulációkat csaknem egy évtizeddel később készítettek először, mert a korszak
nagy számítógépei sem voltak képesek belátható időn belül eredményeket szolgáltatni.
Napjainkra a közlekedési szimuláció a legegyszerűbb mérnöki alkalmazásoktól a
tervezésen át a tudományos kutatásokig szinte minden területen általánosan alkalmazott módszerré vált. E gyors fejlődés mozgatórugói elsősorban a közlekedés elméletének, a rendelkezésre álló hardverek és szoftverek teljesítőképességének egyaránt rohamos fejlődése, továbbá a társadalom egyre növekvő igénye a
közlekedési (elsősorban városi közút-) hálózatok működésének javítására, ezáltal
az egyre mélyebbre ható és egyre pontosabb elemzésekre [22].
A modellezés egyik alapvető problémája, hogy általános esetben a modellezett
rendszer elemeinek egymással és környezetükkel meglévő bonyolult kapcsolata,
össze- és keresztfüggései valószínűségi eloszlásokkal sokszor igen nehezen vagy
egyáltalán nem írhatók le [23]. Ez az elsőre egyszerűbbnek tűnő analitikus modell megalkotását olyan mértékben bonyolítja el, hogy a gyakorlati alkalmazhatóság okán véghezvitt egyszerűsítések még a gyakorlatban elviselhetőnél is nagyobb hibákhoz vezetnek, megkérdőjelezve a megközelítés helyességét. A vizsgált rendszer elemeinek és ezek kapcsolatának definícióit a valóság megfelelően
hű másaiként írva le a szimuláció során gyakorlatilag is használható eredményt
kaphatunk, amelynek pontossága (azaz valósághűsége) a definíciók pontosításával, részletességük növelésével növelhető.
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A szimulációk sokfélesége ellenére létezik (a fentiek alapján) néhány olyan megfontolás, amelyeket minden szimulációs problémamegoldás során érdemes megtenni [24]:
1. A probléma, a célok és a várt eredmények meghatározása;
2. A rendszer elemeinek és kölcsönhatásainak definíciója, a bemenő
adatok meghatározása;
3. Modellalkotás: matematikai modell programozása;
4. Kalibrálás: a bemenő adatok valósághűsége határozza meg az
eredmény pontosságát;
5. Verifikálás: a matematikai modell és a program egyes részeinek
megfeleltetése;
6. Validálás: a modell megfelelő valósághűségének és pontosságának
ellenőrzése;
7. Dokumentáció: a szimuláció eredményeinek értékelése, interpretálása.
Közúti szimulációs modellek esetén (amelyek minden esetben numerikusdinamikus matematikai modellek) az idő múlását adott időközönként történő léptetéssel (a modellben szereplő összes entitás összes, időtől függő paraméterének
minden időközben történő számításával; ez az úgynevezett „timescale”, tehát
időarányos modell), vagy pusztán az egyes események időpontjainak számításával (csak azokra az időpontokra történik számítás, amikor „történik valami”;
„event-by-event” modell) szokás figyelembe venni. Mindkét megközelítésnek
megvan a maga „piaca”: míg az időarányos modell megbízhatóságánál és remek
követhetőségénél/elemezhetőségénél fogva kutatási célokra sokkal inkább megfelelő, addig gyakorlati alkalmazások esetén a kisebb számítási igény és az egyszerűbb eredmény-struktúra az eseményorientált időlépések mellett szól.
A közúti forgalom szimulációja során a szimulálni kívánt hálózatrészeknek szükségük van egy bizonyos időre, amíg a valóságnak megfelelően kezdenek viselkedni a modellben. Ennek oka, hogy a szimulációk nagy többsége egy „üres” hálózatot kezd feltölteni bizonyos szabályok szerint közúti járművekkel, míg a vizs-
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gálni kívánt helyzetben (néhány ritka kivételtől eltekintve) nem ez a helyzet.
A szimulációnak tehát van egy bemelegedési ideje, amelynek történéseit nem
szabad figyelembe venni az eredmények kiértékelése során.

3.2.

Klasszikus mikroszimuláció

A klasszikus szimulációs modellek kidolgozása során a mért, megfigyelt adatokból statisztikai módszerekkel kidolgozott EMPIRIKUS, a forgalom lebonyolódását
leíró összefüggéseket alkalmaznak. Az egyes közlekedési módok szereplőinek
egymástól eltérő tulajdonságait, valamint modellben szereplő véletlen folyamatok működését adott eloszlású és szórású véletlen értékek behelyettesítésével
biztosítják. Ez a módszer legfontosabb korlátja is egyben: csak a megfigyelt
rendszer leképezésére alkalmas (pl. más járműpark esetén mások a járműparaméterek, ezek eloszlása és szórása). Ezzel a módszerrel az adott csomópont/útvonal/hálózat

forgalomáramlásának

jellemzői

vizsgálhatók,

valamint

egyes hálózati/útvonal/csomóponti változatok (forgalombefolyásolási módszerek,
ötletek) hasonlíthatók össze.
Ez a modelltípus általában két fő részből áll: a forgalom szereplőinek pillanatnyi
állapotát (paramétereit, tulajdonságait) leíró adatbázisból, valamint az ezek változásait vezérlő algoritmusból. A szimuláció során az összes szereplő és a hálózat
elemeinek pillanatnyi tulajdonságaiból (pl. helye, sebessége, gyorsulása, előzési
szándéka, agressziója, stb.) és állapotából (burkolatfelület állapota, jelzőlámpás
irányítás pillanatnyi állapota, stb.) az algoritmus megállapítja a teljes rendszer
következő állapotát az összes szereplő összes tulajdonságával.
E rendszer felépítéséből következik, hogy egy adott vizsgálat esetén mindkét fő
rész adatokkal töltendő fel: a szereplők paraméterei ugyanúgy meghatározandók, ahogy az algoritmus is kalibrálandó. A hálózatba belépő járművek általában
Poisson-eloszlás szerint érkeznek (a követési időközök Poisson-eloszlásának várható értéke a forgalomnagyság reciproka).
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Magatartási szimulációs modell

Az előzőek szerint egy mikroszimulációs modellben az adott infrastruktúrán bonyolódó forgalom áramlását a szimuláció szereplőinek egymásra hatása határozza meg. Ha az egyes szereplők belső működését, döntési folyamatait külön modellel helyettesítjük, úgy az egymásra hatás mechanizmusát is modellezhetjük.
Ezen az alapon működnek a magatartási szimulációs modellek: az egyes szereplők „érzékelik” (valójában a környezetük, a többi szereplő egy bizonyos meghatározott köre, valamint maguk egyes paramétereiből számítják) a környezetükből
beérkező információkat. Az információk alapján saját döntési mechanizmusuk
alapján döntenek saját állapotjellemzőik megváltoztatásáról, amelynek következtében a következő pillanatban e jellemzők szerint folytatják (vagy pont nem folytatják) mozgásukat.
A

magatartási

szimulációs

modellek

alapvetően

tehát

a

fejlesztésük-

ben/alkalmazásukban térnek el a klasszikus szimulációs modellektől: míg ott a
vezérlő algoritmus kalibrálása a fő feladat, addig itt az összes szereplő összes
viselkedési /magatartási modelljét kalibrálni kell. Ebben az esetben az érkezésnek, a járművek belépésének nincs jelentősége, annál inkább a megismételhetőségnek: az érkezési folyamat tehát előre kiszámítandó és rögzítendő.

3.4.

Wiedemann modellje

A szimulációs eljárások valamiféle ötvözete, alapvetően a magatartási szimulációs modell. A járművezetők egy-egy járműhez történő hozzárendelésével a valóságos helyzetek legtöbbje viszonylag jól közelíthető. A jármű-járművezető kettős
viselkedése mindig az adott helyzet érzékelése és az erre adott reakciók által
meghatározott. A modell tartalmazza a saját jármű mozgására hatással lévő
járművek és a környezet emberi észlelését, elsősorban a távolság és a sebességkülönbség érzékelést figyelembe véve. A járművezetők viselkedési modelljéből
következően változik a jármű mozgásállapota, tehát valós mérésekre alapozva
választandók meg (kalibrálandók) a közlekedési szokásjellemzők értékei [25].
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A járműmozgás modelljében a járművezetőre a saját sávjában előtte haladó jármű bír a legnagyobb befolyással, majd a kettővel előtte haladó kisebbel, végül a
hárommal előtte haladó a legkisebbel. A járműkövetés során a járművezető az
előtte haladó jármű távolságát, a sebességkülönbségét (ezeket egy bizonyos sebességfüggő küszöbérték felett), valamint a féklámpája állapotát érzékeli. A járművezetők különbségeit normális eloszlású véletlen értékkel veszi figyelembe
(érzékelés, becslési pontosság, biztonsági igények, megkívánt haladási sebesség,
agresszió, stb.). Az egyes reakciókat az adott jármű-járművezető pároshoz rendelt határérték-készlet határozza meg.

A járművek mozgását tehát egy úgynevezett közlekedési stratégia fő elemei határozzák meg, amelyek általában az alábbiak:
—

A kívánt követési távolság a biztonsági igény függvényében;

—

Minimális követési távolság kis sebesség és kis sebességkülönbség esetén;

—

A sebességkülönbség érzékelésének határértéke: az a távolság, amelyről érzékeli a járművezető, hogy az előtte haladó
lassabb nála;

—

A növekvő követési távolság érzékelésének határértéke lehetővé teszi a lemaradó jármű gyorsítását;

—

Közeli jármű kis sebességkülönbségének érzékelése csökkenő és növekvő követési távolságnál külön-külön;

—

A gyorsítás és a lassítás legkisebb értékei;

—

Követési hatótávolság.

A forgalmi helyzetnek megfelelően négy féle magatartás különböztethető meg:
befolyásmentes haladás, utolért jármű mögötti lassítás, járműkövetés és vészfékezés.
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A közúti forgalom szimulációba építhető modelljei

A közúti forgalmi folyam analitikus matematikai megközelítése alapvetően kétféle: determinisztikus és sztochasztikus (aszerint, hogy ismert vagy a véletlentől
függő az eredmény).
A determinisztikus megközelítésben vagy áramlástani modelleket ültetnek át a
közlekedésbe, ezzel általában a makroszkopikus szimuláció szintjén maradva,
vagy a közlekedés résztvevőinek mozgását terjesztik ki, mikroszkopikus szimulációt végrehajtva. E modelltípust alapvetően zavarmentes (kapcsolatok nélkül
működő) folyópályák modellezésére fejlesztették ki: rövidebb külsőségi útszakaszok (sávok), vagy hosszabb többsávos utak (autópályák) forgalmának szimulációja történt így. Önmagában ez a modell tehát régebben nem volt alkalmas
városi hálózatok kezelésére, hiszen a rengeteg csomópont beláthatatlanul elbonyolította és lelassította a modell működését.
A sztochasztikus modellek a véletlen események függetlenségével inkább voltak alkalmasak többsávos szakaszok és csomópontok működésének leírására, de
csak alacsony forgalomsűrűség esetén bizonyultak hatékonynak.
A fentiekből következően az ideális, általánosított esetben nagy forgalomsűrűségnél (amikor a sávok egymásra hatása nem jelentős) determinisztikus, míg
kisebb sűrűségnél sztochasztikus modellt érdemes alkalmaznunk. Ebből a szempontból tehát a városi közúti közlekedés modellezésére mégis érdemes a determinisztikus modellt választani, hiszen a városi forgalom az esetek nagy többségében közepes vagy nagy sűrűségű.
A valóságban azonban számos olyan tényező befolyásolja a közúti forgalom lefolyását, amelyek leírása analitikus módszerekkel szinte reménytelenül bonyolult,
mert a jelenségekre alig fogható rá valamilyen determinisztikus viselkedés.
A legegyszerűbb beláthatósági problémától a bonyolultabb csomópontokban kiváló és becsatlakozó járművek problémájáig sokminden felsorolható itt, amely
jelenségek leírására empirikus módszerek tűnnek hatékonynak. E módszereket
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beépítve az analitikus modellbe olyan szimulációs környezet kapható, amely szinte bármilyen pontosságig finomítható, az eredmények pedig (a sztochasztikus
megközelítésnek köszönhetően) árnyalt képet adhatnak a forgalmi paraméterek
összefüggéseiről.

3.6.

