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1. Bevezetés 

A közlekedési rendszerek tervezése, azok különböző szempontok szerinti (biztonság, kapaci-

tás stb.) elemzése, kiértékelése régóta kutatott [46] és jelenleg is aktuális téma [16]. A feladat 

nehézségét az adja, hogy a közlekedési rendszerek összetett struktúrájú, bonyolult működésű, 

nagyszámú, gyakran nemlineáris viselkedésű komponenst tartalmazó heterogén rendszerek, 

melyek működését nemcsak fizikai törvényszerűségek, de emberi döntések is befolyásolják 

[123], [28], [161]. A rendszerek bonyolultságán túl az is újabb és újabb feladatot (kihívást) 

jelent a területen dolgozó szakemberek számára, hogy a tervezési és elemzési szempontok a 

társadalmi követelmények változásával folyamatosan változnak. Míg a hatvanas, hetvenes 

években a közlekedési infrastruktúra kapacitásbővítése volt a legfontosabb szempont, úgy 

napjainkra a biztonság és a környezeti terhelés csökkentése [9].  

A közlekedési infrastruktúra fontos eleme a jelzőlámpával irányított forgalmi csomópont. 

Ezek valósághű leírásának igénye az közlekedéselemzési, -tervezési szempontok változásával, 

ill. a közlekedési infrastruktúra terhelésnövekedésével került előtérbe [127]. Napjainkban a 

nagyvárosok forgalmának jelentős részét jelzőlámpával irányított forgalmi csomópontok irá-

nyítják. Sajnos a baleseti statisztikák alapján ezek a csomópontok baleseti gócpontok is egy-

ben [132], [30], [23]. A klasszikus közlekedési modellek nem helyeztek nagy hangsúlyt ezen 

elemek pontos modellezésére. Ennek több oka is volt. Egyrészt a jelzőlámpával irányított for-

galmi csomópontok valósághű leírásához szakítani kellett volna a klasszikus közlekedési mo-

delleket jellemző, elsősorban a fizikai törvényszerűségeket figyelembe vevő szemlélettel 

[167], másrészt viszonylag kis jelentőséget tulajdonítottak a csomópontokban lebonyolódó 

forgalom leírása pontosításának. 

Disszertációmban egy közlekedési rendszerek tervezésére és elemzésére alkalmas modellt, 

valamint a modell alapján működő szimulációs és egy, a közlekedésben résztvevő különböző 

típusú járművezetők arányát becslő módszert mutatok be. A kidolgozott modell alkalmas a 

korábbiaknál realisztikusabban leírni a jelzőlámpával irányított kereszteződésen áthaladó jár-

művek mozgását. A szimulációs módszer, ill. az azt megvalósító szimulációs környezet al-

kalmas a modell által definiált forgalom előállítására és a forgalom jelzőlámpával irányított 

csomóponton történő áthaladásának szimulációjára, lehetővé téve elemzési feladatok elvégzé-

sét. A becslő módszer egy egyszerű eljárást ad a különböző viselkedési mintát követő jármű-

vezetői csoportokba tartozó járművezetők előfordulási arányának becslésére egyszerűen meg-

figyelhető forgalmi paraméterek alapján.    
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1.1. A kutatási téma bemutatása, a kutatás célkitűzései 

Számos forgalmi áramlatok leírására szolgáló modell [146], [50], [1] ill. az azokat megvalósí-

tó forgalom szimulációs környezet ad lehetőséget jelzőlámpával irányított kereszteződéseken 

áthaladó forgalom modellezésére és szimulációjára [71], [66], [69]. Ezek a modellek nagy 

hangsúlyt helyeznek a jármű fizikai tulajdonságaiból adódó törvényszerűségek, ill. a közleke-

désben részvevő járművek egymásra hatásának leírására [143], [58], [60]. A jelenlegi model-

lek olyan tapasztalati tényeket kevésbé tudnak reflektálni, modellezni, mint a közlekedési 

szabályok áthágását, hirtelen sebességváltoztatást a lámpaváltások környékén, ill. azt a tényt, 

melyet a forgalom hosszabb ideig történő megfigyelése során tapasztalhatunk, nevezetesen, 

hogy a különböző járművezetők más és más viselkedésmintát követnek, vagyis ugyanolyan 

szituációban egymástól eltérő döntéseket hoznak. Némely modell kísérletet tesz a járműveze-

tő, mint egyéni viselkedéssel, jellemzőkkel rendelkező szereplő figyelembe vételére [71], 

azonban ennek eredményeként sem lehetséges a forgalom minden szempontból pontos leírása 

[16], [45], [10].  

Célul tűztem ki egy olyan új, forgalmi áramlatok leírására alkalmas modell felállítását, mely 

alkalmas a korábbiaknál realisztikusabban leírni a jelzőlámpával irányított kereszteződésen 

áthaladó járművek mozgását. A modell alapján legyen lehetséges egy adott csomópont kapa-

citásbecslése, ill. a kereszteződésben kialakuló forgalmi viszonyok elemzése. A modell kiala-

kításánál fontos szempontként definiáltam, hogy legyen lehetőség egy meghatározott jellem-

zőkkel rendelkező forgalom leírására, egy adott forgalmi helyzet valósághű leírására, mely 

megteremti a lehetőségét a modell gyakorlati alkalmazásának. További célom volt a modell 

alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, egy szimulációs környezet létrehozása. 

Az általam kidolgozott modell jelenlegi formájában jelzőlámpával irányított csomópontokban, 

egy forgalmi sávban haladó járművek mozgását modellezi. A modellben a járművek egymást 

követve közelítik meg a csomópontot, majd megállnak a stopvonal előtt vagy keresztezik a 

csomópontot. A modell feltételezi, hogy a járművezetők egymástól eltérő döntéseket hoznak 

egy adott forgalmi szituációban. A modell megengedi, hogy egy adott járművezetői csoportba 

különböző típusú járművek legyenek, azonban a modell mostani változatának nem a különbö-

ző járműtípusok modellezése az elsődleges célja. 

Célom volt a modell segítségével valós forgalmi áramlatok leírása, azok vizsgálata, szimulá-

ciója. Ennek megfelelően kidolgoztam a modell identifikálására szolgáló módszereket. Az 

identifikált modell alapján a szimulátor segítségével olyan vizsgálatokat is el tudunk végezni, 
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melyek hosszabb járműfolyam előállítását ígénylik. Lehetőség nyílik a csomópontok áteresz-

tőképességének, ill. annak változásának vizsgálatára különböző forgalmi szituációkban, kü-

lönböző forgalomösszetétel esetén.  

A becslő módszer egy olyan feladat megoldására kínál lehetőséget, amely általános problémá-

ja a több járművezetői csoportot feltételező modelleknek, nevezetesen arra, hogyan lehet 

megbecsülni a forgalomban résztvevő különböző járművezetői csoportokba tartozó járműve-

zetők arányát.  

1.2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A forgalmi modell kidolgozása céljából elemeztem a szakirodalomban megtalálható modelle-

zési módszereket különös tekintettel a közlekedési modellekre [98], [92]. Elemeztem a közle-

kedési modellek hiányosságait jelzőlámpával irányított kereszteződéseken áthaladó forgalom 

modellezésekor. Ehhez kísérleteket végeztem konkrét kereszteződéseken áthaladó forgalom 

modellezésére.  

Az irodalmi eredmények, ill. az elvégzett kísérletek alapján javaslatot adtam egy új közleke-

dési modellre. A modell elemeit, paramétereit definiáltam, majd kidolgoztam egy, a javasolt 

modell alapján működő szimulációs módszert és elkészítettem annak implementációját. A 

szimulátor segítségével kísérleteket végeztem és összehasonlítottam a szimulált és valós for-

galom lebonyolódását. A kísérletek alapján finomítottam a modell elemeit.  

Ezután meghatároztam a modell identifikációjához szükséges apparátust. A 

modellidentifikációhoz szükséges a különböző viselkedésű járművezetői csoportokba tartozó 

járművezetők arányának meghatározása. Ehhez egy k-means [42], [43], [83] alapú klasztere-

zési eljárást használtam.  

Az identifikációhoz szükséges adatok méréséhez szükség volt egy forgalomelemzésre alkal-

mas módszer kidolgozására.  Ennek egyik elemeként kidolgoztam egy videó feldolgozó algo-

ritmust. Ez a Stauffer és Grimson 0 által javasolt háttér-modellezési módszerre alapul. A jár-

művek azonosítására a blob analízist használtam [80], [68]. Az egyes járművek mozgásának 

követésére kidolgoztam egy algoritmust, mely robusztus módon képes a blob analízis által 

szolgáltatott adathalmaz alapján a konkrét járművek pályájának adatait előállítani, ezáltal le-

hetővé téve az egyes járművek paramétereinek mérését. A kidolgozott módszereket megvaló-

sítottam, teszteltem és segítségükkel konkrét videó felvételeket dolgoztam fel.  
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A javasolt forgalmi modell alapján becslő módszert dolgoztam ki, mely alkalmas egy adott 

időintervallumban lezajló forgalom megfigyelése során gyűjtött adatok (a sárga, ill. piros jel-

zésen áthaladt járművek számának meghatározása) alapján a résztvevő járművezetők jármű-

vezető-csoport összetételének meghatározására. A becslő módszert implementáltam, majd 

szimulációs környezetben végzett kísérletek alapján validáltam. 

1.3. A disszertáció felépítése 

A bevezetést követően a 2., a 3. fejezetek a kutatási témával kapcsolatos irodalmi eredménye-

ket tekintik át. A kutatási téma kidolgozása, az értekezés célkitűzései során meghatározott 

feladatok megoldása több, különböző szakterület ismereteinek tanulmányozását és elsajátítá-

sát jelentette: 

 a forgalmi áramlatokat leíró közúti közlekedési modellek, 

 modellezési és szimulációs technikák, 

 járművezetők viselkedését vizsgáló modellek, 

 jelzőlámpával vezérelt csomópontban a járművek sárga jelzésen való áthaladásával 

foglalkozó szakirodalom. 

A 4. fejezet jelzőlámpás útkereszteződésen történő áthaladás valósághű modellezésére alkal-

mas közlekedési modellt ismerteti.  

A 5. fejezetben bemutatom az általam kidolgozott szimulációs módszert, mely segítségével 

lehetőség nyílik a modell alapján leírt forgalom szimulációjára, közlekedés elemzési feladatok 

végrehajtására.  

A disszertáció 6. fejezete a forgalom megfigyelésen alapuló modellidentifikációs módszert 

ismerteti. 