Sejtautomaták

Definíció szerint a sejtautomata (cellular automaton) azonos szomszédsági mintázat szerint összekapcsolt, szinkronizáltan működő sejtek (cellák) olyan összessége, ahol az egyes sejtek állapota csak saját és szomszédai állapotától függ. Ha
ilyen elvek alapján építünk fel egy közlekedési modellt, megkapható a szimuláció
egy speciális fajtája, amelynek során a járművezetők tulajdonságait (pl. agreszszív vagy defenzív, mindkettő fokozatokkal) és a járműdinamikai tulajdonságokat
figyelembe véve egy sejtsorként értelmezzük a forgalmi sávokat. A sejtsor cellái
üresek vagy foglaltak lehetnek (azokat egy és csak egy jármű foglalhatja el), a
járművek közötti távolság, a sebesség, a gyorsulás, a vezető viselkedése meghatározza a foglaltság változását. Az egyes cellák tulajdonságai tehát a szomszédos
cellákétól függnek, a függés általános esetben kölcsönös.
Az első valósághűen működő (pl. a torlódásokat is megfelelően kezelő) sejtautomata elven működő közúti modellt Kai Nagel és Michael Schreckenberg írta le
1992-ben [26]. Ebben a modelljükben a forgalmi sávok 7,5 m hosszú cellákkal
vannak lefedve (minden sávszélesség esetén!). A járművek haladása időben és
térben diszkrét lépésekkel történik. Mivel az időlépés 1 másodperc, így a járművek legkisebb sebessége 7,5 m/s = 27 km/h. A járművek léptetése során azok
(tehát tulajdonképpen a járművezetők) különbözősége egy p valószínűségi változó alkalmazásával történik.
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4. MÓDSZERTAN
4.1.

A forgalmi modell felépítése és a szimuláció megvalósításának módja

Az előző fejezetekben, különösen a 3.5 fejezetben leírtak alapján olyan eseményvezérelt, diszkrét idejű (Discrete Event Simulation - DES) szimulációt [27]
[28] kellett igénybe venni, ami lehetővé teszi a sérülékenységnek, mint a hálózat
egyes elemeihez és a járművekhez tartozó adott és mért paraméterek függvényének vizsgálatát. Éppen ezért a szimuláció eredményeit kezelni képes adatfeldolgozó szoftver bemenő adataiként a legegyszerűbb, ha minden egyes időlépésben minden egyes jármű pontos helyét adjuk meg. Ebből ugyanis az összes többi, a hálózat egyes elemeihez rendelhető attribútum származtatható (sebesség,
forgalomnagyság, forgalomsűrűség, eljutási idők, szolgáltatási szint, összes utazási idő, stb.).
Az összefüggések vizsgálatához a városi közúti forgalom térbeli és időbeli jellemzőit egy fiktív városi hálózaton zajló, de valós, pillanatnyi mérési adatokkal kalibrált szimuláció eredményei szolgáltatják. Az alábbi fejezetekben a szimuláció
működésének és paraméterezésének részletei olvashatók. A szimulációs programot egy ún. keretprogram vezérli, amelynek segítségével a szimuláció teljes időtartama alatt az összes áthaladó jármű összes időpillanatban rögzített összes
adatát is elemezhetjük, egyes bemenő paramétereket pedig (kalibrációs vagy
kísérleti/mérési céllal) módosíthatunk. A szoftver működésének részletes leírása
a Függelék 7.3 fejezetében olvasható.

4.1.1. Geometria, topológia
A közúthálózat geometriai modellje esetünkben egy gráf, amelynek csomópontjai
a közúti csomópontok, élei pedig a csomópontokat összekötő útszakaszok, valamint az élek hossza adja a csomópontok közötti távolságot. Ha megengedjük,
hogy egyes csomópontokba csak két él fusson be, akkor a nem egyenes szakaszokat egyenes szakaszok láncolatával közelíthetjük. Az így kapható vonalakat az
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egyes útszakaszok tengelyében definiálva kellő pontossággal közelíthető az úthálózat geometriája.
Az úthálózat alakját leíró modellt számos paraméterrel kell még kiegészíteni ahhoz, hogy a szimuláció végrehajtható legyen rajta. Ilyenek elsősorban a csomópontok és élek azonosítói, az élek irányítottsága, a sávok száma, az emelkedés
mértéke, a járműosztályozó hossza, sávkapcsolati paraméterek (a járműosztályozó mely sávjából merre, pontosan melyik befogadó sávba haladhat jármű).

4.1.2. Forgalomszabályozás
A forgalomszabályozás modellezéséhez további adatok megadása szükséges. Le
kell írni, hogy az egyes csomópontokba futó élek között milyen irányokban lehetséges átjárás. Ekkor útvonalak már kereshetők a modellben. Az elsőbbségi viszonyokat az adott csomópontba futó összes él viszonyának leírásával lehet modellezni, így a csomópontba érkező jármű el tudja dönteni, hogy mely más járművekkel szemben van elsőbbsége, és melyekkel szemben nincs.
Itt külön csoportot képeznek azok a paraméterek, amelyek ugyan a szabályozással kapcsolatosak, de részben geometriai tartalmúak, mert pl. csak az adott él
egy szakaszára vonatkoznak (sebességkorlátozás, emelkedő, előzési tilalom).

4.1.3. Forgalmi adatok
A járművek mozgásának szimulálásához azok számát, típusát és útvonalát szükséges ismernünk. Ezt egy honnan-hová mátrix segítségével adhatjuk meg járműkategóriánként, amelynek minden egyes eleméhez útvonalat kell rendelnünk.
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A hozzárendelés során az alábbi lehetőségek adottak:
1.

A mátrix adott eleméhez rendelt járművek azonos útvonalat
használnak (előre kijelölés);

2.

A járművek a hálózat pillanatnyi állapotának megfelelően optimalizált útvonalat követik;

3.

A járművek előre meghatározott útvonalak közül a pillanatnyilag optimálisat követik.

Az első megoldás a legritkább a valóságban, nagyvárosok közúthálózatán nem
jól modellezi a valóságot.
A második megoldás a folyamatosan informált járművezető helyzetét modellezi:
minden (majdnem minden) döntési ponton rendelkezik információval a hálózat
pillanatnyi állapotáról. Ekkor a forgalom hálózaton történő elosztásának módja is
különbözik az egyszerű, statikus paraméterekkel dolgozó útvonalkereséstől.
Ilyenkor egy ún. többlépcsős ráterhelés szükséges, az egyes útvonalak paramétereinek (sebesség, majd ebből eljutási idő) lépcsőnkénti újraszámításával az
alábbi összefüggés szerint:

(

3

)

v = v0 − A ⋅ K + eB⋅K ,
ahol
v0

—

sebességkorlátozás [km/h];

K

—

kapacitás-kihasználtság;

A, B

—

v0-tól függő állandók (4.1 táblázat és 4.1 ábra).

v0 [km/h]

A

B

60

6,7

2,35

80

8,0

2,68

100

10,0

2,88

120

11,8

2,99

4.1 táblázat: A és B állandók értékei
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4.1 ábra: A sebesség és a kapacitáskihasználtság összefüggése

A harmadik megoldás szerint két adott csomópont között több lehetséges útvonalat is megadhatunk, amelyek közül minden belépő jármű a pillanatnyilag
optimálisat választja. Ez a megoldás felel meg leginkább a mai budapesti viszonyoknak (csak utazás előtt szerez információt az utazó). Ekkor tehát adott viszonylatban az első néhány legrövidebb idő alatt bejárható útvonalat kell megkeresnünk.

4.1.4. Útvonalkeresés
Az operációkutatásban és a gráfelméletben ismert útvonalkereső algoritmusok
valós úthálózatok esetén mindenképpen felülvizsgálatra szorulnak, hiszen irányítatlan gráfon dolgoznak. Ennek oka az algoritmusok által alapesetben kezelhetetlen olyan paraméterek megléte, amelyek jelentősen befolyásolják egy útvonal
„megtalálását” és minősítését is. Ilyen lehet például a csomópontokban lehetséges kanyarodások paraméterrendszere, vagy a megengedett kanyarodásokhoz
rendelt büntetőidők függvényei/mátrixai.
A felhasznált szoftver Wolf algoritmusát alkalmazza, a teljes honnan-hová útvonal ellenállását (az útvonalhoz rendelhető összes ellenállás összegét) optimalizálva. Az első néhány (megadható mennyiségű) optimális útvonal szisztematikus
próbálgatással, egy rekurzív algoritmus segítségével áll elő, amelynek során az
eddig kapott legrosszabb eredmény túllépése a keresési korlát.
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4.1.5. Szimuláció
A szimuláció során a járműveket az útvonalkeresés során meghatározott útvonalak egyikén kell a kezdőpontból a célpontba juttatni. Az egy adott viszonylatban
közlekedő járművek száma a honnan-hová mátrixban adott, általában (és esetünkben is) csúcsórai értékkel. Az egy óra alatt belépő járműveket egy adott eloszlás szerint kell véletlenszerűen a hálózatba beléptetni. Ezért az egyenletes
eloszlással generált véletlen számokat egy adott eloszlásúvá kell transzformálni.
Ez általános esetben a (0;1] intervallumban egyenletes eloszlású véletlen számnak az ismert F-1(x) függvényre (F(x) inverzére) vetítésével oldható meg (4.2
ábra):

ξ = F −1 (ξ *) ,
ahol
ξ

—

egyenletes eloszlású véletlen szám a (0;1] intervallumban;

ξ*

—

F(x) eloszlást követő véletlen szám.

4.2 ábra: Véletlen számok előállítása a sűrűségfüggvény ismeretében

Ám nem minden eloszlásfüggvény inverze állítható elő úgy zárt formában, hogy
kezelése egyszerű legyen. Ilyen a normális eloszlás is, amelynek segítségével a
belépő járművek szándékolt haladási sebességét definiáljuk, a normális eloszlású
valószínűségi változó várható értéke és szórása segítségével. Ekkor a centrális
határeloszlás tételének segítségével áll elő a standard normális eloszlású valószínűségi változó. 12 egyenletes eloszlású véletlen számot generálva a [0,1) intervallumban, majd az összegükből hatot (az összeg várható értékét) kivonva standard normális eloszlású valószínűségi változót (N(0,1)) kaphatunk, amelyet a
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szórás és a várható érték alapján transzformálhatunk a kívánt szórásra és a kívánt várható értékre:

η = ξ ⋅ ση + η
ahol
ξ

—

standard normális eloszlású véletlen szám;

ση

—

az előállítandó normális eloszlású véletlen szám szórása;

η

—

az előállítandó normális eloszlású véletlen szám várható értéke;

η

—

N( η ,ση) eloszlású véletlen szám

Egy új jármű belépésénél a belépés időpontját és a jármű mozgási paramétereit
kell meghatározni. Az azonos csomópontban belépő járművek követési ideje
alapbeállításként exponenciális eloszlást követ az alábbiak (és a 4.3 ábra) szerint:

t k = −t k ,átl ⋅ ln(ξ )
ahol
tk

—

követési idő [mp];

tk,átl

—

átlagos követési idő (3600/F [mp]);

ξ

—

egyenletes eloszlású véletlen szám az [ε,1) intervallumban.

4.3 ábra: Követési időközök eloszlása a kapacitáskihasználtság függvényében
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Általános esetben egy jármű belépésének feltétele, hogy
1.

a belépés ideje elérkezett,

2.

a sávba előzőleg belépett jármű mögött (annak hosszát is figyelembe véve) már megvan a követési távolság.

Akadályoztatás esetén a jármű belépése tolódik, egészen a fenti két feltétel egyidejű teljesüléséig, ami ugyan torzítja az eloszlást, de megfelel a valóságnak. A
sikeres belépést követően generálhatóak csak a következő, azonos irányba haladó jármű adatai, függetlenül az előző esetleges késedelmétől.
A járművek mozgatása a 3.6. fejezetben leírt elveknek megfelelően a járművezetők tulajdonságait (pl. agresszív vagy defenzív, mindkettő fokozatokkal) és a
járműdinamikai tulajdonságokat figyelembe véve történik, sejtsorként értelmezve a forgalmi sávokat.
A sejtsor cellái üresek vagy foglaltak lehetnek (azokat egy és csak egy jármű
foglalhatja el), a járművek közötti távolság, a sebesség, a gyorsulás, a vezető
viselkedése meghatározza a foglaltság változását. A cellák „öröklik” az útszakasz
olyan tulajdonságait, amelyek hatással lehetnek a járművek mozgására (pl. előzni tilos, sebességkorlátozás).
A járművek mozgatása során a folyamatosan (párhuzamosan) változó valóságot
egy szekvenciálisan működő algoritmussal kell modellezni. A járművek tehát bizonyos időközönként kerülnek új helyükre, és az összes összefüggő paraméternek megfelelően megváltoznak további tulajdonságaik is (pl. gyorsulás). Minél
rövidebbek a kiértékelési időközök, annál pontosabb leképezését kapjuk a valóságnak — egyre növekvő futási idők mellett. Általában a másodperces (esetleg
fél másodperces) időközök megfelelő közelítését adják a valóságnak.
A csomópontok kezelése külön szabályozó paraméterek bevezetését és kezelését
igényli, hiszen csomópontok környezetében ezek alapján választható meg a járművek sebessége és gyorsulása (kis sugarú ívek miatt sebességcsökkentés, elsőbbséggel rendelkező forgalomba bekapcsolódás, stb.). Miután a járművek át2009.
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tértek a csomópontból továbbhaladásukhoz szükséges sávba, sebességüket az
elsőbbséggel bíró járműfolyamok alapján állítják be. E folyamok látótávolságon
belüli járműveinek várható beérkezései közötti köztes idők közül a soron következő, alárendelt irányból érkező jármű által meghatározott minimális határidőközt meghaladót célozza meg az alárendelt jármű, ennek megfelelően választja
meg a sebességét. Amennyiben ilyen határidőköznél nagyobb köztes idő pillanatnyilag nem érhető el, a jármű megáll, majd álló helyzetben várja meg a megfelelő időközt. STOP tábla esetén mindenképpen megáll a jármű, és csak ezután
vizsgálja az áthaladás lehetőségét.
A torlódások kialakulását és feloszlását egy kétparaméterű sejtautomata modellel [29] beépítve a szimulációba a szabad áramlás és a teljes torlódás közötti
átmenet igen jól lehatárolható. Ezeknek számos előzménye van, többen elemezték működésüket különböző körülmények között [30] [31] [32] [33]. Eszerint
három fázisa van a közúti közlekedésnek: a szabad fázisban minden közlekedő
szabadon választja meg haladási sebességét, és korlátlanul képes sávváltásra (a
forgalmi folyam sebességének szórása nagy is lehet). A kötött fázisban az egyes
közlekedők szabadsága elvész, és kénytelenek sebességüket a forgalmi folyam
sebességéhez igazítani (az átlagsebesség szórása nullához tart). A torlódó fázisban a járművek meg-megállnak, két megállás között pedig lassan rövid utakat
tesznek meg.

4.2.

A szimulációs modell kalibrálásához szükséges mérések

A forgalmi méréseket a Budapesti Forgalomirányító Központ kameráinak képein
(elsősorban a budapesti Erzsébet-híd pesti pilonjának északi kameráját használva, lásd 8. kép), valamint Budapesten (Budai alsó rakpart a Szabadság-híd alatt)
és Párizs főútjain (Boulevard Peripherique-en a Porte de Orleans-nál és a Voie
Georges Pompidou-n a Pont Marie-ról) rögzített saját videofelvételeken végeztem. A forgalmi folyamokat videokamerákkal folyamatosan megfigyelve és a
mozgóképet kiértékelve kinyerhetők azok az adatok, amelyek segítségével később a szimulációs modell elő tudja állítani a pillanatnyi helyzet forgalmi viszo-
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nyaiból következő forgalmi előrebecslést egy tetszés szerint megválasztható,
praktikusan 30-120 perc hosszúságú időtávra [34].

8. kép: Az Erzsébet-híd pesti pilonjának északi kamerája

A forgalomfigyelő szoftver kiértékelő rendszerének magja egy piaci forgalomban kapható PC architektúrájú számítógépen futó Windows alkalmazás. A kamera által rögzített videójel egy WDM (Windows Driver Model) szabványnak megfelelő eszközön (egy analóg videóbemenettel rendelkező grafikus kártyán) keresztül jut el a számítógéphez. Így az analóg PAL szabványú jel alapsávon, RCA csatlakozón keresztül feldolgozható, de történt kísérlet USB webkamera és IEEE
1394 (FireWire) interfészen keresztül csatlakoztatott DV eszköz jelének feldolgozására is. Az alkalmazás ezeket a videójeleket dolgozza fel, értékeli ki és állít elő
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belőle forgalmi jellemzőket, amelyeket rögzít és/vagy elküld egy az interneten
elérhető adatbázis szervernek.
A szoftver megfelelő működéséhez természetesen kameránként és álláspontonként definiálni kell a megfigyelt területet egy virtuális sík háromdimenziós rácspontjainak képében, amelyeket a megfigyelt útszakaszra kell illeszteni.
Ezek után (adott korlátok között) mozgatható és paraméterezhető a virtuális
kamera, amelyet a valóságos kamera paramétereinek megfelelően kell beállítani.
Így tehát a mérni kívánt paraméterek és a kívánt pontosság függvényében megadható:
—

az útfelület egyes pontjainak egymástól való távolsága;

—

a kamera nézeti középponttól mért távolsága;

—

a kamera vízszintes, nézeti tengelyre merőleges tengely körüli elforgatása;

—

a kamera forgalmi irányhoz képesti, függőleges tengely körüli elforgatása;

—

a kamera látószöge (FOV – field of view);

—

az adott képrendszer képpont-torzítása (pixel aspect ratio).

A videojel feldolgozásának menete, a forgalmi adatok kinyerésének elve hasonlít az ún. éldetektálás módszeréhez. A feldolgozás során a videojel képkockáit
a szoftver egymás után, időrendi sorrendben betölti, konvertálja a megfelelő méretre

és

formátumra,

valamint

ideiglenesen

tárolja

azokat.

További

előfeldolgozási lépésként a videojel igény szerint remegés-kompenzálható.
A mozgásdetektálás az egymást követő képkockák különbségképzésével (9.
kép) történik, majd különbségi képek erősítése, kiemelése, hisztogram-vágása
történik meg. Ezt követi a különbségi képek listába fűzése, trajektóriáik előállítása, majd ezekből egy „előzetes” háttérkép elkészítése. Az aktuális háttérkép az
új képkockák adott hosszúságú listájának folyamatosan képzett átlagából áll,
amely a zajcsökkentés és az „üres” háttér gyakori részleges rendelkezésre állása
miatt (elsősorban sűrű forgalomban) fontos. A háttérképzésen kívül eső képtar-
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tományok a hirtelen fényváltozások követésére használhatók (csillogó felületű
jármű napos és árnyékos útfelületek sorozatán haladhat át).

9. kép: Az éldetektálás folyamata

Azokat a területeket, amelyek a megfigyelt közúti forgalmon kívül esnek, a szoftver a különbségi képek maszkolása révén hagyja figyelmen kívül. E különbségi
képek zajszűrése és az összefüggő területek „hízlalása” (dilate) ezek után kiadja
a járműként megkülönböztethető képfelületeket: a késleltetett aktuális képkockák és az aktuális háttérkép különbségképzésével: a statikus, „üres” háttér előtt
megjelennek a detektált objektumok.
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Az így nyert aktuális, mozgásinformációból előállított különbségi kép „erősítése”
után az objektumok sziluettjeinek előállítása következik, amelyek konvex burkolása után visszacsatolás van a háttérképzés műveletéhez végleges, stabilabb,
„reálisabb” háttérképek előállítása céljából. Ezután az objektumok követése és
„könyvelése” következik: a sziluettek egyedi azonosítóval történő ellátása, az
előzetes beállítások során megadott környezeti paraméterek alapján a sziluettek
pozíciójának, mozgásának, élettartamának könyvelése. Itt is történik „zajszűrés”,
amelynek során a takarások, összeolvadások, szétválások felismerése és kezelése zajlik. A pozíció, alak, mozgás és élettartam információk alapján statisztikai
(átlagsebesség, járműkategóriák, elhaladt járművek száma, elakadt járművek
száma stb.), valamint egyedi mérési adatok (méret, sebesség, követési távolság
stb.) rögzítése zajlik.

4.3.

A vizsgált hálózati modell felépítése

A vizsgálatokat egy városi főúthálózati modell-rendszeren hajtottam végre. E
modell felépítése során a cél az volt, hogy egy egyszerű geometriájú hálózaton
vizsgálható legyen a sérülékenységgel (vélhetően) összefüggő összes paraméter:
forgalomnagyság, utazási idő (veszteség), szolgáltatási szint (járműsűrűség),
stb. A modell forgalomkeltési és forgalomszabályozási viszonyait a jelenlegi budapesti helyzetből képeztem le, az eredményes kutatáshoz szükséges mértékben
egyszerűsítve és a megfelelő helyeken módosítva azon, az alábbi fejezetek szerint.
A hálózat geometriai felépítése során a valósághoz képest azzal a jelentős egyszerűsítéssel éltem, hogy a vizsgált hálózaton csak főutak szerepelnek, amelyek
csomópontjai kizárólag jelzőlámpásak vagy különszintűek lehetnek. Ezért — a
főúthálózat jellegéből adódóan, továbbá a hálózati forgalomszabályozás bonyolultabb kérdéseinek diszkussziós igényét minimálisra szorítandó — a hálózati
élhosszak egységesen 1000 méter hosszúak. Ekkora távon a valóságban már
jelentős szóródás figyelhető meg a jelzőlámpák alakította gépjárműoszlopokban,
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így az összehangolás problémája nem elsődleges [35], különösen a főbb útvonalak csomópontjainak különszintűvé tétele esetén.
Mindehhez természetesen a forgalomkeltés viszonyszámait is megfelelően módosítottam, megtartandó a várható járműsűrűség, forgalomnagyság és utazási idők
valóságos értékét.

4.3.1. Geometriai modell
A vizsgált városi főúthálózati modell egy 10x10-es, 1000 méter élhosszúságú
pontrácsra épül (4.4 ábra). A hálózatnak geometriailag 9 különböző változata
van, amelyek egy város fejlődéséhez tartozó egyes jellemző közúthálózatfejlettségi szinteket modelleznek.
A hálózati változatok „kiépítettsége” egy fiktív város főúthálózatának fejlődésének három lehetséges irányát igyekszik követni, így a kilenc változat három
állapotsornak felel meg (az egyes változatok ismertetését lásd a 4.3.2 fejezetben):
1.

V1 — V2 — V3

2.

V1 — V4 — V5

3.

V1 — V6 — V7 — V8 — V9

A kilenc változat közötti különbségek az egyes útszakaszok kiépítettségében
(irányonkénti sávok száma, megengedett sebesség) és az egyes csomópontok
típusában (jelzőlámpás vagy különszintű) nyilvánulnak meg.
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4.4 ábra: A vizsgált modell geometriai felépítése

Útszakasz-típusonként az irányonként egysávos szakaszokon 50, az irányonként kettő sávos szakaszokon 60, míg az irányonként három sávos szakaszokon
70 km/h megengedett sebességet alkalmaztam. A konnektorok speciális útszakaszok, amelyeken a járművek akadálymentes hálózatba lépéséhez szükséges
hosszúságú járműosztályozó van a csomópontokban, ám az ezeken keletkező
késedelmeket (utazási időket) az eredményekbe csak akkor számítottam bele, ha
a hálózatba lépést akadályozó sérülés volt kimutatható, azaz torlódott a konnektor forgalma.
A csomópontok elhelyezése során arra törekedtem, hogy a hálózati hierarchiának megfelelően felépülő hálózaton az egyes útszakaszok közötti átmenet is hierarchikus legyen. Így a jelzőlámpás csomópontok típusai:
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1. Azonos rendű főutak csomópontjai;
2. Első- és másodrendű, vagy másod- és harmadrendű főutak csomópontjai;
3. Első- és harmadrendű főutak csomópontjai.

A konnektorok (nyelőpontokat bekötő élek) csomópontjainak megválasztásánál
azokat mindig a velük szemközti útszakasz „folytatásának”, azzal azonos paraméterűnek feltételeztem.

4.3.2. A hálózati változatok

Az egyes változatok (V1…V9) geometriájába az alábbi különbségeket építettem
be (az egyes változatok ábráit a Függelék 7.1 fejezete tartalmazza; a megjelölt
előző változathoz képesti változás olvasható a 4.5 ábra elnevezései szerint):
V1.

Alapváltozat. Minden útszakasz irányonként egysávos, kivéve a
két-két vízszintes és függőleges átmenő főutat, ezek irányonként
kétsávosak. A csomópontok kivétel nélkül jelzőlámpás forgalomirányításúak.