Az általam javasolt modell alapján egy becslő módszert dolgoztam ki. A módszer bemutatá-

sával a 7. fejezetben foglalkozom. A módszer lehetővé teszi egyszerűen megfigyelhető for-

galmi jellemzők, a sárga, és adott esetben piros jelzésen áthaladó járművek száma alapján a 

forgalomban résztvevő különböző jellemzőkkel rendelkező járművezetők arányának becslé-

sét.  
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Az értekezés téziseit a 8. fejezet ismerteti. A kutatási munka eredményeivel, annak alkalma-

zásával és a továbbfejlesztési lehetőségekkel a 9. fejezet foglalkozik. A 10. fejezet a disszer-

táció rövid, egy oldalas összefoglalója. 

A bevezetés lezárásaként szereplő fogalomszótár a kutatási tématerületen használt fontosabb 

szakterületi fogalmakat és azok rövid értelmezését foglalja össze (1-1. táblázat). 

1-1. táblázat Fogalomszótár 

8-connectivity algo-
ritmus 

Körülhatároló algoritmus. Az algoritmus a háttérelkülönítés eredményeként kinyert maszkokon 
keresi, “körülhatárolja” a keresett objektumokat. (8-connectivity algorithm). 

Asszociációs algo-
ritmus 

Az algoritmus képkockánként összerendeli a járműveket és a járművek pozícióját (súlypontját). 

Áthaladási esemény Egy adott csomóponton a jelzőlámpa váltása után a referencia vonalon (stopvonalon) áthaladt 
járművek száma alapján definiált különböző események. 𝐴𝑗 -vel jelöljük, ahol j az áthaladási 

esemény megkülönböztető indexe. 

Átmeneti idő A szabad jelzés után a sárga jelzés ideje. (Amber time) 

BloB BloB: Block of bites. Összefüggő pixelek régiója. 

BloB analízis Járműkövetési algoritmus (BloB algorithm). A BloB analízissel az előtér maszkoknak a statisztikai 
tulajdonságai (pl. súlypont, terület stb.) határozhatók meg.  Az egymást követő képkockákból 
kinyert statisztikai adatok (BloB jellemzők) alapján lehet következtetni az előtérhez tartozó tárgyak 
mozgásjellemzőire. 

Dilemma zóna A jelzőlámpás csomóponthoz vezető útszakasznak a hossza, amelyben tartózkodva a járművezető 
olyan távolságra van a csomóponttól, hogy sem a megállás, sem az áthaladás nem eredményez 
biztonságos közlekedési szituációt. Dilemma Zóna (Dilemma Zone) 

Frame A videojel képkockákból (frame) áll, másodpercenként n darab képből.  

Klaszterezés Egy adathalmaz elemeinek hasonlóság alapján osztályokba (klaszterek - cluster) való csopor-
tosítása. Klaszterezés során a vizsgált rendszerben nincsenek előre definiált osztályok, nem ismert 
a csoportok száma. Klaszterezés (Clustering). 

k-means algoritmus Klaszterezési eljárás, mely iteratív, felügyelet nélküli tanulási fázis után meghatározza közel opti-
mális csoportjait a paraméterpontoknak a sokdimenziós paramétertérben. Az algoritmus az adat-
halmaz elemeit abba a klaszterbe sorolja be, melynek a középpontja a legközelebb esik az adott 
elemhez.  

Matlab A Matlab egy speciális programrendszer, amely numerikus számítások elvégzésére lett kifejlesztve 
és emellett egy programozási nyelv.  

Multimodális háttér A háttérelkülönítés során a háttérhez nem csak statikus elemek tartozhatnak, hanem periodikusan 
változók is, mint például mozgó falevelek, víz tükröződése stb. Ilyenkor úgynevezett multimodális 
háttér jön létre, ami azt jelenti, hogy nem csak egy szférikus térrész tartozik a háttérhez egy adott 
pixel esetén, hanem akár több is. (Multimodal background). 

Osztályozás Egy adathalmaz elemeinek hasonlóság alapján osztályokba (klaszterek) való csoportosítása. Az 
osztályozási módszerek esetén – szemben a klaszterezéssel – az osztályok előre ismertek. Az 
osztályok valamilyen mintával vagy modellel vannak leírva. Osztályozás (Classification). 

Pixel A képek képpontokból (pixel) épülnek fel, minden képpont adott információtartalommal bír. 

Pixeltörténet Az egymást követő mintavételekénél az adott pixelhez tartozó RGB értékek által a színtérben 
meghatározott pontok sorozata. 

Referencia jármű A vizsgált jármű előtt haladó jármű. 

Referencia vonal Stopvonal: a jelzőlámpás útkereszteződésnél a megállás helyét jelző útburkolati jel. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Programoz%C3%A1si_nyelv
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RGB színtér Színmodell, ami a vörös (R-Red), zöld (G-Green) és kék (B-Blue) fény különböző mértékű ke-
verésével határozza meg a különböző színeket. 

RLC kamera A piros jelzésen való áthaladás ellenőrzésére, szabályozására szolgáló megoldás (RLC - Red 
Light Camera). 

RoI A képsorozat hasznos részei (RoI – Region of Interest). 

Stream Videojel, videofolyam. 

Szekvencia A különböző viselkedésű vezetői csoportok adott sorrendje. (Sequence). 

Szférikus térrész Az on-line feldolgozás megvalósításához nem tároljuk el az egyes pixelek történetét, hanem az 
RGB színtérben úgynevezett szférikus térrészeket definiálunk. A szférikus térrésszel valójában az 
egyes pont csoportokat modellezzük. Egy szférikus térrész úgy jön létre, hogy az egy adott 
képponthoz tartozó különböző képkockákon szereplő RGB értékeket háromdimenziós térben 
reprezentáló pontok egy halmazát egy közös csoportba soroljuk és egy normális eloszlással jelle-
mezzük. 

Választási zóna A jelzőlámpás csomópontot megközelítő forgalmi sáv útszakasza, ahol a járművezetők tartózkod-
va, mind az áthaladás, mind a stopvonal előtti megállás biztonságosan végrehajtható. Választási 
zóna (Option Zone). 

Videofeldolgozás A videofelvételből a megfigyelt járművek trajektóriáinak kinyerése. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnt%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn
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2. Modellezési módszerek a közlekedésben 

A közlekedési térben lejátszódó folyamatok, jelenségek matematikai eszköztárral való leírásá-

ra már az 1930-as években történtek kísérletek. A közlekedéstudomány mai állása szerint a 

forgalmi folyamatok vizsgálatára még nem született meg egy olyan általános matematikai 

modell, amely alkalmazásával a forgalmi áramlatok minden szempontból egzakt módon és 

realisztikusan modellezhetők [123], [90]. Ennek az oka, hogy a közlekedési bonyolult rend-

szerek. Ráadásul a közlekedési rendszer bonyolultsága nem csak a pálya-jármű kapcsolatból, 

vagy – a fizika törvényszerűségeit követve – a jármű-jármű kapcsolatból ered, hanem a mű-

ködést nagyban befolyásoló, egzakt módon nehezen modellezhető emberi döntések sorozatá-

ból [162]. 

2.1. Közúti forgalmi modellek 

A közlekedési hálózaton fellépő különböző forgalmi műveletek menedzselésére és javítására 

a közlekedéstudomány folyamatosan tesz erőfeszítéseket. A kedvező eredmények eléréséhez 

ismerni kell a vizsgálat tárgyát képező közlekedési rendszert. A valós közlekedési rendszer 

működése rendkívül bonyolult, felépítése összetett. A rendszer működését nagyszámú szto-

chasztikus változó befolyásolja.  

A bonyolult jelenségek megismerésének és leírásának egyik elterjedt módja, amikor a valós 

jelenséget, annak működését modellezzük. A modellezést már az 1950-es években használták 

forgalmi áramlatok leírására. 1955-ben Lighthill és Whitham egy zsúfolt útszakaszon a jár-

művek mozgását a kinematikus hullámok mozgásának analógiájára írták le [101]. A rendszer 

egyes elemei impulzusszerűen, kis távolságot megtéve mozdulnak előre, majd feltorlódnak az 

előttük levő elem mögött. A közlekedési modellek alapfeltevése, hogy valamennyi forgalmi 

modell működése a modellt alkotó elemek, a forgalmi feltételek és a közlekedési tér függvé-

nyében változik. Lighthill és Whitham úttörő tevékenysége óta a forgalmi folyamatok egzakt 

leírása – felhasználva a matematika eszköztárát – napjainkban is élő kutatási terület, mely 

folyamatos vita tárgyát képezi a közlekedési szakemberek között. Alapos megismerésük sok-

féle megközelítési mód és kutatási módszer párhuzamos alkalmazását követeli. Vizsgálatukat, 

elemzésüket számos szempontból végezhetjük. A vizsgálati szempont szerint a közlekedési 

hálózat elemein lebonyolódó forgalom leírására alkalmas modelleket különböző nézőpontok 

alapján sorolhatjuk osztályokba. 
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A TRB (Transpormation Research Board) által közölt tanulmány – a klasszikus csoportosítási 

szempontoktól eltérően – a közlekedési modellek klasszifikálására egy, a korábbitól eltérő 

javaslatot tesz.  A csoportosítás újszerűsége elsősorban abból adódik, hogy nem elsősorban a 

modellezési eszköztár alapján definiálja az egyes csoportokat, mint azt a klasszikus megköze-

lítés teszi, hanem figyelembe veszi a modellalkotás célját. A tanulmány – az új csoportosítás 

értelmében – kilenc csoportot határoz meg a következők szerint [44]: 

 a közlekedési folyam karakterisztikáját leíró modellek, 

 az emberi tényező viselkedésével kapcsolatos modellek, 

 a járműkövetési modellek, 

 a közlekedési forgalom folytonosságát leíró modellek, 

 makroszkopikus modellek, 

 a közúti közlekedés hatásvizsgálati modelljei, 

 jelzőlámpa nélküli csomópontokat vizsgáló modellek, 

 jelzőlámpás csomópontok forgalmát leíró modellek, 

 forgalom szimulációs modellek. 

Klasszikus megközelítés szerint a közlekedési modellek a következő fő szempontok szerint 

határolhatók el [63]: 

 A független változók aránya szerint: 

o folytonos, 

o diszkrét, 

o hibrid rendszerek. 

 A vizsgált közlekedési rendszer részletezettségének szintje, megközelítési módja: 

o mikroszkopikus, 

o makroszkopikus, 

o mezoszkopikus, 

o szubmikroszkopikus. 

 A folyamatok reprezentációja szerint: 

o determinisztikus, 

o sztochasztikus 

o kvázi-determinisztikus. 
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 A valóság leírása, az alkalmazott eszköztár alapján vannak az: 

o analitikus, 

o szimulációs modellek. 

 Az alkalmazás részletessége szerint: 

o hálózat, 

o csomópontok. 

A kutatások jelentős része a forgalmi áramlatok tanulmányozása során felmerülő problémákat 

egy háromfokozatú vizsgálati skálán, makro, mezo és mikroszkopikus szinteken értelmezi 

[98]. Napjainkra ezt a skálázást továbbfinomították, amelynek eredménye a forgalmi folyama-

tok szubmikroszkopikus elemzése (lásd 2-1. ábra). 

 

2-1. ábra A közlekedési rendszer részletezettségi szintjeinek szimbolikus bemutatása 

[91]; az ábrán balról jobbra: makroszkopikus, mikroszkopikus, szubmikroszkopikus (a 

körben: mezoszkopikus)  

 

A makro szemléletű modellek segítségével nagyobb területi egységek (pl. régiók, városok, 

városrészek) forgalmi viszonyait írhatjuk le. A makro szintű modellek az analitikus forgalom-

előrebecslésre épülnek, melyet a klasszikus négy lépcsős eljárás (keltési modell, megosztási 

modell, szétosztási modell, ráterhelés modell) szerint végeznek el [87]. A makro szintű mo-

dellek általában a forgalmat egy adott közeg áramlásaként kezelik.  

A makro szintű modellezéskor egy adott útszakasz forgalmi viszonyait olyan változókkal ír-

juk le, mint forgalomnagyság, forgalomsűrűség, járművek átlagos sebessége. Ezeket a válto-

zókat a modell időtől  𝑡  és helytől  𝑥  függő változóként kezeli. A forgalomnagyság (𝑞), a 
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forgalomsűrűség (𝜌) és a járművek átlagos sebessége (𝑣) között fennálló alapösszefüggés 

alapján a forgalom lebonyolódásának alap egyenlete, mely szerint a forgalomnagyság egyenlő 

a járművek átlagos sebességének és a forgalomsűrűségnek a szorzatával 

𝑞(𝑥, 𝑡) =  𝜌(𝑥, 𝑡)𝑣(𝑥, 𝑡) (1) 

A makro szemléletű modellezés célja, hogy a fenti három változó között keressenek össze-

függéseket [52]. 

A modell alkalmazása során egy-egy útszakasz, úgynevezett szegmens forgalmi viszonyait 

vizsgáljuk, anélkül, hogy megkülönböztetnénk annak konzisztens részeit. A vizsgált közleke-

dési hálózaton lebonyolódó forgalom folytonossági (kontinuitási) egyenlete [101], [144], 

[128] a következő: 

𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 𝑔 𝑥, 𝑡  

(2) 

ahol 𝑞 a forgalomnagyság [jármű/óra], 𝜌 a forgalomsűrűség [jármű/km], 𝑔 𝑥, 𝑡  generációs 

(szóródási) ráta, ami a szakasz mentén a járművek számának változását adja.  

Hoogendoorn szerint a makroszkopikus modellek alkalmasak továbbá olyan makroszkopikus 

jelenségek elemzésére, mint a sorhossz és a lökéshullám (shockwave - fantomdugó) kialaku-

lása [63].  

A mikroszkopikus modelltervezés célja egy-egy jármű mozgásának, reakcióinak vizsgálata 

olyan akkurátusan, amennyire a vizsgálati körülményekhez képest az lehetséges. A legtöbb 

mikroszkopikus modell diszkrét időben dolgozik. A mikroszkopikus modellek többsége felté-

telezi, hogy a jármű viselkedését több tényező alakítja. A jármű mozgását befolyásolja más 

járművekkel és a környezettel való interakciója, az út karakterisztikája, külső hatások, közle-

kedési szabályok. Néhány szerző kiterjeszti a modellben figyelembe vett hatásokat, így 

Chowdhury, Santen, Schadschneider [28] szerint a járműmozgásra hatással van a fizikai tör-

vényszerűségeken kívül a járművezető viselkedése is. 

Habár a modellek – a járműmozgás pontosabb meghatározásakor – figyelembe veszik a jár-

művezető karakterisztikáját leíró jellemzőket, továbbra is egy egységként kezelik a járművet 

és a járművezetőt. A mikroszkopikus modellek a járművek mozgását olyan jellemzőkkel írják 

le, mint a gépjármű sebessége, gyorsulása, vagy követési időköz, követési távolság stb. A 

http://sumo.sourceforge.net/docs/bibliography.shtml#ChowdhurySantenSchadschneider2000
http://sumo.sourceforge.net/docs/bibliography.shtml#ChowdhurySantenSchadschneider2000
http://sumo.sourceforge.net/docs/bibliography.shtml#ChowdhurySantenSchadschneider2000
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modellekben használt, a járműveket, illetve a járművet irányító embert jellemző néhány ka-

rakterisztika: 

 jármű technikai paraméterei: 

o statikus jellemzők: hossz, szélesség, tömeg stb. 

o dinamikai jellemzők: sebesség, gyorsulás, aktuális gyorsulás, aktuális sebesség stb. 

o járműkategória: személygépkocsi, teherautó stb. 

 járművezető fiziológiai, lélektani jellemzői: agresszivitás, emlékezet, figyelem, érzé-

kelés, észlelés, érzelem (emóció), motiváció stb. 

A mikroszkopikus modellekben a járműmozgás leírásának alapmodelljei a járműkövetési, a 

sávváltási és az útvonal-választási modellek. A járműkövetési modell az azonos forgalmi sáv-

ban haladó járművek mozgására fókuszál, ahol a jármű mozgásának leírása az előtte haladó 

jármű viselkedésének figyelembe vételével történik [146]. A sávváltási modellek a vezető 

sávváltásra vonatkozó döntéseit írják le [50], [1]. Az útvonal-választási modellek a járműnek 

a hálózat egyik pontjáról a célpontba való eljutását írják le.  

A tisztán analitikus módszereken alapuló mikroszkopikus forgalmi modellek alkalmazásának 

hátránya, hogy rendkívül számításigényesek, hiszen a modell minden jármű-vezető egységhez 

egy közönséges differenciálegyenletet definiál, melyet időszeletenként kell megoldani. A 

mikroszkopikus szimulációs környezetek – melyekről a későbbiekben még szólok – ezen 

probléma megoldását automatizálják. 

A szakirodalom a vizsgálat mikro és makro szintjei mellett egy köztes, harmadik szintet is 

bevezetett. A mezoszkopikus modellek kinetikai modellek, melyek a gáz kinetikai modell köz-

lekedési interpretációján alapulnak [134], [12]. A mezoszkopikus modellek – a mikroszkopi-

kus modellekhez hasonlóan – a részletek egy magasabb szintjén foglalkoznak az egyes jár-

művekkel, de attól eltérően nem térnek ki azok egyedi viselkedésére és interakcióira, hanem a 

– makroszkopikus modellekhez hasonlóan – aggregát jellemzőkkel dolgoznak (pl. utazási idő 

meghatározása a vizsgált hálózati útszakaszra jellemző átlagos sebességből történik) [21]. A 

mezoszkopikus modellek főként akkor előnyösek, ha a teljes közlekedési rendszer (vagy rész-

rendszer) vizsgálatára szükség van, és az eredményeket időben változó módon, dinamikusan 

kell kiértékelni. 

A mezoszkopikus modellekben a forgalom többféle formációban jelenik meg: a járművek ún. 

csomagokba (packet) vannak rendelve [97]; a járműveket cellákba (cell) sorolják, ahol a cella 
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kontrollálja a járművek viselkedését [11]. A mozgások leírása valószínűségi eloszlás függvé-

nyekkel történik. Az 𝑓 𝑡, 𝑥, 𝑣  függvény annak a valószínűségét adja meg, hogy a jármű egy 𝑡 

időpontban, 𝑥 pozícióban tartózkodik, 𝑣 sebességgel halad. A mezoszkopikus szimulátor ezen 

valószínűség eloszlási függvény alapján számítja a járműcsoportok mozgását [124]. 

A közlekedéstervezés egy negyedik vizsgálati szintet is bevezetett, amire szubmikroszkopikus 

modellezés néven hivatkozik az irodalom. A szubmodellezés szintjén ténylegesen különválik 

a jármű, a járművezető és az útpálya [51], [14], [15], [147], [148], [129]. A modellekben a 

járművezető viselkedése mellett a jármű vezérelhetősége is részletezett (pl. sebességváltások, 

AICC funkció - Autonomous Intelligent Cruise Control: önálló, intelligens menetszabályozó, 

amelyik figyelmeztet a sebességre és a követési távolságra stb.).  

 

2-2. ábra A modellezés szubmikroszkopikus szintje; az FKA és a BMW AG által fejlesz-

tett PELOPS (Program for the  DEvelopment of LOngitudinal Traffic Processes in 

System Relevant Environment) modell [129] 

Előtérbe kerülnek a jármű mechanikai tulajdonságai, vizsgálhatjuk például, milyen kapcsolat 

van a motor forgási sebessége és a jármű sebessége között. Elemezhetjük a járművezetők fék-

használati szokásait a reakcióidő függvényében, avagy elemezhetjük, mennyi időre van szük-

sége a vezetőnek a fékezés megkezdéséhez. Vannak olyan szubmikroszkopikus modellek, 

amelyek a jármű komplett fizikai viselkedését mozgás közben kísérelik meg modellezni [9],  

[33]. A szubmikroszkopikus modellek képességeit és korlátait, a lehetséges alkalmazási terü-

leteket D. Krajzewicz, R. Kühne, P. Wagner foglalják össze A Car Driver’s Cognition Model 

című cikkükben [92]. 
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A különböző közlekedési modelleket 2001-ben Hoogendoorn és Bovy – egy átfogó tanul-

mányban – rendszerezte [63]. Az általuk készített munka a szubmikroszkopikus szinttől a 

makroszkopikus szintig ismerteti a legfontosabb modelleket és azokat olyan jellemzők alapján 

sorolja osztályokba, mint pl. független változók aránya (folytonos, diszkrét), a folyamatok 

reprezentációja (determinisztikus, sztochasztikus), valóság leírása, az alkalmazott eszköztár 

alapján (analitikus, szimulációs), vagy az alkalmazott terület (autópálya, gyorsforgalmi utak 

stb.). Az modellek besorolását tartalmazó eredeti táblázatot az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A forgalmi folyamatok mikro, mezo, makro karakterisztikájának vizsgálata rendkívül tág té-

materület [125]. A témában született tanulmányok általában csak egy-egy részproblémát érin-

tenek, mint például hogyan alakul a követési távolságok eloszlása, milyen statisztikai össze-

függés figyelhető meg a sebesség és a forgalomsűrűség között, milyen az adott közlekedési 

infrastruktúra kapacitása stb. A megfelelő modell kiválasztására egy adott probléma megoldá-

sához nem létezik egyértelmű szabályrendszer, mindegyik modellnek megvannak a saját elő-

nyei, illetve korlátai. A kérdéskört magasabb absztrakciós szintről tekintve elmondható, hogy 

a modellek alkalmazhatósága és hatékonysága a modell által használt változók 

részletezettségi szintjében rejlik. Hoogendoorn és Bovy ezt a gondolatkört azzal egészítette ki, 

hogy a modellváltozók a közlekedési feltételek és a környezet függvényében alakulnak [63]. 