V2.

V1 + a belső átmenő főutak fejlesztése irányonként 3 sávosra, a
külső gyűrű egyes szakaszainak irányonként kétsávosra fejlesztésével. Az átmenő főutak egymással és a külső gyűrűvel alkotott
csomópontjai egy kivétellel különszintűek.

V3.

V2 + egyes főutak fejlesztése irányonként 2 sávosra, valamint az
irányonként 2 és 3 sávos főutak egymással alkotott csomópontjai
nagy többségének fejlesztése különszintűvé.

V4.

V1 + a külső gyűrű majdnem összes elemének fejlesztése irányonként 2 sávosra, a külső gyűrű átmenő főutakkal alkotott csomópontjai és a sarokcsomópontok különszintűvé fejlesztésével.

V5.

V4 + egyes főutak fejlesztése irányonként 2 sávosra, valamint az
irányonként 2 sávos főutak egymással alkotott csomópontjai nagy
többségének fejlesztése különszintűvé.
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V1 + a külső gyűrű összes elemének egyidejű fejlesztése irányonként 3 sávosra, a külső gyűrű átmenő főutakkal alkotott csomópontjai és a sarokcsomópontok különszintűvé fejlesztésével.

V7.

V6 + egyes főutak fejlesztése irányonként 2 sávosra, valamint az
irányonként 2 sávos főutak egymással alkotott csomópontjai közül
4 (belső gyűrűn kívüli) fejlesztése különszintűvé.

V8.

V7 + a belső gyűrű több csomópontjának és egy további csomópontnak a fejlesztése különszintűvé.

V9.

V8 + a belső gyűrűn belüli terület közúthálózatának visszafejlesztése irányonként egysávosra, és ennek megfelelően a belső gyűrűvel
alkotott csomópontok visszafejlesztése jelzőlámpássá.

4.5 ábra: A hálózat egyes jellemző elemeinek elnevezése

4.3.3. Forgalomszabályozás
A forgalom szabályozása az útszakaszokon a lehető legegyszerűbb módon történik. Alapesetben nincs tehát sehol emelkedő, sebességkorlátozás, előzési tilalom.
Ezek közül a részben geometriai elemek közül egyedül a sebességek szabályozása kerül majd az egyes sérülések szimulációjánál előtérbe.
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A csomópontok szabályozása ennél sokkal jelentősebb kérdés, hiszen négyféle
(háromféle jelzőlámpás és különszintű) csomópont van a hálózaton. Ezeknek a
szabályozása az alábbi elveknek megfelelően történik:
—

Minden jelzőlámpás csomópont 90 másodperces periódusidővel, négyfázisú irányítás szerint működik (tehát minden fizikailag lehetséges irányba megengedett az áthaladás);

—

A gyalogosok jelenlétét a teljes hálózaton, így itt is elhanyagoltam, ennek vizsgálata nem képezi értekezésem tárgyát;

—

Azonos rendű útvonalak találkozásánál a jelzőlámpás irányítás az útvonalakra nézve szimmetrikus (tehát a zöldidők pl.
É-D és K-NY irányban egyenlők);

—

Az egy rend különbségű (tehát első- és másod-, vagy másod- és harmadrendű) utak találkozásánál az egyenes és kanyarodó irányok zöldideje 1:2 arányban áll egymással, természetesen a magasabb rendű javára;

—

A két rend különbségű (első- és harmadrendű) utak találkozásánál főirányban összecsúsztatott fázisok szerint, mellékirányban pedig telezöldes irányítás szerint működik a csomópont;

—

Ahol egy útvonalon a csomópont két oldalán különböző rendű utak torkollnak be, ott a magasabb rendű szerint kell eljárni;

—

Különszintű csomópontokon az áthaladás egyenesen 5, jobbra kanyarodva 10, balra kanyarodva 20 másodperc késedelmet okoz.
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4.3.4. Forgalomkeltés
A forgalomkeltés során a jelenlegi budapesti helyzetet tekintettem szimulálandónak a fiktív hálózati modellen. Ennek oka elsősorban az, hogy a forgalomkeltés
összes lépéséhez szükséges adat/mérés helyben megoldható, valamint másodsorban hogy a forgalmi körülmények felismerése, értékelése és ellenőrzése, továbbá harmadsorban a validálás és a kapott eredmények esetleges ellenőrzése
mérésekkel a legegyszerűbben itt lehetséges. A hálózatra terhelendő forgalmat a
modell kilenc kerületében (4.6 ábra) elhelyezett háromféle nyelőponttal (lakóterület, iparterület, belváros), valamint az átmenő forgalmat kibocsátó külső
nyelőpontokkal terheltem a hálózatra (4.7 ábra). A ráterhelendő forgalom nagyságát az egyes típusú területekről a reggeli csúcsórában kiinduló és oda beérkező
utazások számának aránya, valamint az egységnyi területre eső közlekedőfelület
(sávkilométer/km2) alapján határoztam meg. E mátrixon felül további kettővel is
leterheltem a modellt, hiszen a forgalmi viszonyok alapvetően befolyásolhatják a
sérülékenységet. A második mátrix az első forgalmának (összes viszonylat öszszes járműve egy óra alatt) kb. 40 %-át, míg a harmadik kb. 150 %-át tartalmazza.

4.6 ábra: A kerületek
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4.7 ábra: A forgalomkeltés eszközei - nyelőpontok

4.3.5. Hálózati rontások
A hálózati elemek sérülékenységének természetét, az egyes forgalmi paraméterek vizsgálatát adott hálózati változások mellett szerettem volna vizsgálni. Vizsgálataim során egy adott paraméter (pl. utazási idő) változásait valamilyen egyszerű hálózati változtatás KIZÁRÓLAGOS következményeként kimutatni sokkal
egyszerűbb, mint a valós hálózat működése közben. Itt egy adott változáson kí-
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vül véletlen eseményekkel nem kell számolni: egy számítógéppel szimulált hálózaton az előre „programozott” sávlezárás vagy sebességkorlátozás mellett VÉLETLENÜL nem áll meg rakodni egy teherautó, nem történik baleset, áramkimaradás miatt nem állnak le a trolibuszok, stb.
Így a hálózati változatok mindegyikén érvényesíthetők azonos hálózati rontások,
amelyek (a hálózat kiépítettségétől, fejlettségétől függően, azaz a rendelkezésre
álló közlekedési felületek nagyságának és a forgalmi igényeknek a függvényében) más-más hatással lesznek a vizsgált paraméterek pillanatnyi és átlagos,
elemenkénti és összesített értékeire.
A hálózati rontások az egyes hálózati elemek működését korlátozzák, esetleg
teljesen lehetetlenné teszik. Így vizsgálataim során tipikus rontásokat hoztam
létre három csoportban (4.8 ábra):
R1.

Nagyobb kiterjedésű, havária jellegű rontások (pl. árvíz miatt
egy átmenő főútvonal járhatatlan, vagy a belváros egy része
biztonsági okok miatt le van zárva);

R2.

Kis kierjedésű, esetleges rontások (pl. baleset egy forgalmas
csomópontban);

R3.

Változó kiterjedésű, csoportokban értelmezett rontások (tipikusan útfelújítások).
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4.8 ábra: Rontások típusai
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E rontások modellezése szempontjából a forgalom lebonyolódására gyakorolt hatásuk volt számomra az elsődleges kérdés. A sérülékenység objektív tényezőkkel
(a forgalomi paraméterekkel) fennálló viszonyát vizsgálva arra törekedtem, hogy
(bármennyire különbözőek is a kiváltó okok) azonos hatásmechanizmust tételezzek fel az esetleg különböző pszichikai hatásaik miatt különböző esetekben is.
Így a látványos hálózati sérülést (pl. égő épület környéke) és a teljesen hétköznapi, nem látványos sérülést (pl. egyszerű útfelbontás) is annak következményeivel modelleztem.
Az R1 típusú rontások két típusa:
R1a

a hosszirányban átjárhatatlan, de keresztirányban átjárható
elemsor, valamint

R1b

a szélső csomópontjaiig átjárhatatlan terület.

R1a esetben az átmenő főútnak a hálózat méretéhez és összes kapacitásához
képest óriási kapacitáscsökkenést okozó lezárása az első futtatások szerint ellehetetleníti az összehasonlítást (extrém nagy utazási idők adódnak), így az irányonként egy sávosra redukált keresztmetszeten átengedtem a forgalmat (hasonlóan a budapesti rakpartokhoz, ahol nagyon magas vízállás esetén is csak az
alsót zárják le a forgalom elől). Az átjárhatatlanság R1b esetben szó szerint értendő, hiszen a célforgalomra nem vonatkozik (ezzel elrontanánk az azonos mátrixszal történő terhelés lehetőségét), valamint az R1a-hoz hasonló okokból a határoló főutakon itt is megtartottam 1 forgalmi sávot irányonként.
Az R2 típusú rontások (csomóponti balesetek) modellezése a csomóponti szabályozás megváltoztatásával és sebességkorlátozással volt a legegyszerűbb, mert a
járműosztályozóban sávot lezárni a felhasznált szoftverben csak az adott csomóponti mozgás megszüntetésével lehet.
R3 típusú rontások esetén a munkákkal párhuzamos forgalom irányonként egy
sávon, de sebességkorlátozás nélkül bonyolódik, a keresztirányú forgalom pedig
hosszabb idő alatt/alacsonyabb sebességgel jut át a csomóponton.
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5. EREDMÉNYEK
5.1.

A hálózatba belépő forgalom valósághű szimulációja

A járművek hálózatba léptetése a szimulációs szoftverben alapesetben a 4.2.5.
fejezetben leírtak szerint történik. Ezt pontosítani, a valóságoshoz jobban közelíteni (a videokamerák által rögzített mozgókép 4.3. fejezet szerinti feldolgozásából származó adatok segítségével) alapvetően kettő módon lehet.

5.1.1. A valós forgalmi paraméterek közelítése függvényekkel
E módszer lényege, hogy a nyers forgalmi adatokból (tehát minden egyes járműáthaladási időpontból és a hozzá tartozó sebességből) sávonként forgalomnagyság-átlagsebesség függvényt állítunk elő. Ennek talán legegyszerűbb és jól automatizálható módja, ha minden időpillanatra annak bizonyos sugarú környezetét
(pl. 2, 3, 5, 10 perc a vizsgálat helyszínétől függően: pl. jelzőlámpás irányítású
csomópont közelében mindenképp a hosszabb intervallum szükséges) figyelembe
véve pillanatnyi átlagos óraforgalmat és átlagos sebességet állapítunk meg, majd
e ponthalmazt közelítjük valamilyen függvénnyel. Az így kapott függvényből a
kívánt forgalomnagyságnak megfelelő sebességérték adja meg a behelyezendő
jármű sebességét.
Ebben az esetben fontos, hogy megbízható forgalmi mátrixunk és elegendő öszszegyűjtött adatunk legyen a hirtelen változások kezelésére. Ha ugyanis például
egy belépő élen a mért forgalom nagysága hirtelen (pl. egy baleset miatt lecsökkent átbocsátóképesség miatt) lecsökken, akkor a forgalomnagyság-sebesség
adatok csak egy olyan forgalomnagyság-intervallumra állnak rendelkezésre,
amelyben a forgalmi igények mátrixa szerinti belépő forgalom nem szerepel.
Ilyenkor a vizsgált hálózatrészen kívüli forgalom-átterelődés következik be, amit
a belépő éleken megfigyelhető forgalmak hirtelen megváltozása jelez, és a vizsgált hálózatrészt tekintve a forgalmi mátrix módosulásával jár.
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Általánosítva a kérdést fontos diszkussziós probléma még a hálózati elemek és az
időpontok szerint osztályozni a kapott összefüggéseket, valamint összevetni azokat korábbi mérések eredményeivel. Így például a hálózati elemekre típusokat
állapíthatunk meg, és minden egyes típuson több időintervallumot (kvázinapszakot) különböztethetünk meg. Esetünkben konkrét példát veszünk alapul,
így feltételezzük, hogy az azonnali feldolgozás miatt erre nincs szükség.
Vizsgálataim során az első módszer alkalmazása a rendelkezésre álló (már több
szempontból módosított, a sérülékenységi paramétereket is szolgáltató és feldolgozó) szoftverbe sokkal könnyebben beépíthető volt. A szimulációs szoftver működési elve szerint (a 4.2.5 fejezetben leírtaknak megfelelően) az azonos csomópontban belépő járművek követési ideje alapbeállításként exponenciális eloszlást
követ. Ezt a beállítást módosítva, az eloszlásfüggvényt egy megadott helyről beolvasva bármilyen eloszlással dolgozhatunk. A beolvasandó függvényt a videokamera képét folyamatosan elemző szoftver adott időintervallumot vizsgálva
(némi programmódosítás után) szintén előállítja.
A tesztfuttatások során ez a megoldás nagyon nehézkesnek és lassúnak bizonyult, így a szoftveren belül kellett létrehozni egy olyan függvénylistát, amiből a
futtatás előtt ki lehet választani a pillanatnyi kameraképnek leginkább megfelelő
függvényt (és amely korlátlanul bővíthető a felhasználó által is, ismerve a függvénydefiníció mikéntjét).
Néhány (legfeljebb átlagosan 5) másodperces követési idő és legalább 60 %-os
csomóponti kapacitáskihasználtság mellett városi körülmények között nem tudtam érdemi különbséget kimutatni az egyes követési idő-eloszlásokkal végrehajtott szimulációs vizsgálatok eredményei között. Ennek valószínű oka, hogy
a jelzőlámpás forgalomirányítás sajátosságai (a kialakult járműoszlopok) miatt a
pillanatnyi forgalom szélsőségesen ingadozik. Tipikus eset, amikor két szomszédos jelzőlámpás csomópont között megfigyelt keresztmetszetben a járműoszlop
elhaladása 80-100 % közötti kapacitás-kihasználtságot okoz, míg a jelzőlámpák
periódusidejének fennmaradó részére még egy forgalmasabb mellékirány sem
produkál 40 % fölötti értéket. A teljes hálózat, amelyen a járművek közlekednek,
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teljesen felemészti azokat a kezdeti (igen apró) különbségeket, amelyeket a forgalom megfigyeléséből adódóan mint kezdeti követésiidő-eloszlásokat rögzíthetünk.
Belső éleken e függvények mit sem változnak, ha kezdeti eloszlás-paramétereket
szinte tetszőleges módon vesszük fel (5.1 ábra). A különbségek nem térnek el
szignifikánsan egymástól, hiszen a jelzőlámpás csomópontokon történő áthaladás
(az onnan történő elindulás) határozza meg a járműforgalom paramétereit.

5.1.2. Valós forgalmi adatsorok közvetlen átültetése a szimulációba
E második módszer alapvetően különbözik az elsőtől, ugyanis a követési időközök valós eloszlását is átülteti a szimulációba. A módszer lényege, hogy a nyers
járműadatokat bizonyos időközönként beolvasva, közvetlenül hozzáférhetőek
azok a járműadatok, amelyekre a szimuláció során a járművek behelyezéséhez
szükség van (járműtípus, sebesség, követési időköz az előzőjármű mögött). Így
(a függvények gyártásának, az átlagolásnak, típusok és kategóriák létrehozásának) minden olyan pontatlansága elkerülhető, amely a bemenő adatok gyártásának sajátja, és befolyása van a szimulációs előrejelzésre — mint folyamatra, és
mint eredményre egyaránt.
A járművek tulajdonságainak megváltoztatása, tehát a követési időközök, mint a
magatartási szimulációs modell paramétereinek megfigyelése (és beépítése a
modellbe) lehet, hogy célravezetőbb lenne. Ennek vizsgálata nem értekezésem
tárgya, ráadásul az általam használt szoftver erre a célra sajnos nem alkalmas.
Megfontolandó tehát városi körülmények között a magatartási paraméterek finomhangolása (azonnali adatok alapján történő megválasztása), mert ez esetleg
helyettesítheti az egyes magatartási paraméterek valószínűségi változóként történő definiálását.
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5.1.3. Tézis

1. TÉZIS
Városi főúthálózat szimulált modelljén kimutattam, hogy fix működésű
forgalomirányító rendszer esetén (annak befolyásolása nélkül) a hálózatba lépő járművek időbeli eloszlása exponenciális, pareto II és normális eloszlást vizsgálva nincs befolyással belső élek (5.1b ábra) közúti
forgalmának mérhető összefüggéseire (5.1a ábra).
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5.1a ábra: A forgalom-késedelem függvény alakulása egyes betáplálási eloszlások esetén a 236 jelű élen (5.1b ábra)
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5.1b ábra: Belső élek: amelyek legalább két csomópontnyi távolságra vannak a külső nyelőpontoktól; a 236 jelű él helye

5.1.4. Összefoglalás, kitekintés
A megfigyelt forgalom bizonyos szekvenciájának időszakonkénti pontos rögzítésével (járművek kategóriája, elhaladási sebesség és időpont), majd teljes pontosságú (ismételt) beolvasásával az előrejelzések pontossága elsősorban (időben
és térben) rövid távon jelentősen növelhető.
A mindennapi gyakorlatban városi körülmények között a forgalom jellemző paraméterei rövid időn és rövid távon belül is az átlaghoz képest óriási szóródást
mutatnak. Emiatt legfeljebb a forgalomirányító rendszer rugalmasságát feltételezve van értelme e módszer használatának (ha a jelzőlámpás forgalomirányítás
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azonnal alkalmazkodni tud egy megváltozott helyzethez). Ilyen lehet például az
elterelt autóbusz-forgalom: a kijelölt kerülő úton a buszsáv forgalma hirtelen
megnő, így az esetleges előnyt és a menetrend tartását biztosító jelzőlámpák
azonnal a megváltozott viszonyoknak megfelelően működhetnek.
A módszer továbbgondolása során meg lehet próbálni a forgalomirányító rendszer működését a forgalmi igényekhez igazítani, és a tézist ennek alapján kibővíteni. Ennek a jelenlegi módon eljárva több akadálya is van, amelyek közül a két
legfontosabbat mindenképpen ki kell tudni küszöbölni a gyakorlatba is átültethető eredmények eléréséhez:
1.

automatizálás: a szimulációs szoftver és vezérlőszoftvere teljesen automatikusan kell, hogy kezelje a bejövő adatokat (járműeloszlás-szekvencia), valamint automatikusan továbbítania kell
a forgalomirányítás által igényelt adatokat a vezérlés megváltoztatásához;

2.

sebesség:

a

teljes

„felülvezérlési”

folyamat

(videokép-

elemzéssel együtt) nem tarthat tovább egy periódusidőnél, hiszen a jelzőlámpák vezérlése általában csak bizonyos időközönként vár bejövő információt, a környező hálózatra gyakorolt hatást (további összehangolási problémák miatt) pedig a központi
forgalomirányítás vezérlőszoftvere elemzi. Az információ áramlásának és feldolgozásának sebessége tehát kardinális kérdés.

5.2.

A sérülékenység definícióinak értékelése

Városi körülmények között, ahol a zsúfoltság (az egyes elemek, elsősorban csomópontok hosszan tartó nagy kapacitás-kihasználtsága) miatt egyetlen elem teljesítőképességének kisebb mértékű csökkenése is okozhatja egész hálózatrészek
torlódását, nem szerencsés az egyes útvonalak meghatározásánál figyelmen kívül hagyni azok sérülékenységét.
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A sérülékenységnek (mint a megbízhatóság ellentettjének) számtalan definíciója
lehetséges, de alapvetően két módon leírható:
1.

A hálózati adatgyűjtés során megfigyelt tendenciák és „hajlamok” jellegének és erősségének figyelembe vételével, az éppen tervezett útvonal szükséges robusztusságát szem előtt
tartva;

2.

A hálózat pillanatnyi állapotából, az azon jelenleg megfigyelhető eseményekből és tendenciákból kiindulva.

Dinamikus útvonaltervezésnél általában a pillanatnyi adatok ugyan olyan fontosak, mint a tárolt adatokból kiolvasható „történelem”, a korábban megfigyelt
tendenciák. A pillanatnyi helyzet és annak megfigyelt közvetlen előzményei a
környezeti körülményeket is figyelembe véve visszakereshetők az adatbázisokban, így a várható események és tendenciák (akár egy-két hasonló esetet találva
is) előre jelezhetők. Ám ha az adott hálózaton nincs összehasonlítási alap, akkor
valamely más hálózat megfigyelésének általánosított összefüggéseit célszerű alkalmazni. Figyelembe véve a városi közúti közlekedés fent említett sajátosságait,
a sérülékenység vizsgálata két módon segíthet ebben:
1.

Adott hálózati paraméterek és a sérülékenység összefüggésének ismeretében az egyszerűbben és pontosabban megjósolhatóból következtetni lehet a másikra (mikor melyikre van
szükség).

2.

Az útvonalkeresés egyik paramétereként pusztán a pillanatnyi forgalmi helyzetből, annak létrejöttéből és a hálózat ismert paramétereiből (geometria, mátrix) az eddigi megfigyeléseket pótolva segíthet a (bizonyos szempontból) legjobb
útvonal kiválasztásában.
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5.2.1. Veszélyeztetettség
Mindezek figyelembe vételével a veszélyeztetettségi index módszere [18] (amely
minden egyes szakaszhoz olyan gyengeségi mérőszámot rendel, ami az adott
hálózat adott honnan-hová mátrixa szerinti fontosságot fejezi ki, azaz hány viszonylat forgalma veszi igénybe az adott szakaszt) csak akkor működhet jól, ha
tisztában vagyunk a hálózaton tartózkodó járművek teljes várható útvonalával,
de legalább az utazásuk céljával. Ugyanis ebben a megközelítésben minél többféle viszonylat osztozik az adott szakaszon, az annál gyengébbnek minősül, a
gyengeséget a forgalommal súlyozva pedig megkapható a veszélyeztetettség:
azonos gyengeségű szakaszok közül a forgalmasabb (kisebb kapacitástartalékkal
rendelkező) a sérülékenyebb. Városi körülmények között, csomópontok esetén a
napi 16-18 órás 50 % fölötti kapacitáskihasználtság sem ritka, így a forgalommal
(telítettséggel) súlyozott gyengeség megfigyelése, rögzítése és az útvonalak tervezésénél történő figyelembe vétele jó ötletnek tűnik.
Az fenti módon definiált sérülékenységet (viszonylatok száma szorozva a sávonkénti forgalom nagyságával) tehát veszélyeztetettségnek (V) nevezve, megvizsgálhatjuk egy adott hálózaton a mérhető utazási idők és a veszélyeztetettségi indexek összefüggéseit, ha (a 2.4 fejezet szerint)

Vi = gi ⋅ Fi ,
ahol
gi — az adott hálózat i-edik elemének gyengesége, azaz a célforgalmi mátrix
olyan elemeinek a száma, amelyek útba ejtik az adott hálózati elemet (az itt
áthaladó „viszonylatok” száma);
Fi — az adott hálózat i-edik elemén mérhető forgalom nagysága [J/h].