Azonban vannak olyan jellemzők, mint a járművezető viselkedése, amelyeket rendkívül nehéz 

objektív módon megfigyelni és mérni. A modellválasztáskor két általános szempontot érde-

mes figyelembe venni. A közlekedési probléma a közlekedéstervezés melyik szintjén jelent-

kezett, valamint a feladat megoldása mennyire számításigényes, milyen számítógépes erőfor-

rást igényel. 

2.2. Forgalomi áramlatok szimulációja 

A közlekedési térben lejátszódó események egzakt leírása sokszor nem magától értetődő [90]. 

A matematikai modellek a közlekedési jelenségek matematikai egyenletek segítségével törté-

nő leírását különböző megközelítésben végzik [126]: 

 A tisztán deduktív módszerek a fizikai törvényszerűségekre építenek. A felállított hi-

potézisek igazolására gyűjtenek adatokat és döntenek a hipotézis elfogadásáról, avagy 

elvetéséről. 

 Az induktív módszerek a valós rendszerből nyert input/output adatokat használják fel 

a matematikai struktúra meghatározásához. 
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 A két megközelítés között elhelyezkedő úgynevezett hibrid módszerek első lépésben 

egy alap matematikai modell struktúrát definiálnak, majd a valós adatok alapján ezt 

az alap modellt illesztik a konkrét jelenséghez. 

A közlekedési jelenségek megismerésére végezhetünk méréseket, kísérleteket a valós közle-

kedési rendszeren. A vizsgált rendszert modellezhetjük analitikus módszerekkel vagy szimu-

lációval. A modellezés analitikus módszerei matematikai egyenletek segítségével írják le a 

rendszer állapot változásait. Jóllehet, a nagybonyolultságú rendszereket is le lehet írni analit i-

kusan, azonban a probléma méretének növekedésével a nagyméretű egyenletrendszerek gyor-

san áttekinthetetlenné, illetve kezelhetetlenné válnak. Amikor az analitikus megoldás nem 

vezet eredményre, hatékony megoldás lehet a szimulációs modellek alkalmazása. A szimulá-

ciós modellek segítségével a vizsgált rendszer állapotváltozásai, időbeni viselkedése figyelhe-

tő meg. A modellek a forgalmi áramlatok leírására különböző szabályokat (főként matemati-

kai egyenletek formájában) használnak. A szabályok definiáláshoz használt apparátus tekinte-

tében lényeges különbség van az egyes szimulációs környezetek között, azonban általános, 

hogy a szabályok logikai és aritmetikus operátorokat is tartalmaznak. 

A szimulációs modellezéssel a vizsgált jelenséghez hasonló viselkedés reprodukálható. A 

szimuláció során mindig egy konkrét rendszer modelljét készítjük el, amely modell a valós 

rendszer egyszerűsített reprezentációja. A szimuláció során vizsgáljuk a modell működését az 

állapot-idő térben, azért hogy ismereteket szerezzünk az általunk modellezett rendszer visel-

kedésére (állapotváltozások) vonatkozóan. Szimulációs vizsgálatok esetén a matematika esz-

köztára továbbra is fontos szerepet tölt be, egyrészt a szimulációs modellek készítéséhez és 

kiértékeléséhez használjuk fel, másrészt a szimulációt megelőzően és követően a modellek 

kvalitatív helyességét erősen egyszerűsített analitikus modellek segítségével ellenőrizhetjük 

[77].  

A HCM (Highway Capacity Manual) forgalom szimulációs modell alatt egy olyan számítógé-

pes programot ért, amelyik a közlekedési térben zajló forgalmi eseményekről – a matematika 

törvényszerűségit használva – kísérletsorozatok elvégzését teszi lehetővé [164]. A közlekedé-

si szimulációs modellek a forgalom viselkedésének elemzését támogatják az állapot-idő tér-

ben, ahol a vizsgálatok egyik fő célja különböző jellemzők (pl. kapacitás) kiszámításával be-

csülni a vizsgált közlekedési rendszer hatékonyságát.  
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A modellek általánosságban lehetnek diszkrétek vagy folytonosak, attól függően, hogy a hasz-

nált változók folytonos vagy diszkrét értékkészletűek. A közlekedési rendszer működését leíró 

állapot-idő térben mind az időváltozó, mind az állapotleíró változók jellemzően diszkrét vál-

tozók.  

A szimuláció által nyújtott eredmény a szimulációs modell felépítésétől és pontosságától, a 

bemeneti adatoktól, és a modell bonyolultságától függ. A szimuláció tehát magában foglalja a 

modellt és annak működtetését. Természetesen a szimulációs vizsgálatoknak is vannak nega-

tívumai. A modellalkotás túl sok időt vehet igénybe és egyben költséges; meg kell oldani a 

modell validálását; a túlságosan részletezett modell is zsákutcába vezethet, a futási idők elfo-

gadhatatlanul megnövekedhetnek. 

A közlekedési problémák leírására mind az analitikus, mind a szimulációs modellek használ-

hatók. Ha a két modellezési technika alkalmazhatóságát a forgalomszervezés három területe 

szemszögéből vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az analitikus modellezést főként a 

mezo, és makroszinten, a szimulációs modellezést főként mikroszkopikus megközelítésnél 

használjuk. 

A közlekedési folyamatokat leíró modellek lehetnek determinisztikusak vagy sztochasztiku-

sak. Determinisztikus modellekben nincsenek véletlen változók, a modell meghatározott input 

adatokra pontosan meghatározott (determinált) konkrét outputot ad eredményül. A determi-

nisztikus modellben tehát a beállított paraméterek és input adatok egyértelműen meghatároz-

zák a modell outputját. Sztochasztikus modell – az előzővel ellentétben – outputja jellemzően 

nem konkrét érték, hanem valamilyen gyakorisági eloszlás (valószínűségi függvény). Még 

fontosabb, hogy sztochasztikus modellezés eredményének elemzésekor figyelembe kell venni, 

hogy azonos bemeneti adatok használata esetén különböző outputot eredményezhet. 

A forgalmi áramlatokat modellező szimulációs környezetek mindegyike magába foglal olyan 

általános lépéseket, amelyeket a valós rendszerek vizsgálatakor érdemes végrehajtani [48]: 

 Modellcélok és a probléma megfogalmazása. 

 Rendszerdefiníció: bemenő adatok, rendszerelemek és kölcsönhatásuk meghatározá-

sa. 

 Az első lépésben definiált probléma megoldása a modell segítségével. 

 Modellkalibrálás, a modell és a segítségével nyert megoldás vizsgálata. 

 Modellverifikáció. 
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 Modellvalidáció. 

 Dokumentálás: eredmények, interpretáció. 

A fenti lépéssorozatban a szimulációt a harmadik lépésben alkalmazhatjuk a probléma megol-

dására.  

2.2.1. Közlekedési áramlatok reprezentációja a szimuláció során 

Szimulációs modelleket már az 1960-as években használtak az USA-ban közlekedési folya-

matok vizsgálatára, elsősorban autópályák forgalomáramlásának elemzésére. A közlekedés 

szimulációval kapcsolatos első munkának a szakirodalomban általában D.L. Gerlough disz-

szertációjában leírtakat tekinti [48]. A forgalmi csomópontok forgalomlebonyolódását vizsgá-

ló szimulációs modellek csaknem egy évtizeddel később jelentek meg, mert a számítógépek 

számítási kapacitása ekkora érte el azt a szintet, hogy képesek legyenek belátható időn belül 

szimulációs eredményeket előállítani. 

A közlekedési szimulációs modelleket – hasonlóan a leíró modellekhez – különböző absztrak-

ciós szinteken modellezni képes szubmikro, mikro-, mezo-, makroszkopikus kategóriacsopor-

tokba sorolják [33], [94], [149], [57].  

A mikroszkopikus szimulációs modellek főként dinamikus, sztochasztikus modellek, az egyedi 

járműmozgásokat és a járművek közötti interakciókat (sávváltási logika, gyorsítás, lassítás, 

követés stb.) szimulálják az állapot-idő térben. Lényegében a járműtől elvárt mozgást, az álta-

la leírt trajektóriát írják le figyelembe véve a jármű fizikai karakterisztikáját (járműhossz, ma-

ximum gyorsítási ráta stb.), a mozgásra vonatkozó törvényszerűségeket (sebesség számítása, 

gyorsulás számítása), és a járművezető viselkedését (járműkövetési logika, sávváltási logika 

stb.) [143]. 

A mezoszkopikus szimulációs modellek a makroszkopikus modellek jellemzőit ötvözik az 

egyedi járműmozgásokkal. A mezoszkopikus modelleket tipikusan jármű navigációs rendsze-

rek, utazási információ rendszerek alkalmaznak. Ilyen modellek esetén az utazási időt a háló-

zat útvonalain meghatározott átlagsebességből számítják. 

A makroszkopikus szimulációs modellek a forgalmi áramlatok lefolyását szimulálják. A forga-

lomra számított jellemzőkkel (sebesség, forgalomnagyság, forgalomsűrűség) segítenek előre 

jelezni a forgalom, ill. akár a forgalmi torlódások térbeli és időbeli lefolyását. Ezek a model-
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lek semmilyen alternatív tervezési konfigurációban sem képesek modellezni az egyedi jármű-

interakciókat. 

A szubmikroszimulációs modellek a járműmozgást és a vezetési feladatot folyamatként tekin-

tik. A folyamatokat részekre bontva – a korábban bemutatott modellekkel ellentétben – részle-

tesebben szimulálják. Így pl. a szubmikroszimulációs modellekkel tipikusan jól modellezhető 

a fékhasználat, mennyi idő szükséges a fékezés megkezdéséig egy-egy közlekedési helyzet-

ben. A mikro és szubmikroszimulációs modellekről az [114], [104], [129] irodalmak adnak 

részletes áttekintést. 

2.2.2. Mikroszimulációs modellek felépítése, a működés logikája 

Mivel a disszertáció egyik lényeges fejezte a jármű-vezető mozgások, a viselkedés tanulmá-

nyozása, ezért lényeges áttekinteni, hogy a mikroszimulációs modellek milyen komponensek-

ből állnak, milyen algoritmusok alapján építenek fel egy mikrokörnyezetet. 

A szimulációs modellek különböző modellkomponensekből épülnek fel, ahol minden kompo-

nensnek jól definiált feladata van. Azonban valamennyi mikroszimulációs modell magában 

foglalja azokat az algoritmusokat és azokat a szabályokat, amely alapján a forgalmi áramlatok 

generálhatók. A mikroszimulációs modell: 

 generálja a teljes járműfolyamot; 

 reprodukálja a járművek mozgását a szimulált környezetben; 

 modellezi a járművek egymásra hatását, a járművek közötti interakciókat. 

Járműgenerálás 

A forgalmi folyam előállításakor a szimulálni kívánt rendszernek szüksége van bizonyos idő-

re, amíg az általa generált járműfolyam a valósághoz hasonlóan kezd viselkedni. Ennek oka, 

hogy a szimuláció kezdetén a rendszer „üres”, vagyis nincsenek benne szimulálandó jármű-

vek. A járművek – a megadott bemeneti paraméterek (egy adott viszonylatban a közlekedő 

járművek száma) által meghatározott számban – valamilyen eloszlás szerint (pl. Poisson el-

oszlás) jelennek meg a vizsgált közlekedési hálózat belépési pontjain.  

A modellekben általában a forgalomnagyságot (jelölése 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒) [100], adott idő (álta-

lában egy óra) alatt belépő/áthaladó járművek számát használjuk bemeneti paraméterként. 

Egyenletes eloszlást feltételezve – a járműgeneráláshoz használt valószínűségi eloszlás para-

métereként is használt – járművek H-val jelölt átlagos követési ideje a forgalomnagyság 
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reciproka. A 𝑉=600 jármű/óra forgalomnagyság esetén a járművek átlagos követési ideje 

[100]: 

𝐻 =
1

𝑉
 3600 =

3600

600
= 6 𝑠 

(3) 

Determinisztikus modellezés esetén minden jármű azonos követési idővel jelenik meg a belé-

pési pontokon. Sztochasztikus modellezés esetén a beérkező járművek  követési idejét vala-

milyen – egyenletestől eltérő – eloszlás alapján határozzuk meg. Negatív exponenciális elosz-

lást használva a következőképpen számítható az egyes járművek követési ideje: 

 =  𝐻 − 𝑚𝑖𝑛   −𝑙𝑛 1 − 𝑅  + 𝐻 − 𝑚𝑖𝑛  
(4) 

ahol   h:  a követési idő,   

    𝑚𝑖𝑛 : a megadott minimális követési idő,  

         R: a szimuláció során véletlenszám generátorral előállított véletlen 

szám (0 – 1.0) [81]. 

 

Jármű-vezető karakterisztika kialakítása 

A szimulációs modellben meghatározásra került, hogy a vizsgált közlekedési hálózat belépési 

pontján milyen logika alapján érkeznek a járművek. Ezt követően azt is meg kell határozni, 

milyen karakterisztikával ruházzuk fel az egyes jármű-vezető egységeket (DVU – Driver-

Vehicle Unit). A közlekedés során hozott döntések, az egyes járművezetők forgalomban való 

viselkedése ugyanis ugyanúgy függ a járművezetők viselkedésétől, mint annak a járműnek a 

viselkedésétől, amit vezetnek, ezért mind a járműre, mind pedig a vezetőre vonatkozó jellem-

zőket definiálni kell. Az NGSIM (Next Generation Simulation) Task D Final Report [118] jó 

támpontot ad, milyen viselkedésbeli (karakterisztika) jellemzői lehetnek járműveknek, illetve 

milyenek a járművezetőknek:  

 A jármű viselkedését meghatározó paramétereket három alcsoportba bontva javasolja 

meghatározni. A jármű típusa (személygépjármű, busz, tehergépjármű stb.) mellett 

külön csoportba fogja össze a jármű fizikai jellemzőit, mint a jármű hossza, szélessé-

ge, tömege stb. A jármű karakterisztika harmadik kategóriája a jármű dinamikai pa-

ramétereit gyűjti össze: gyorsítás, lassítás, maximális sebesség stb. 

 A vezető viselkedését leíró paraméterjellemzők: agresszivitási jellemző, reakció idő, 

tudatosság, a vezető emocionális állapota, közlekedési szabályok betartására való haj-
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landóság stb. A vezető viselkedését leíró faktorok nagymértékben befolyással vannak 

a vezetési feladatra. A vezetési feladat több szálon futó alfeladatok, mint irányítás, 

vezérlés, navigáció teljesítését követeli meg a járművezetőtől [107]. 

Sok esetben a fentebb felsorolt paraméterek nem függetlenek egymástól, lehetnek köztük át-

fedések is, és vannak olyanok is, amelyek nehezen megfigyelhetők. Azonban elengedhetetlen, 

hogy valamennyi mikroszimulációs modell megadja a paraméterek egy jól definiált értékkész-

letét. Vannak konstans paraméterek (pl. jármű hossza), vannak paraméterek, amelyek között 

funkcionális kapcsolat (pl. a jármű maximális gyorsulása a jármű aktuális sebességének lineá-

ris függvénye), vagy valószínűségi eloszlás értelmezett (pl. a kívánt sebesség normális elosz-

lást követ). A modellben valamennyi paramétert kalibrálni kell. A modelleket – fenti paramé-

terek mellett – további jellemzők megadásával lehet finomítani, jobban modellezve a valósá-

got.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szimulációs modellekben egy-egy jármű-vezető egység 

úgy jön létre, hogy definiáljuk a járműre és a járművet irányító vezetőre jellemző paramétere-

ket és a jármű-vezető egység más modell komponensekkel (pl. út-geometriai jellemzők, for-

galomirányító jelzőlámpa vezérlése stb.) való interakcióit. 

Járművek mozgása 

A forgalmi áramlatok leírásakor nemcsak a jármű fizikai mozgását kell modellezni, hanem azt 

a környezetet is figyelembe kell venni, amelyben a jármű mozog. A járműmozgás meghatáro-

zásakor általánosságban elmondható, hogy: 

 A járművek a közlekedési hálózat adott szakaszán a megkívánt sebességgel közle-

kednek. A sebességet számos tényező befolyásolja pl. a vizsgált útszakasz geometriá-

ja, topológiája, sebességkorlátozások, időszak stb.  

 A járművek mindaddig haladnak a hálózatban, amíg el nem érik a célállomásukat (pl. 

O-D mátrix - célforgalmi mátrix).  

 A járművek vizsgált útszakaszon való navigálására különböző közúti jelek, jelzések 

szolgálnak [150]. 

A jármű-vezető egységek a hálózat elemein közlekedve – a környezetből származó informá-

ciók alapján – döntenek arról, hogy az adott pillanatban szükséges-e megváltoztatni a jármű 

haladási irányát (pl. sávváltás), illetve sebességét. A járművezető ilyen jellegű döntéseit a 

jármű közvetlen környezetében levő másik jármű vagy járművek viselkedése nagyban befo-
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lyásolja. A járművek közötti interakció megvalósítása a mikroszimulációs modellek fejleszté-

sekor egy igen fontos terület. A modellek érzékenyek abban a tekintetben, hogy milyen para-

métereket választanak a járművek viselkedésére, a járművek egymásra hatásának leírására, 

hogy a valós forgalmi helyzeteket a lehető legjobban modellezzék [60], [58], [122]. 

Jármű-vezető entitások közötti kölcsönhatás modellezésének legalapvetőbb és legelterjedtebb 

technikája a járműkövetési viselkedés leírása.  

Természetesen még további egyéb tényezők is alakítják a jármű mozgását: a környezeti in-

formációkon kívül a járművezető tapasztalata, ismerete, képességeinek szintje, kockázatválla-

lási hajlama, érzelmi állapota, pillanatnyi motivációja, beállítódása, elvárása stb. 

Járműkövetés 

A járműkövetési modellek az azonos forgalmi sávban haladó járművek mozgására fókuszál-

nak, ahol a jármű mozgásának leírása az előtte haladó jármű viselkedésének figyelembe véte-

lével történik (lásd 2-3. ábra).  

 

2-3. ábra A járműkövetés általános modellje [174] alapján; 𝒍𝒏: a jármű hossza, 𝒔𝒏: köve-

tési távolság, 𝒙𝒏(𝒕), 𝒗𝒏(𝒕): elmozdulás és sebesség az idő függvényében 

 

A terület máig használatos alapösszefüggéseit Reuschel [142], és Pipes [131] definiálta. A 

Pipes által bevezetett követési távolság fogalmából alakult ki a mai modellekben használt 

minimális biztonságos követési távolság fogalma. A járműkövetés klasszikus megközelítésé-

ből két irányvonal különíthető el. Az egyik irányvonal a Chandler, Herman, és Montroll [24] 

javasolt általános összefüggés 

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑖ó = 𝐹(𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠, 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟) 
(5) 
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A fenti összefüggést továbbfejlesztve megalkották a járműkövetés lineáris modelljét az inger-

reakció koncepció alapján. A modell legnagyobb korlátja, hogy minden közlekedési helyzetre 

egy konstans (állandó) szenzitivitást feltételez. 

A másik irányvonal megalapozói Gazis, Herman, és Rothery voltak [45]. Az általuk javasolt 

nemlineáris modell nagy előrelépésnek számított, hiszen a járműkövetésbe megpróbálták be-

vonni az emberi tényezőt, amelyet a inger 𝑣 𝑛−1 𝑛 (𝑡), a vezető reakciója (𝑎𝑛 (𝑡 + 𝑇)) és a 

szenzitivitási tényezőkkel (𝜆) definiáltak.  