A vizsgálat módszere tehát, hogy a teljes hálózat minden elemét minden időlépésben megvizsgálva megállapítjuk az egyes elemek forgalmát és az adott elem
veszélyeztetettségi indexét. A szimulációt a 4.3.4 és 4.3.5 fejezetekben leírt változtatásokkal újra lefuttatva, az elemek eredeti sérülékenységét alapul véve
megállapítható, hogy a teljes hálózat vagy egyes útvonalak tekintetében van-e
korreláció a veszélyeztetettség és az egyes járművek utazási idejének változása
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között (azaz a sérülékenyebb elemek valóban „vonzzák-e” az utazásiidőnövekményt).
Fentiek alapján képeztem a teljes hálózat összes elemén minden forgalmi helyzetben az egyes rontásokhoz tartozó utazási idő és az eredeti utazási idő különbségét, amelyet a veszélyeztetettségi indexszel párba állítva vizsgáltam (példaként lásd az 5.3a ábrát). A 8748 adatsor átlagaiból megállapítottam (5.2 ábra),
hogy a korreláció az esetek 15,7 %-ában nagyobb, mint 90 %, 40,2 %-ában nagyobb, mint 80 %, és 81,9 %-ában nagyobb, mint 50 %. A fennmaradó 18,1 %ból (1583 adatsor) csak 44 mutatott nagyon rossz (20 % alatti) korrelációt,
amelyek közül egy sem negatív. A nagyon rossz korrelációt mutató hálózati elemek semmilyen paraméterük szempontjából sem tipikusak (hely, forgalom,
gyengeség, sávszám), kivéve a tényt, hogy maguk a sérült elemek ezek (az 5.3b
ábra a sérült elemek nélküli statisztikát mutatja: látványos a korreláció növekedése). A nagyon nagy sérülékenységgel bíró elemeket elhagyva a korreláció ismét tovább nő (5.3c ábra), így a veszélyeztetettségi index és az utazási idők növekménye közötti összefüggés itt már megállapítható.
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5.2 ábra: A veszélyeztetettségi index és az elemenkénti késedelemnövekmény korrelációjának összegzett relatív gyakorisága
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2. TÉZIS
Vizsgálataim alapján szimulált városi körülmények között a veszélyeztetettségi indexből azokon a hálózati elemeken becsülhető jól (R2>0,8077)
az utazási idő növekedése, amelyek veszélyeztetettségi indexe 72 000
alatt van, és nincsenek gátolt működésű (sérült) állapotban. [36]
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5.3a ábra: A veszélyeztetettségi index és az utazási idők változásának korrelációja
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R2 = 0,7496
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5.3b ábra: A veszélyeztetettségi index és az utazási idők változásának korrelációja magasabb a sérült elemek adatai nélkül

20

Utazási idő növekménye [mp]

korrigált R2 = 0,8077

10

0

-10
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Veszélyeztetettségi index

5.3c ábra: A veszélyeztetettségi index és az utazási idők változásának korrelációja a sérült elemek adatai nélkül, kisebb (maximum 72 000es) veszélyeztetettségi index esetén (az esetek 2/3-a)
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5.2.2. Általánosított közlekedési költségek
Ebben a megközelítésben egyes szakaszok hálózaton belüli jelentőségét vizsgálom. Az közlekedési költségeknek a hálózat adott eleméhez tartozó növekedési
hajlamát az elemekhez rendelhető összes forgalmi teljesítmény azonos sérülés
hatására bekövetkező változásának vizsgálatával kaphatjuk meg.
A legegyszerűbb esetben e definíció szerint úgy vizsgálható az elemek sérülékenysége, hogy meghatározzuk az „egységnyi” forgalom-növekményhez tartozó
költségnövekményeket a hálózat minden elemére, és a legnagyobb növekedést
produkáló elemet kiáltjuk ki a legsérülékenyebbnek. E a módszer buktatója az
„egységnyi” pontos definíciója. A kapacitáskihasználtság vagy az utazási idő, netán a forgalmi teljesítmény legyen a döntő? Ezeket hogyan kezeljük a szimulációban a forgalmi mátrix megváltoztatása nélkül?
E problémák kiküszöbölésére a megfelelő összehasonlítási alap az egyes elemek
azonos mértékű sérüléséhez (pl. azonos, 30 km/h-s sebességkorlátozáshoz, vagy
1 sáv lezárásához) tartozó összes utazási idő növekménye. Így ugyanis semmilyen „valótlan” paraméter nem kerül a rendszerbe, továbbá az esetleges összefüggés bármilyen paraméterek között világosan kimutatható.
Ezúttal is meg kell azonban különböztetnünk a pillanatnyi sérülékenységet és
annak átlagos értékét. Míg előbbi egy adott időlépésben (eseményvezérelt szimulációban ez ugyan változó érték, de az általam vizsgált hálózat óránként
30 000-50 000 belépő járműve nem engedett a beépített, megadott minimális
időlépésnél nagyobbat) bekövetkező változást dolgozza fel, addig utóbbi egy
adott időintervallumban előforduló változások következményeivel számol.
Amennyiben az időköltségek használata bizonytalanná teszi a vizsgálatot, úgy
koncentrálhatunk kizárólag az utazási időkben bekövetkező változásra is. Ekkor
tulajdonképpen egységnyi időköltséget figyelembe véve, pusztán az időnövekménnyel számolhatunk.
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A vizsgálati módszer szerint tehát egy adott állapotú (adott forgalmi mátrixszal
terhelt) hálózaton meg kell határozni az egyes elemek sorrendjét azok összes
járműidejét figyelembe véve, majd az összes elemen azonos sérülést kell generálni. Az így létrejövő sérült hálózatok összes utazási idejének és az eredeti hálózat összes utazási idejének páronkénti különbségei, valamint a járműteljesítmények összefüggését keresve egy hatványfüggvény illeszkedik legjobban (R2>0,9)
a pontokra (5.4a ábra).

Az összes utazási idő növekménye
[1000 járműmp]

400,00
y = 2,0731x0,8861
R2 = 0,9286

300,00

200,00

100,00

0,00
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Az elemen töltött összes utazási idő [1000 járműmásodperc/óra]

5.4a ábra: A hálózat összes utazási idejének növekménye az elemek teljesítményének függvényében

Mérnöki szemlélettel azonban e hatványfüggvénynek az elemenkénti kb. 200 000
járműmásodperc/óra határ fölött nincs sok köze a pontokhoz. A pontok — elhelyezkedésüket illetően — jól láthatóan két jellegzetes tartományra bonthatók. Az
első tartományban (5.4b ábra) egy egyenes mentén sűrűsödnek, itt az összes
vizsgált eset korrelációja 85 %-ban R2>0,9 (5.4d ábra). Ezzel szemben az előbb
említett kb. 200 000 járműmásodperc/óra határ fölött rossz korrelációval egy
másik egyenes mentén helyezkednek el (5.4c ábra).
A jelenség magyarázata a kapacitáskihasználtságtól való függés: egy bizonyos
kihasználtság fölött az elemenkénti utazási idő már nem nő tovább, hanem a há-
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lózat szomszédos elemei kerülnek egyre közelebb a telített állapothoz. A 200 000
járműmásodperc/óra forgalmi teljesítmény az általam épített modellben (tehát 1
km hosszú éleken) az 5.1 táblázat szerinti sebesség-forgalom párokkal jellemezhető, valamint a példa-kísérletben a modell 5.4e ábrán megjelölt elemein mérhető.
Utazási idő [mp]

Forgalomnagyság [J/h]

1 kilométeren

200 000 Jmp/ó teljesítményből számítva

20

180

1111

30

120

1667

40

90

2222

50

72

2777

60

60

3333

70

51,43

3889

80

45

4444

Sebesség [km/ó]

Az összes utazási idő növekménye
[1000 járműmp]

5.1 táblázat: Az egyes sebességekhez tartozó óránkénti forgalomnagyság 1 km hosszú
úton 200 000 Jmp/ó forgalmi teljesítmény esetén

300,00
2

R = 0,8941

200,00

100,00

0,00
0

50

100
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Az elemen töltött összes utazási idő (<200) [1000 járműmásodperc/óra]

5.4b ábra: A hálózat összes utazási idejének növekménye az elemek teljesítményének függvényében (5.4a példa alsó tartománya)

2009.

62

Városi úthálózat sérülékenységének vizsgálata
online adatok alapján

Schuchmann Gábor
BME Út és Vasútépítési Tanszék

2

Az összes utazási idő növekménye
[1000 járműmp]

R = 0,1048
400,00
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200,00

100,00
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Az elemen töltött összes utazási idő (>200) [1000 járműmásodperc /óra]

5.4c ábra: A hálózat összes utazási idejének növekménye az elemek teljesítményének függvényében (5.4a példa felső tartománya)

200 000-350 000 Jmp/ó
350 000 <

Jmp/ó

5.4e ábra: 200 000 Jmp/ó fölötti forgalmi teljesítményű élek
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A módszer megvalósításához mindenképpen a leterhelt hálózaton mérhető paraméterekre van szükség a sérülékenység (esetünkben a pillanatnyi utazási időtől
való eltérés) megállapításához, így a leterhelést kétszer kell végrehajtani, másodszor felhasználva az első eredményeit. E számítás bonyolultsága és időigénye
(az azonnali útvonal-ajánlattól ez igen messze van…) mindenképpen meghaladja
azt a keretet, amin belül egy utazás/fuvar megtervezése kapcsán még megérné
foglalkozni ezzel a kérdéssel. Jól használható módszer viszont az előre tervezett
forgalomkorlátozások hatásainak (és elsősorban együttes hatásainak) elemzésére/tervezésére.

3. TÉZIS
Az általam vizsgált szimulált városi főúthálózat elemeinek az általánosított közlekedési költségek módszerével összehasonlított jelentősége,
azaz a teljes hálózaton okozott összes időveszteségük jól becsülhető (85
%-ban R2>0,9) az elemek forgalmi teljesítménye alapján, ha az nem haladja meg a 200 000 járműmásodperc/óra értéket. [37]

Összegzett relatív gyakoriság [%]
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5.4d ábra: Az egyes korrelációk összegzett relatív gyakorisága az összes utazási idő növekményének és az egyes elemek forgalmi teljesítményének (<200 000 járműmásodperc/óra) összefüggésében
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5.2.3. A kritikus forgatókönyv módszerének általánosítása
E módszer alkalmazásakor egy adott geometriájú hálózaton adott célforgalmi
mátrixszal történő terhelés esetén az összes lehetséges helyett csak néhány jelenetet kell megvizsgálni ahhoz, hogy a hálózat sérülékenységének kritikus változását nyomon követhessük. Keresendő tehát az a néhány forgatókönyv, amelyek a hálózaton mérhető összes utazási időt a lehető legjobban megnövelik.
Jó példa erre Budapesten az alsó rakpartok árvíz esetén történő lezárása, vagy a
Ferihegy – Belváros útvonal időszakos lezárása delegációk vonulása esetén. Míg
előbbi hosszabb időszakra (minimum napokra) átrendezi a hálózat egy jelentős
részének a forgalmát, addig utóbbi csak rövidebb időre (1-2 órára) avatkozik a
forgalom lefolyásába. E rontások (előre ismert, az üzemeltető által okozott sérülések) azonban elkerülhetetlenek, így mindössze tudomásul vehetjük a közlekedési hálózatra gyakorolt hatásaikat, és felkészülhetünk ezekre a forgalomirányítás átszervezésével, előre elkészített útvonalajánlatokkal — és esetleges felvételükkel a kritikus forgatókönyvek közé.
A problémát ellenkező oldalról közelítve (de a módszer lényegét megtartva, például a kritikus forgatókönyvek egyike szerint), a leromlott hálózat állapotának
javítására mozgósítható erők bevetését is optimalizálhatjuk. Több helyen sérült
hálózatunkon meg kell tehát vizsgálni, hogy mely sérülések megszüntetése
mekkora javulást hoz a hálózat működésében.
A valóságban általában sokkal többször kerül egy hálózat üzemeltetője olyan
helyzetbe, amikor nem a véletlenszerűen működőképességüket vesztő elemek
okoznak késedelmet az utazóknak, hanem előre tervezett sérülésekkel kénytelen
rontani a hálózat által nyújtott szolgáltatás szintjét. Ilyen tipikus, előre ismert
„rontások” kombinációi érik a hálózatot (a nagyvárosi közúthálózatokon általában
előre tervezetten és több helyütt egyszerre folyó) útfelújítások formájában. Ezek
hatására szintén megváltoznak a hálózat elemeinek olyan paraméterei, amelyek
alapján az egyes elemek várható vagy pillanatnyi sérülékenységét ki lehet számítani.
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A rontások kombinációit, mint lehetséges kritikus forgatókönyveket kezelve, az
adott városi úthálózaton meghatározhatók azok a „rontáskombinációk”, amelyek
a lehető legkevésbé növelik meg a hálózatot használók összes utazási idejét, így
optimalizálható az útfelújítások által együttesen okozott hálózati időveszteség
A fentieket figyelembe véve az általánosított közlekedési költségek módszerét
(egyszerűbb formájában, tehát egységnyi időköltséget feltételezve), valamint a
4.4.4. fejezetben ismertetett rontásokat felhasználva megvizsgáltam, hogy
1.

Két nagyobb kiterjedésű (R1 típusú) rontás közül melyiknek
van nagyobb hatása az útvonalak sérülékenységére?

2.

Egy adott R2 rontáskombinációból melyik elhagyása jelenti a
legnagyobb megkönnyebbülést a hálózat számára?

3.

néhány R3 rontás lehetéses kombinációi közül melyik hatása
minimális a hálózat sérülékenységének szempontjából?