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑖ó = 𝑆𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠 ∗ 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟 
(6) 

A szerzők úgy vélekednek, hogy ugyan nehéz egy megbízható, a valós járműkövetést leíró 

nemlineáris modellt felállítani, azonban a valósághű modellezéshez a nemlineáris modellek 

használata szükséges.  

A GHR modell alapösszefüggéseit megtartó, azt a szenzitivitási faktorral pontosító általános 

járműkövetési modell az n-dik jármű gyorsítását a következőképpen definiálja: 

𝑎𝑛 𝑡 = 𝑐𝑣𝑛
𝑚 (𝑡)

∆𝑣(𝑡 − 𝑇)

∆𝑥 𝑙(𝑡 − 𝑇)
 

 

(7) 

ahol  𝑎𝑛 :  az n-edik jármű gyorsítása,  

          𝑣𝑛 : 

  ∆𝑣, ∆𝑥: 

az n-edik jármű sebessége, 

relatív sebesség és távolság (𝑡 − 𝑇) pillanatban, 

         T: 

  m, l, c: 

reakcióidő, 

meghatározandó konstansparaméterek. 

A járműkövetés általános modellje – szemben a GHR modellel – finomította a járművezető 

viselkedésének valósághű modellezését azzal, hogy a szenzitivitási faktorból kiemelte az 𝑚 és 

𝑙 paramétereket. A témában ezt követően számos kutatás azt célozta meg, hogy olyan 𝑚, 𝑙 

paramétereket találjon, amelyekkel valós járműkövetési viselkedés írható le. Az erről szóló 

kutatások összefoglaló táblázatát a [3] ismerteti. 

A követésen túl – a járművek közötti interakciók modellezésekor – a járművek mozgását, 

viselkedését alakíthatják még a sávváltások, előzések, útvonali döntések, elsőbbségadási 
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helyzetek stb., mely hatásokat a járműkövetést használó szimulációs környezetek általában 

inger-reakció függvénytől független kezelnek. 

2.2.3. Járművezető viselkedés mikroszimulációban 

Valamennyi mikroszimulációs modell célja és egyben legnagyobb kihívása, hogy a forgalmi 

áramlatokat realisztikusan modellezzék. Mindehhez az autonóm közlekedő járművek mozgá-

sának implementálását össze kell társítani a járművet irányító vezetővel. Talal Al-Shihabi és 

Ronald R. Mourant tanulmányukban azt hangsúlyozzák, hogy az utakon megjelenő járműve-

zetőket nem tekinthetjük egy homogén tömegnek, ugyanis minden egyes járművezető külön-

böző, naturalisztikus viselkedést tanúsít [3]. Ez a fajta egyedi viselkedés a mikroszimulációs 

modellekben általában úgy jelenik meg, hogy a járművezetők a különböző közlekedési szituá-

ciókban a rájuk jellemző (beállított) viselkedéssel (paraméterekkel) reagálnak és mozgásukat 

megváltoztatják, ha úgy érzékelik, hogy az számukra nem kívánt vagy nem biztonságos. 

Járművezető karakterisztika modellezése mikroszimulációban 

A közlekedési folyamatokra specializált mikroszimulációs modellek egyik sarkalatos pontja, 

milyen módszereket, modelleket használnak a járművezetői viselkedés leírására. A legtöbb 

mikroszimulációs modellben a vezetői viselkedést valamelyik mikroszkopikus forgalmi mo-

dell vagy modellek paramétereinek finomhangolása adja. Valamennyi mikroszimulációs mo-

dell definiálja – közlekedési szabályok és fizikai törvényszerűségek alapján – az egyedi jár-

műmozgásokat, majd a járműmozgások ismeretében olyan paramétereket határoz meg, mint: 

 a sebességet szabad forgalmi áramlatok esetén, 

 a követési távolságot, 

 a gyorsulás, lassítás profilokat, 

 a járművek közötti interakciókat, 

 az előzési, sávváltási stratégiát, 

 a közlekedési szabályok betartására vonatkozó stratégiát (pl. sebességkorlátok betar-

tása). 

Általában elmondhatjuk, hogy a járművezetői magatartás a járművezető követésre, sávváltásra 

jellemző viselkedésének és a vezető szabad utazási sebességének az eredője [110].  

Gipps 1981-ben építette be számítógépes szimulációs környezetbe az általa kidolgozott jár-

műkövetési modellt [49]. Ez a modell még számos feltételt, megszorítást és teljesítménybeli 
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korlátozást rótt mind a járművezetőre, mind a járműre. A modellben a legtöbb paraméter glo-

bális paraméter, melyek a szimuláció során nem változtatják értéküket. A legerősebb megszo-

rítás, amit a modellbe belevittek, hogy a követő jármű a haladó jármű előtt minden esetben 

biztonságosan meg tud állni, még az előtte haladó jármű abrupt viselkedése esetén is. A mo-

dell túlhatározottsága rendkívül biztonságos forgalmi szituációkat eredményezett, ugyanakkor 

elvesztette eredeti célját, vagyis a forgalmi folyamatok realisztikus leírását. Tapasztalatok 

bizonyították, hogy a forgalmi áramlatok modellezésének egy korrektebb – a valósághoz job-

ban közelítő – módja, amikor a vizsgálat nem korlátozódik le csak a követésre, hanem a jár-

művezetők viselkedését további más paraméterek bevonásával modellezzük. A Gipps modell-

re épülő, azt továbbfejlesztő AIMSUN mikroszimulációs környezetben a járművezetők visel-

kedését több, különböző paraméter (agresszivitási jellemző, elvárt sebesség, hajlandóság a 

sebességkorlátok elfogadására, hajlandóság a hirtelen gyorsítási, lassítási reakciókra stb.) be-

állításával lehet meghatározni [7]. A modell „gyorsítási” és „lassítási” elemeket definiál. A 

„gyorsítási modell” a vezető szabad utazási sebességre való gyorsítását írja le, vagyis a jármű 

mozgását abban az esetben, amikor nem halad előtte a mozgását zavaró más jármű. Míg a 

lassítási modell a járműkövetést valósítja meg, vagyis a jármű mozgását határozza meg abban 

az esetben, ha a jármű egy járműoszlopban halad. A gyorsítási modell: 

𝑉𝑎  𝑛, 𝑡 + 𝑇 = 𝑉 𝑛, 𝑡 + 𝛼𝑎(𝑛)𝑇  1 −
𝑉(𝑛, 𝑡)

𝑉∗(𝑛)
  𝛽 +

𝑉(𝑛, 𝑡)

𝑉∗(𝑛)
 

(8) 

ahol       𝑉 𝑛, 𝑡 :  az n-edik jármű sebessége t időpontban,  

                 𝑉∗(𝑛): 

                   𝑎(𝑛): 

az n-edik jármű sebességigénye (kívánt sebesség), 

maximális gyorsítás, 

                     T: 

                    𝛼, 𝛽: 

reakcióidő, 

konstansparaméterek. 

A követési lassítási modell: 

𝑉𝑏 𝑛, 𝑡 + 𝑇 = 𝑑 𝑛 𝑇 +  𝑑(𝑛)2𝑇2 − 𝑑(𝑛)  2 𝑥 𝑛 − 1, 𝑡 − 𝑠 𝑛 − 1 − 𝑥(𝑛, 𝑡) − 𝑉 𝑛, 𝑡 𝑇 −
𝑉(𝑛 − 1, 𝑡)1

𝑑′ (𝑛 − 1)
  

(9) 

A modellben d(n) [<0] az n-dik vezető maximális elfogadott fékezése; x(n, t) az n-edik jármű,       

x n − 1, t  az (n − 1)-dik jármű pozíciója, s(n-1) az (n − 1)-dik jármű effektív hossza (jár-

műhossz+DM), d′ (n − 1) pedig a „becsült” maximális lassítása. 
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A mikroszkopikus forgalmi modellek részletezése nélkül a 2-1. táblázat azokat, a mikroszko-

pikus modellek által használt paramétereket sorolja fel, amelyek szerepet játszanak az egyedi 

járműmozgások kialakításában [16]. Az összefoglaló táblázat számunkra legfontosabb érdemi 

része az az oszlop, amelyik – a publikált adatok alapján – az egyes jármű, illetve járművezetői 

paraméterek által felvett jellemző értékeket tartalmazza. 

2-1. táblázat Mikroszkopikus modell paraméterek 

Mikroszkopikus 

modell 

Paraméter Típus Jellemző érték Forrás 

Já
rm

űk
öv

et
és

i m
od

el
l  

Kívánt sebesség viselkedésbeli és 
szabályozásbeli 

megengedett legnagyobb se-
besség 

a járművek olyan sebessége, 
mely esetén a követési idő > 6 s 

általános feltétele-
zés,  

Vogel (2002) 

Kívánt követési  

távolság/követési idő 

viselkedésbeli 2,2 s 

1,5 s – 2,5 s 

2,12 s 0,86-os szórással 

6,5 m 

May (1965) 

Vogel (2002) 

Michael (2000) 

Gipps (1981) 

Reakció idő 

 

 

 

 

pszichológiai 1,5 s 

0,67 s 

0,75 – 3,0 s 

1,5 – 3,0 s 

2,74 s 

May (1990) 

Gipps (1986) 

TRB (1999) 

Neumann (1989) 

McGee (1989) 

Gyorsulási ráta (m/s2) viselkedésbeli 1,5 – 3,6 max. gyorsulás 

0,9 – 1,5 normál gyorsulás 

ITE (1982) 

Gipps (1981) 

Lassítási ráta (m/s2) viselkedésbeli 1,5 – 2,4 

0,9 – 1,5 normál 

3,0 

ITE (1982) 

ITE (1982) 

Gipps (1981) 

Ü
tk

öz
és

 e
lk

er
ül

és
 

m
od

el
le

k 
 

 

Kritikus rés (s) viselkedésbeli 3,5 

4,75 

4-8,5 

Gipps (1981) 

Kimber (1986) 

TRB (1985) 

Minimum rés (s) viselkedésbeli 1,0 általános feltétele-
zés 

S
áv

vá
ltá

si
 m

od
el

le
k 

 

 

Hajlandóság besoroló, 
sávot váltó járművek 

elősegítésére 

viselkedésbeli 20%, ha a másik jármű egy 
személygépkocsi 

70% busz esetén 

Liu (2005) 

Előzékenység száza-
lékos formában meg-

adva 

viselkedésbeli és 
szabályozásbeli 

50-100% Gipps (1986) 

 Agresszivitás viselkedésbeli n.a.  
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Látható, hogy egy-egy paraméter esetén a különböző források egymástól lényegesen eltérő 

értékeket adnak meg. Ez mutatja a valósághű forgalom előállításának nehézségeit, ill. jelzi a 

modell kalibrációjának fontosságát. 

A klasszikus szimulációs modellek a forgalmi áramlatok heterogenitását, a véletlenszerű fo-

lyamatok működését a gyakorlatban úgy biztosítják, hogy nem determinisztikus modellt hasz-

nálnak, hanem a modell paraméterek értékeit valamilyen (legtöbbször normális vagy Poisson) 

eloszlást követő valószínűségi változóval definiálják [169].  

Mikroszimulációs szoftverek 

A forgalom lefolyásának vizsgálatára – mikroszimulációs szinten – számos szimulációs szoft-

ver áll rendelkezésre. A szimulációs szoftvereszközöket alapvetően három fő csoportba sorol-

hatjuk [64]: 

 Szimulációs programnyelvek. 

 Szimulációs rendszerek. 

 Általános célú programnyelvek. 

 A szimulációs programnyelvek olyan magas szintű programnyelvek, amelyekkel szimulációs 

modellek építhetők és futtathatók. Ezek általában a szimulációs problémák széles területét 

képesek lefedni. Néhány ismertebb szimulációs programnyelv: GPSS – GPSS/H, 

SIMSCRIPT II.5, SIMSCRIPT III., SLAM II, SIMAN, ACSL Sim. 

A szimulációs rendszerek olyan szoftverek, amelyek egy-egy terület szimulációs problémáit a 

szakterület terminológiájának megfelelően írják le. A szimulációs rendszereket tovább bont-

hatjuk aszerint, hogy mennyire specifikusak. Ez alapján beszélhetünk általánosabb célú és 

speciális szimulációs rendszerekről: 

 Általános célú rendszerek: Cassandra szimulációs rendszer [76], Witness [67], Taylor 

ED [119] stb. 

 Közlekedésre specializált rendszerek: VISSIM [71], Paramics [69], AIMSUN [66], 

SimTraffic [70] stb. 

Napjainkban már az általános célú programozási nyelveket (Java, C / C++, Visual Basic, 

Delphi stb.) is alkalmazzák közlekedési szimulációs feladatok megoldásakor. Az általános 

célú programozási nyelveket általában egy-egy konkrét, jól körülhatárolt, kevés változó pa-
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raméterrel leírt probléma megoldásakor használják, ahol fontos a problémára optimalizált 

megoldás.  

Hidas három mikroszimulációs modellt (AIMSUN [165], Q-PARAMICS [135], VISSIM 

[170]) tekint át, és hasonlít össze abban a tekintetben, hogy az egyes modellek milyen model-

lezési koncepciót használnak, és milyen modellparaméterekkel próbálják megvalósítani a köz-

lekedési szereplők viselkedésbeli megkülönböztetését (lásd 2. számú melléklet) 0. A Hidas 

által készített összefoglaló tanulmány erőssége, hogy a modellek által használt paramétereket 

megpróbálta abból a szempontból is továbbcsoportosítani, hogy azok melyik járműmozgáshoz 

(követés, sávváltás stb.) vagy jármű fizikai jellemzőhöz (gyorsítás) kapcsolódnak. A tanul-

mány a TSS 2003 [165], Quadstone Ltd. 2003 [135] és PTV Ag. 2003 [170] által készített 

kézikönyvekre alapszik. 

A tanulmány által feltárt legfontosabb összefüggések a következők: Az egyes vezetési felada-

tok nem függetlenek egymástól. Vannak olyan jellemzők, amelyek nemcsak egy járműmoz-

gásra fejtik ki hatásukat, hanem többre is. Például a jármű gyorsítása hatással van a kívánt 

sebességre és a járműkövetésre, vagy a kívánt sebesség változásának hatására változhat a ve-

zető követési, sávváltási viselkedése, de a kívánt sebesség befolyásolhatja a makroszintű for-

galmi áramlatok teljesítményének mérőszámait is, mint pl. az átlagsebességet. 

A mikroszimulációs modellek a járműmozgások leírása tekintetében pontosabbak, mint a 

makroszimulációs modellek. Hátrányuk viszont, hogy a legtöbb modellparamétert nem lehet 

közvetlenül megfigyelni (pl. minimum követési távolság), mérni, ezért a kalibrálás is nehéz-

ségeket okozhat. A következő generációs modellek a közlekedési szereplők egyedi karakte-

risztikájának javításán dolgoznak. Vannak már modellek, amelyek megkülönböztetik a jár-

műosztályokat (pl. VISSIM), mások vezetői csoportokat (pl. CORSIM [157]) definiálnak. 

Ezekben a modellekben a paraméterek osztályonként vagy csoportonként különböző értékek-

kel jellemezhetők. 

CORSIM mikroszimulációs modell 

Mivel a kutatás témája a forgalmi áramlatok heterogenitásának valósághoz minél közelebb 

álló modellezése, ezért fontosnak tartottam bemutatni egy olyan mikroszimulációs modellt, 

amelyik a járművezetők viselkedésének leírására tett kísérletet különböző vezetői típusok 

definiálásával. 
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Az amerikai Szövetségi Országúti Adminisztrációs Hivatal (FHWA - Federal Highway 

Administration) égisze alatt kifejlesztett CORSIM (CORridor SIMulator) intervallum-alapú 

mikroszimulációs modell kísérletet tett a járművezetői viselkedés hatékonyabb leírására 

[157]. Az általuk kidolgozott modell autópálya forgalmának leírását segíti. A finomhangolt 

modell a járművezetői viselkedés leírására 10 vezető típust definiált. A modellben minden 

vezetői típusokhoz rögzített kívánt sebesség (desired speed) tartozik, amelynek értéke lineári-

san növekszik a passzív típustól az agresszív típusba tartozó vezetőkig. A forgalom generálá-

sakor a járművezetők vezetői típusba sorolása véletlenszerűen hajtódik végre. A modell be-

ágyazott diszkrét egyenletes eloszlást használ a járművezetők különböző vezetői típusokba 

sorolásához. A beágyazott eloszlással generált forgalom jellemzői azonban gyakran eltérnek a 

megfigyelt forgalom jellemzőitől. Ezt bizonyítja az a tény, amikor a szimulációs modell nem 

tud megfelelő járművezetői típusokból álló forgalmat generálni tükrözve a különböző vezetői 

típushoz tartozó sebességeloszlásokat, akkor a szimuláció során kinyert átlagsebesség torz 

értéket eredményezett. A probléma megoldására a CORSIM fejlesztői egy új modellt dolgoz-

tak ki. A modell azon az elméleti alapon nyugszik, hogy a járművezetői csoportokat nem elég 

a kívánt sebesség alapján differenciálni. A különböző járművezető típusok képzésekor más 

paramétereket, mint például járműkövetési érzékenységi faktor, a járművezető sávváltásra 

vonatkozó döntése is figyelembe kell venni.  

A járművezető típusok generálását megvalósító új modellben a járműmozgások a járműköve-

tési modellen (car-following) alapulnak. A modell két paraméterrel operál. Az egyik paramé-

ter a vezető jármű végétől a követő jármű elejéig mért távolság (gap size), a másik paraméter 

az utazási, avagy kívánt sebesség. Ez alapján, az 𝑙 hosszúságú útszakaszon egy adott vezetői 

csoportba tartozó járművezető 𝑠𝑙,𝐶  kívánt sebessége: 

𝑠𝑙 ,𝐶 = 𝑉𝑙𝑍𝐶 (10) 

ahol 𝑉𝑙  az 𝑙 hosszúságú útszakaszon a szabad áramlási sebesség. 𝑍𝐶 vezetői típusonként a kí-

vánt sebességet generáló súlytényező, amelynek értéke járműcsoportonként azonos értéket 

vesz fel. 

A fentieket figyelembe véve és kihasználva azt, hogy a sebesség normális eloszlást mutat au-

tópálya forgalom esetén, a modell a heterogén forgalom előállításához megadja vezetői típu-

sonként a kívánt sebességet generáló súlytényező értékét és a megfelelő sebesség eloszláso-

kat. 
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A CORSIM modell által használt algoritmus alapján az n-dik vezetői csoportra jellemző kí-

vánt sebességet generáló súlytényező (𝑍𝑖) meghatározása a következő képlettel történik 

𝑍𝑖 = 1 −    𝐶 − 1 𝑃𝐶

10

𝐶=1

  
𝑉𝑙 − 𝑠𝑙 ,𝑖

𝑉𝑙
  

1

4.5
  

(11) 

A különböző vezetői csoportba tartozó vezetők arányát a modell a következő normális való-

színűségi eloszlás függvény segítségével határozza meg  

𝑓 𝑥 =
𝑒

− 𝑥𝑙−𝜇 𝑙 
2

2𝜍𝑙
2

 2𝜋𝜍𝑙
2 0.5

 
(12) 

ahol 𝜇𝑙  és 𝜍𝑙  az 𝑙 útszakaszon a sebesség középértéke és átlagos szórása, az 𝑥𝑙  pedig a szimu-

lációból kinyert vagy a valós mérésekből számított átlagsebesség. 

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a forgalmi hálózatokon közlekedő járművek viselkedését, 

dinamikáját vizsgálva a járművezetőnek van a legnagyobb hatása a járművek mozgására. 

Napjainkban szinte mindegy milyen intelligencia van társítva a jármű kontroll rendszerekbe, a 

járművet vezető ember jellemző tulajdonságait figyelembe kell venni az intelligens jármű-

rendszerek fejlesztésekor [153]. A modellek készítésének legnagyobb kihívása az autonóm 

jármű-vezető karakterisztika finomítása mellett a közlekedés különböző szintjein (makro, 

mikrokörnyezet) valós forgalmi adatok gyűjtése, amelyek jól tükrözik az egyedi vezetői diffe-

renciákat. 
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3. Járműmozgás jelzőlámpás csomópontban 

Régóta kutatott, sok vitát kiváltó téma a jelzőlámpával irányított közlekedési csomópontba 

érkező járművek mozgásának, viselkedésének leírása. A tématerület rendkívül szerteágazó és 

összetett, ezért a kutatások jellemzően csak egy-egy részproblémát elemeznek. Intenzíven 

kutatott téma a sárga jelzés (átmeneti idő) és a járművezetők vezetési viselkedése közötti kor-

reláció [37], [172], [136], [99], a sárga jelzés optimális hosszának meghatározása [46], a sárga 

jelzés során a járművek mozgását meghatározó paraméterek vizsgálata és a konfliktust okozó 

paramétereknek az eliminálása [127], [116], [25], [103], amelyekkel a konfliktusok megelőz-

hetők. Folynak kutatások a járművek piros jelzésen való áthaladásáról, számos eredmény szü-

letett a piros lámpán való áthaladás szabályozásáról az RLC (Red Light Camera) kamera 

program bevezetésével [140]. 