Az összehasonlítás mindhárom esetben értékelhető eredményt adott.
Az R1 típusú rontásokat vizsgálva (R1.1 – átmenő főút lezárása teljes hosszon;
R1.2 – belváros részleges lezárása; lásd 4.3.5 fejezet) az egyes hálózati változatok egyre növekvő átbocsátó képességéhez (kivétel a V9 változat) képest többnyire egyre kisebb relatív növekményt okoz az adott sérülés az összes utazási
időben (5.5 ábra). Az utolsó három változat (V7, V8, V9; itt a hálózati átbocsátó
képesség alig változik, ráadásul többnyire a csomópontok fejlesztése miatt) értékei gyakorlatilag azonosak.
Az R2 típusú rontásokat vizsgálva (R2.1 – 1321 számú csomópont; R2.2 – 3321
számú csomópont; R2.3 - 6673 számú csomópont; R2.4 - 6675 számú csomópont; lásd 4.3.5 fejezet) az eredmények erősen változóak. Az R1.2 csomóponti
rontás hatása (az összes változatban) az összes utazási időre elenyésző (tized
ezrelékekben mérhető), az R2.2 hatása pedig a szimulációs forgalombecslés hibahatárán (ezen a hálózaton az azonos paraméterekkel történő futtatások
±0,6 %-os sávon belül szóródnak) belüli. R2.3 és R2.4 rontások hatása az ösz-
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szes utazási időre csak az első három hálózati változaton haladja meg a 0,5 %os növekedést.

70
rontás nélkül
R1.1 rontással
R1.2 rontással

Az összes utazási idő [millió mp]
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5.5 ábra: Az összes utazási idő változása R1 rontások hatására (az
5.2 táblázat alapján)

Változat

Rontás nélkül

R1.1 rontással

R1.2 rontással

V1

44,77

59,99

65,81

V2

38,26

50,51

54,72

V3

36,10

46,93

49,09

V4

38,93

47,89

49,05

V5

36,73

44,81

45,54

V6

37,62

44,02

45,14

V7

35,16

41,14

42,19

V8

33,49

39,18

40,18

V9

34,15

39,96

40,98

5.2 táblázat: Az összes utazási idő [millió másodperc] változása R1 rontások hatására

E vizsgálatom eredménye tehát (a négy R2 rontás együttes működése esetén mi
a megszüntetésük fontossági sorrendje) nem meglepő: az átmenő főutak cso-

2009.

67

Városi úthálózat sérülékenységének vizsgálata
online adatok alapján

Schuchmann Gábor
BME Út és Vasútépítési Tanszék

mópontja (R2.3) lett az első, ezen kívül az összes utazási idő értékelhető csökkenését másodikként csak a másik főúti csomópont (R2.4) produkálta.
Az R3 típusú rontásokat vizsgálva arra a kérdésre kerestem választ, hogy adott
R3 típusú rontások mely kombinációban okozzák a lehető legkisebb növekedést
az utazási időkben (ha kimutatható egyáltalán számottevő különbség). Ezért öszszeállítottam egy 6 elemből álló útfelújítási csomagot (5.6 ábra), amelyet az öszszes lehetséges (10 féle) 2x3-as csoportra bontva vizsgáltam 3 hálózati változaton (V1, V4 és V8). Az eredményeket az 5.7 ábra szemlélteti.

5.6 ábra: A vizsgált R3 rontások
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5.7 ábra: Az egyes R3 rontáskombinációk által okozott időveszteség az összes utazási idő arányában (5.3 táblázat)

Kombináció

V8 változat

V4 változat

V1 változat

1-5-6 — 2-3-4

5,80

7,26

11,46

1-2-4 — 3-5-6

5,05

6,14

8,74

1-3-4 — 2-5-6

4,90

6,33

9,25

1-2-3 — 4-5-6

4,51

5,82

8,73

1-2-6 — 3-4-5

4,21

5,14

7,08

1-3-5 — 2-4-6

4,00

5,37

7,98

1-3-6 — 2-5-1

3,95

4,85

6,99

1-4-5 — 2-3-6

3,61

4,81

6,52

1-2-5 — 3-4-6

3,59

4,21

6,65

1-4-6 — 2-3-5

3,57

4,19

6,37

5.3 táblázat: Az egyes R3 rontáskombinációk által okozott időveszteség
az összes utazási idő arányában [%]

2009.

69

Városi úthálózat sérülékenységének vizsgálata
online adatok alapján

Schuchmann Gábor
BME Út és Vasútépítési Tanszék

4. TÉZIS
Vizsgálataim igazolták, hogy szimulált városi körülmények között a kritikus forgatókönyv módszerének általánosításával az utazási idők növekményei alapján a vizsgált hálózati rontások alkalmazásának és sérülések megszüntetésének sorrendi kérdései egyértelműen megválaszolhatók. [38]

5.2.4. A többkritériumos hatásvizsgálat felhasználása
E módszer egyedi hatások akár különböző mértékű, együttes vagy önálló befolyását vizsgálja egy adott közlekedési hálózaton. Megfelelően részletes bemenő
adatok esetén alkalmassá tehető tetszőleges számú hatás tetszőleges súlyú figyelembe vételére is. Kiindulási adatként a mértékadó óraforgalmat vettem figyelembe, a sérülés ismérveként ezúttal is a megszokott utazási időn felül adódó
várakozási/késedelmi időt vettem figyelembe.
A módszer legnagyobb előnyét (miszerint rendkívül rugalmas: figyelembe vehetőek a helyi speciális hatások és az egyéni megítélésbeli különbségek is) kihasználva rögzített paraméterrendszerrel összehasonlítottam az egyébként teljesen
különböző eseteket: a különböző hálózatfejlesztési változatokat.
A változatokat a 4.3.2 fejezet írja le, valamint a Függelék 7.1 fejezete mutatja
be. E változatok összehasonlítását az egyéni megítélésbeli különbségek alapján
végeztem. Amint ez a modellezési gyakorlatban megszokott, az útvonalválasztás
során valamiféle pszichológai ellenállást (mekkorának gondolja az utazó az ellenállást?) kell figyelembe venni az úthálózatot legalább részben ismerőknél. A szimulációs modellben elválik egymástól az útvonalválasztás és az utazás maga, így
a pszichológiai útvonalválasztást követheti valós paraméterekkel szabályozott
utazás (hálózati egyensúlyi modellek esetén e szétválasztás csaknem lehetetlen).
E módszerrel összehasonlítottam az egyes változatokat, mindig a fejlődésben
megelőzőhöz képest számítva az összes eljutási időben bekövetkező javulás ér-
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tékeit (5.8 ábra). Ilyen összehasonlításban az egyes fejlesztésekhez (durván becsült fajlagos költségeket felhasználva) építési költséget rendeltem, és költséghatékonyság szempontjából új sorrendet állítottam fel (5.9 ábra).
Így bármilyen paraméter szempontjából megállapítható fajlagos hatékonyság,
akár emissziós értékek felhasználásával vizsgálható a környezetterhelés csökkenése egyes változatoknál is.

Az összes utazási idő relatív csökkenése [%]
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5.8 ábra: Az egyes változatok hatása (az összes utazási idő relatív
csökkenése a fejlődésben előző változathoz képest)
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Az összes utazási idő csökkentésének
költséghatékonysága [%/egység]
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5.9 ábra: Az egyes változatok hatása költségeik arányában
(az összes utazási idő relatív csökkenése az előző
változathoz képest az építési költség arányában)

5. TÉZIS
Vizsgálataim igazolták, hogy szimulált városi körülmények között a
többkritériumos hatásvizsgálat módszerével az utazási idők növekményeinek rontások és fejlesztések általánosított költségeire (építési és
üzemköltségek, zaj, légszennyezés, forgalombiztonság) vetített fajlagos
értékeinek vizsgálata alapján sorrend adható e rontások és fejlesztések,
vagy ezek csoportjainak együttes megvalósítására. [38]
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5.2.5. Összefoglalás, kitekintés
Tudományos és gyakorlati haszna a sérülékenység egyes mérőszámainak vizsgálatával kapott összefüggéseknek (elsősorban az üzemeltetők számára) az lehet,
hogy az egyébként is meglévő hálózati modell szolgáltatta adatokból egyszerűen
kiszámítható, így további fejlesztések nélkül (az eredmények ismertetésénél
részletezett korlátokkal és pontossággal) megjósolható a hálózat egyes elemeinek jövőbeli viselkedése.
Az utasokat nagyban segítő dinamikus útvonaltervezéshez szükséges adatbázisok csak az üzemeltetőknél meglévő információs apparátus segítségével tarthatók
frissen. Az egyéni utazók tehát csak az üzemeltető további erőforrásainak igénybe vételével (és emiatt valószínűleg bizonyos díj ellenében) juthatnak sérülékenységi információkhoz.
A veszélyeztetettségi index nagysága a 2. tézis szerint szoros összefüggésben
van az utazási idővel. Az utazási idő változása a forgalom nagyságának függvényében szintén alapvető összefüggése a hálózat egyes elemeinek. Így az üzemeltető számára a forgalom nagyságát (pl. videokép-elemzéssel) megfigyelve, a
veszélyeztetettség (a hálózati modellből ismert viszonylatok számának segítségével) azonnal számítható. Az utasokat természetesen a várható utazási idő érdekli, amit az üzemeltető az előbbi összefüggés megfordításával szintén megkaphat, és azt az (egyéni vagy kollektív, útmenti, megállókban elhelyezett vagy
egyéni módon működő) utastájékoztató rendszereken keresztül az utasok tudomására hozhatja.
Az általánosított közlekedési költségek módszerével végrehajtott vizsgálatokból megállapított összefüggés (3. tézis) jelentős gyakorlati előrelépés a városi
úthálózatok üzemeltetői számára, hiszen akár a pillanatnyilag (tehát pl. az 1.
tézisben ismertetett módszerrel) mérhető, akár egy rövidebb időszak alatt (egykét óra naponta) megfigyelhető forgalomnagyságok és eljutási idők alapján számított óránkénti forgalmi teljesítményből jól becsülhető a hálózat vizsgált elemének jelentősége. Így a jelzőlámpás forgalomirányítás új programjainak kidolgo-
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zása pl. tervezett útlezárások, sávlezárások, nagyobb terelések idejére ennek
ismeretében, tehát az összhálózati időveszteségek minimális növelésével valósítható meg.
A kritikus forgatókönyv módszerének általánosításának és a többkritériumos
hatásvizsgálatnak a felhasználásával a hálózati rontások elhelyezésének, valamint a fejlesztési koncepciók sorrendi kérdései egyértelműen megválaszolhatók
(4. és 5. tézis). Ennek gyakorlati jelentősége (a döntéshozók megfelelő fogadókészsége esetén) nagyon nagy, hiszen egy úthálózat üzemeltetőjének szerencsés
esetben két dolog okoz nagy fejtörést:
1.

A hálózati fejlesztések végrehajtásának sorrendi kérdései (melyik fejlesztés mekkora hatékonysággal segíti a hálózaton utazókat, azaz szünteti meg a sérülékenységet);

2.

A küszöbön álló fejlesztések megépítésének hálózatra gyakorolt
hatásának minimalizálása (az építés során a lehető legkevésbé
növelje a hálózaton mérhető összes utazási időt).

Mindkét kérdésre egyértelmű válasz adható az utóbbi két módszerrel, így a minimálisra csökkenthetőek az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó üzemeltetői költségek ugyanúgy, ahogy az utasok általános közlekedési költségeinek az
(át)építések alatt mérhető növekedése is minimalizálható.
Összefoglalva az értekezés eredményeit megállapítható, hogy az 1.2 fejezetben
célkitűzésként megfogalmazott kérdésekre a választ a tézisek az első kivételével
megadják. A sérülékenység vizsgálatának szakirodalmi módszereivel, illetve ezek
értekezésemben bemutatott elemzésével rámutattam, hogy elsősorban a hálózatok üzemeltetői juthatnak viszonylag egyszerűen információhoz a tézisekben
megfogalmazott új összefüggések segítségével. A sérülékenység vizsgálatával
olyan új eredményekre juthat a hálózatfejlesztési tervek készítője és végrehajtója, amelyek nagyban megkönnyítik a döntéshozók munkáját csakúgy, mint a kivitelezés körülményeit tervező üzemeltetőjét.
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Továbbgondolva az értekezésben vizsgált téma egyes aspektusait, az üzemeltetőknél halmozódó információt tovább lehetne adni az utazóknak, ám az 1.1
fejezetben említetteket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Eszerint ideális esetben a sérülékenységet az utas/fuvarozó számára érthető és kezelhető egyetlen
olyan paraméterrel kellene jellemezni, amelyet a mérnöki számítások és modellek is megfelelően tudnak kezelni, ráadásul azonosan is értelmezik azt az utazóval, mint felhasználóval: az utazási idő várható bizonytalanságának nagyságával
és/vagy mértékével.
Általánosítható a vizsgálatok módszertana, ha az egyes módszerek felhasználói
körében speciális paraméterrendszerek és összefüggések beépítését tesszük lehetővé. Így pl. nem csak városi főúthálózatokra és nem csak budapesti mérések
alapján kalibrálva lenne használható a módszer.
További fejlesztési lehetőség a szimulált városi hálózatok helyettesítése más
modellekkel: ha elegendő videokamera szolgáltat adatot a pillanatnyi forgalmi
helyzetről, akkor elképzelhető egy online futó „modell”, ami a forgalmi adatok
változásaiból és a múltban rögzített adatok alapján jósolja meg a valószínű közeljövőbeli viselkedést tanulékony (önépítő) algoritmusok segítségével.
Az értekezésemben vizsgált esetekkel ellentétben komoly kihívás lehet kis változások helyett nagyokat modellezni. Ilyen lehet például városi útdíjak vagy behajtási díjaknak az egyes (térbeli, időbeli és ellenértékbeli) változatait elemezni akár
teljes hálózatrészek lezárásával, és a közösségi közlekedés komoly fejlesztéssel
egybekötött árcsökkentésével (pl. New York City mintájára).
Hasonlóan nagy kihívás lehet egy konkrét gyakorlati példán (városon) bemutatni
az eredményeket fejlesztési és felújítási-kárelhárítási tervek, különböző átfogó
üzemzavarok válságtervei, esetleg terrortámadás vagy természeti katasztrófa
esetére készült modelleken.
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A vizsgált hálózati változatok geometriája

7.1 ábra: Az első hálózati változat
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7.2 ábra: A második hálózati változat
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7.3 ábra: A harmadik hálózati változat
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7.4 ábra: A negyedik hálózati változat
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7.5 ábra: Az ötödik hálózati változat
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7.6 ábra: A hatodik hálózati változat
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7.7 ábra: A hetedik hálózati változat
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7.8 ábra: A nyolcadik hálózati változat
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7.9 ábra: A kilencedik hálózati változat
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A videokép-feldolgozó szoftver

7.2.1. Működés
Az alkalmazás több féle bemenet kiértékelésére alkalmas [34]. Minden bemenetnek 3 állapota lehetséges. Ezek rendre:
Bemenet kikapcsolva
Ebben az állapotban a kikapcsolt bemenet képkockáinak beolvasása
szünetel, azaz a feldolgozó számítógép erőforrásait nem terheli. Ilyenkor csak az adott bemenetet szolgáltató videóforrással kapcsolatos
„külső” paraméterek állíthatóak be, úgy mint
1. a forrás GPS koordinátái;
2. a megfigyelt helyszín leírása;
3. a forrás azonosítója (sorszáma);
4. statisztikai időszelet;
5. statisztikai adatok összegyűjtésére szolgáló internetes adatbázis URL címe.
Paraméterek beállítása (7.10 ábra)
Ebben az állapotban háromféle beállítást eszközölhetünk:
1. 3D rács: Beállíthatjuk a beállítani kívánt bemenet kalibrációs adatait, amivel a rendszer által képviselt virtuális kamera térbeli elhelyezkedését illeszthetjük a videóforrást szolgáltató valós kamera térbeli elhelyezkedéséhez. (Részletesebb leírást lásd később.) A beállított kalibrációs adatokat
ugyanitt ellenőrizhetjük is.
2. Stabilizátor: A valós kamera esetleges minimális instabilitását (kilengését) a képernyőn látható kamerakép egy stabilnak dedikált, négyzet alakú tartományának kijelölésével
tudjuk redukálni. A rendszer az ebben a tartományban látható minta mozgását alapul véve korrigálja a teljes kép
mozgását.
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3. Maszk: A forrást szolgáltató kamera által belátott terület
aktív tartományát sokszög alakú maszkok felrajzolásával
tudjuk kijelölni, így a megfigyelést zavaró jelenségeket (pl.
gyalogosok, parkoló autók, szél fújta növényzet stb.) kizárhatjuk a mérésből.

7.10 ábra: A videokép-feldologzó szoftver beállításai

Videójel feldolgozása
Ebben az állapotban megkezdődik az érdemi mérés. A rendszer először a képtartalom mozgásinformációi alapján meghatározza a statikus hátteret, majd annak
és a mozgásinformációk ismeretében körülhatárolja a képen látható mozgó objektumokat. Az objektumokat végigkísérve a képernyőn felvázolja és kiértékeli

2009.

92

Városi úthálózat sérülékenységének vizsgálata
online adatok alapján

Schuchmann Gábor
BME Út és Vasútépítési Tanszék

azok élettartamát, majd a kamera és a megfigyelt helyszín egymáshoz képesti
elhelyezkedésének (azaz a kalibrációs lépés folyamán betáplált adatok) ismeretében megállapítja az időegység alatt elhaladó objektumok darabszámát, valós
térben mérhető sebességét, kiterjedését, valamint (ha be van kapcsolva az erre
szolgáló funkció) követési távolságát. Ezeket aztán a statisztikai időszeletként
definiált időközönként HTTP kapcsolaton keresztül elküldi az adatok tárolására
szolgáló adatbázis szervernek, illetve a feldolgozást végző számítógép háttértárán menti el (egy állomány részlete a 7.11 ábrán látható).

7.11 ábra: A szoftver által készített adatállomány részlete

7.2.2. Kalibrálás
A videóbemenetek forrásaként működő kamerák által belátott, síknak feltételezett területre a kalibráció során egy (háromdimenziós virtuális térben elhelyezkedő) pontrácsot illeszthetünk, melyet elforgathatunk:
1.

a pontrács lokális koordinátarendszerének X tengelye körül,

2.

a pontrács lokális koordinátarendszerének Y tengelye körül,

3.

valamint a virtuális kamera nézeti (Z) tengelye körül.

Ezen kívül beállítandó még a kamera látószöge (FOV – Field Of View), valamint a
virtuális pontrács síkjának (azaz a síknak feltételezett megfigyelt terület) közép-
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pontja és a kamera középpontjának távolsága (CD – Camera Distance). Utóbbi
paraméter pontos illesztéséhez meg kell adnunk a pontrács szabályos távolságra
elhelyezkedő rácspontjainak távolságát. Végül meg kell adnunk azt is, hogy az
adott kamera képének pontjai (pixelei) rendelkeznek-e valamilyen mértékű oldalarány-torzítással (PAR – Pixel Aspect Ratio). Ez a torzítás digitális PAL rendszereknél 1,067, azaz a képpontok nem négyzet, hanem hosszabbik élükre fektetett téglalap alakúak.
A kalibráció pontosságát egy távolság-teszt elvégzésével tudjuk ellenőrizni,
amelynek folyamán a kameraképen két, egymástól ismert távolságban lévő
pontra kattintva megkaphatjuk azoknak a rendszer által a virtuális térben mért
távolságát. Ha ez az érték megegyezik a pontok valós távolságával, akkor a kalibráció pontosnak ítélhető. A 7.12 ábrán látható képen a szaggatott terelővonal
elemei közötti távolság és a sávszélesség jól használható kalibrációs értékek.

7.12 ábra: A budapesti Erzsébet-híd pesti pilonjában lévő kamera üzemi képe

2009.

94

Városi úthálózat sérülékenységének vizsgálata
online adatok alapján

7.3.

Schuchmann Gábor
BME Út és Vasútépítési Tanszék

A HálóSzim szimulációs szoftver részletei

A HálóSzim rendszerben az egyes csomópontokhoz rendelt adatok összességét projekteknek nevezzük. A projekthez tartozó adatfájlok tartalma a következő:
-

Paraméterek

– a szimuláció paramétereinek értékei (pl. közbenső
idők);

-

Járműosztályok

– a kialakított járműosztályok dinamikai és adminisztratív adatai;

-

Csomópontok

– az egyes csomópontokra vonatkozó adatok;

-

Útszakaszok

– két csomópont közötti szakaszra vonatkozó adatok;

-

Forgalmak

– a honnan-hova mátrix és az elemekhez tartozó útvonalak;

-

Fordulások

– az egyes csomópontokban a lehetséges fordulási irányok;

-

Sávkapcsolatok

– a csomópontokban a sávok kapcsolatait;

-

Elsőbbségek

– a csomópontokban az elsőbbséggel rendelkező irányok.

A kísérleti hálózat geometriai modelljének felépítéséhez csomópontonként és
szakaszonként meg kell adni a legfontosabb adatokat (7.13 ábra)
A Projekt adatok ablakában (7.14 ábra) alapbeállításként a projekt sablonból átvett értékek láthatók. Ezeket az igényeknek megfelelően módosítva, valamint a
<Megnevezés>, az <Időtartam>, a <Bemelegítés> és az <Időlépés> mezőket
kitöltve előállt a kísérlet számára felépített hálózat aktuális változatának adatrendszere (7.15 ábra). A többi opció (pl. évszak) csak tájékoztató jellegű adatot
tartalmaz, értékük nincs hatással a szimulációra. A teljes felépített hálózatot a
7.16 ábra mutatja.
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7.13 ábra: Útszakaszok adatainak megadása

Schuchmann Gábor
BME Út és Vasútépítési Tanszék

7.14 ábra: A projekt adatok elérése a főmenüből

7.15 ábra: A projekt adatok megadásának módja
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7.16 ábra: A felépített hálózati modell

A projekt adatok közül legtöbbször a forgalmak és az útvonalak módosítására
van szükség. Ehhez az AdatokÎForgalmak és útvonalak… menüt kell meghívni és
az egyes irányokra megadni a forgalmak nagyságát (7.17 ábra). A lehetséges 20
járműosztály közül esetünkben csak egy aktív, hiszen a projekt sablon Járműosztály adatai között csak ez (a személygépkocsi) szerepel. A projekt sablonban szerepel az összes lehetséges útvonal, így nincs szükség elemek törlésére vagy új
elem bevitelére, mindössze az alapbeállításként szereplő 0 értéket kell a létező
forgalmi viszonylatokban felülírni.
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7.17 ábra: A forgalomnagyságok megadásának módja

A szimuláció paramétereit a szoftver alapbeállításként a 7.18 ábra szerint használja, amelyet a kísérletekhez változtatás nélkül felhasználtam.
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7.18 ábra: A szimulációs paraméterek megadásának módja

Az adatok és paraméterek megadása után lefuttatható a szimuláció (7.19 ábra),
amelynek eredményei (sikeres végrehajtása esetén) a projekt nevével megegyező, out illetve dbg kiterjesztésű fájlba kerülnek abba a könyvtárba, ahol a projekt
fájl is található. Az out fájl tartalmazza útszakaszonként minden definiált járműosztályra a forgalomnagyságot és az átlagsebességet. A dbg fájl tartalmazza az
összes jármű paramétereit minden időlépésben, ennek a fájlnak a mérete esetünkben nagyon nagy (több Gb). A Windows fájlkezelési korlátai miatt (4 Gb-nál
nagyobb fájlt nem tud értelmezni) a nagyobb forgalmat generáló mátrixok esetén így a dbg fájlt több darabban kell létrehozni, majd feldolgozni is. Az eredményfájlok szöveges fájlok, tartalmuk egy tetszőleges szövegszerkesztővel is
megtekinthető, de a bennük található adatok értelmezése így meglehetősen nehézkes (7.20 ábrák). A HálóSzim programhoz ezért tartozik egy eredményfeldolgozó modul is, amely egy rtf kiterjesztésű, önmagában is értelmes fájlt hoz
létre (7.21 ábra).
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7.19 ábra: A szimuláció végrehajtása

7.20a ábra: A szimuláció eredményei feldolgozatlan formában (dbg)
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7.20b ábra: A szimuláció eredményei feldolgozott formában (out)

7.21 ábra: A szimuláció eredményei feldolgozott formában
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A sérülékenység vizsgálatának módszerei közül a veszélyeztetettségi index számításához szükség van az egy szakaszon áthaladó viszonylatok számára. Ezt a
szoftver egy elk kiterjesztésű szövegfájlba menti, amelyet az out fájllal összeolvasva kapható az elemzésekhez szükséges, táblázatkezelő programmal is megnyitható formátum (7.22 ábra).

7.22 ábra: Az összefüggések vizsgálatához használt xls formátumú eredményfájl
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