A fejezet összefoglalja a témakörben született főbb eredményeket és a témakörben kidolgo-

zott modelleket részletezi különös tekintettel a sárga jelzésen történő áthaladásra. 

3.1. Az átmeneti idő, avagy a sárga jelzés dilemmája 

Minden járművezető a jelzőlámpával irányított csomópont felé haladva szembetalálja magát 

azzal a – rutin feladatnak számító, ám sokszor nem veszélytelen – szituációval, amikor a for-

galmi jelzőlámpa zöld jelzésről sárga jelzésre vált (lásd 3-1. ábra). A sárga jelzésre történő 

váltás pillanatában a jármű vezetője döntési helyzetbe kerül. Figyelmen kívül hagyva minden 

mérhető és szubjektív paramétert, a gépjármű vezetője kétféleképpen dönthet. Az egyik eset-

ben a vezető úgy dönt, hogy a stopvonal előtt megáll, a másik esetben áthalad a csomóponton. 

A részletek következő szintjén azt vizsgáljuk, hogy ha a gépjármű vezetője a megállás mellett 

teszi le a voksot, akkor a döntése biztonságos közlekedési szituációt eredményez-e, valóban 

képes-e biztonságosan a jelzőlámpa stop vonala előtt megállni, illetve, ha az áthaladás oldalá-

ra billen a mérleg, akkor az áthaladás lezajlik-e azelőtt, mielőtt a jelzőlámpa sárga jelzésről 

piros jelzésre vált. 
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3-1. ábra Sárga és piros jelzéseken való áthaladás 

A sárga jelzés vezetői viselkedésre való hatása régóta kutatott téma [29], [46], [121]. Zeeger 

[180], Olson et al. [121], Wortman et al. [175], Sheffi et al. [151] a stopvonal előtti megállás 

valószínűségét a távolság függvényében vizsgálták. Chang et al. [26], Williams [173], van der 

Horst [168] az idő, [26], [151], [173] a járművezető csomópontot megközelítő sebessége 

függvényében kerestek összefüggést a járművezetők viselkedése és a stopvonal előtti megál-

lás között. Chang et al [26] a járművezetők döntési kényszere, a stopvonaltól való távolság és 

a sebesség közötti összefüggéseket vizsgálták. Megfigyelték, hogy nagyban erősödik a dönté-

si kényszer, ha csökken a stopvonaltól való távolság, és ha nő a sebesség. Továbbá az elvég-

zett méréseik azt is mutatták, hogy – sebességüktől függetlenül – azon vezetők 85%-a, akik 

pozíciójukat tekintve több, mint 3 másodpercre tartózkodnak a stopvonaltól, megállnak. Azon 

vezetők, akik 2 másodpercen belül vannak, jellemzően az áthaladás mellett döntenek. Caird et 

al. a stopvonal előtti megállást, illetve a csomóponton való áthaladást a távolság-idő függvé-

nyében vizsgálta [22]. Azt nézték meg, hogy a jármű a sárga jelzésre való váltás pillanatában, 

időben (1.73 másodperc, 2.21 másodperc, 2.61 másodperc, 2.69 másodperc, 3.1 másodperc, 

3.58 másodperc) milyen távolságra van a stopvonaltól (TSL – Time to Stop Line). A kapott 

eredményeket a 3-2. ábra szemlélteti. 
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3-2. ábra Stopvonal előtti megállás, illetve a csomóponton való áthaladás az idő függvé-

nyében; a járművezetők száma %-ban a függőleges tengelyen, a stopvonaltól való távol-

ság időben a sárga jelzésre való váltás pillanatában a vízszintes tengelyen ábrázolva. 

Retting és társai a járművezetők viselkedését piros jelzésen való áthaladást figyelő kamera-

rendszer használatával vizsgálták [140]. A piros jelzésen való áthaladást figyelő kamerarend-

szer azokat a járműveket rögzítette, amelyek a piros jelzés kezdete után fél másodperccel 

vagy később keresztezték a csomópontot. A felmérés eredményeit a 3-1. táblázat foglalja ösz-

sze.  

3-1. táblázat A piros jelzésen áthaladó járművek eloszlása 

A piros jelzésre váltás után a csomóponton való áthala-
dás ideje 

A csomóponton áthaladók eloszlása 

0,5 s – 0,9 s 48% 

1,0 s – 1,4 s 34% 

1,5 s – 1,9 s 11% 

2,0 s + 7% 

Total 100% 

3.1.1. A sárga jelzés hossza 

A témával kapcsolatban ugyancsak egy markáns kérdés az átmeneti idő hosszának megválasz-

tása. Magyarországon jelenleg az átmeneti (sárga) idő hossza járműveknél a megengedett 50 

km/óra sebességig: 3 másodperc, 50 km/óra felett: 5 másodperc. Az amerikai és a kanadai 

közlekedési szakemberek az átmeneti idő meghatározására egy matematikai formulát alkal-

maznak, melyet a korábban ismertetett tanulmányok eredményei alapján definiáltak. A formu-
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lában a csomópont szélessége, a jármű csomópontot megközelítő sebessége és a reakcióidő 

paraméterek szerepelnek [75], [158]. 

Lum et al. munkájukban összefoglalták, milyen hatással van az átmeneti idő hossza a piros 

jelzésen való áthaladásra, ami az áthaladás tilalmát jelzi [105]. Federal Highway 

Administration égisze alatt megjelent kézikönyv az átmeneti idő hosszára 3 és 6 másodperc 

közötti intervallumot jelöl meg [40]. Az Institute of Transportation Engineers (ITE) (1982, 

1999) ajánlása szerint a sárga jelzés időtartamának nem célszerű az 5 másodpercet meghalad-

ni, mert a hosszabb jelzés a járművezetőket tisztességtelen, szabályokat sértő viselkedésre 

bátorítja, ösztönzi [73], [75]. Jól bevált, általános gyakorlat, amikor a közlekedésért felelős 

joghatóság minden jelzőlámpával irányított csomópontban a sárga jelzésre egy egységes idő-

tartamot határoz meg.  

Több tanulmány rámutatott arra, hogy a sárga jelzés hosszának kitolásával elérhető a piros 

jelzésen való áthaladást megsértők számának csökkentése [2], [137], [176], [168], [139].  

Van der Horst munkájában kimutatta, hogy a sárga jelzés hosszának 1 másodperccel való nö-

velésével felére csökkenthető a piros jelzésen áthaladók száma [168]. Továbbá a forgalomtól 

függő szabályozású csomópontokban kisebb arányban fordulnak elő piros jelzést sértő inci-

densek, mint állandó idejű irányítás esetén. Mindemellett azt is hangsúlyozta, hogy az átme-

neti idő hosszának növelése kedvezőtlen hatással lehet a csomópont kapacitásának alakulásá-

ra. 

 A sárga jelzés idejét meghatározó matematikai modell  

A modell az átmeneti idő meghatározásakor a jármű stopvonal előtt történő megálláshoz 

szükséges minimális távolságának számításával – ami elegendő a jármű biztonságos megállá-

sához – operál [78]. A modell azt mondja, hogy a megálláshoz szükséges minimális távolság 

a fizika törvényszerűségeitől függ. Fizikai jellemző, amit a járműparaméterek (lehetséges las-

sítás), a vezetőre jellemző paraméterek (választott sebesség, a reakcióidő, a preferált lassítás) 

és az útviszonyokat leíró jellemzők határoznak meg, de valójában semmi köze a sárga időhöz.  

A szerzők két egyenlet egymásnak való megfeleltetésével szolgáltatnak matematikai formulát 

a sárga jelzés idejének meghatározására.  
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Az első egyenlet a stopvonaltól mért, a megálláshoz szükséges minimum távolságot (𝑥) a 

kezdő sebesség (𝑣0), a reakcióidő (𝑡) és a lassítás (𝑎) paraméterek összefüggésével határozza 

meg: 

𝑥 = 𝑣0𝑡 +
𝑣0

2

2𝑎
 

(13) 

A második egyenlet a megálláshoz szükséges minimális távolságot a sebesség és az elvárt 

átmeneti idő (𝑌) függvényében definiálja: 

𝑥 = 𝑣0𝑌 
(14) 

𝑣0𝑡 +
𝑣0

2

2𝑎
= 𝑣0𝑌 

(15) 

𝑌 ≥ 𝑡 +
𝑣0

2𝑎
 

(16) 

A sárga jelzés hosszának meghatározására az Institute of Transportation Engineers (ITE) aján-

lása lejtős útszakasz esetén is használható változatot ad az előző formulának: 

𝑌 ≥ 𝑡 +
𝑣

2𝑎 + 2𝑔𝐺
 (17) 

ahol G: gravitációs gyorsulás (9.8m/s
2
); g: az útszakasz meredekségétől függő arányszám. 

 

3.1.2. A sárga jelzésen való áthaladást leíró modellek  

A jelzőlámpával irányított forgalmi csomópontot megközelítő járművek mozgásának leírása 

esetén régóta vizsgált és kutatott tématerület a zöldről sárga jelzésre történő jelzőlámpa váltás 

járművek mozgására hatásának a tanulmányozása [37], [172], [136], [99].  

A csomóponthoz vezető forgalmi sávnak van olyan szakasza, mely szakaszon tartózkodva a 

sárga jelzésre történő váltás pillanatában a járművek a csomópontot gyorsítás nélkül a piros 

jelzésre történő váltás előtt nem tudják biztonságosan elhagyni. Ezt a régiót „Nem tud átha-

ladni”( „Can not go” vagy „Can not pass”) zónának nevezi az irodalom. Előállhat olyan 

forgalmi szituáció is, amikor a járművezető a sárga jelzésre való váltás pillanatában olyan 

távolságra tartózkodik a stopvonalhoz képest, hogy ha a megállás mellett döntene, azt bizton-
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ságosan nem tudná azt végrehajtani. Ez az útszakasz az úgynevezett „Nem tud megállni” 

(„Can not stop”) zóna. 

 

3-3. ábra „Nem tud áthaladni” és a „Nem tud megállni” zóna 

A „Can not go” és „Can not stop” zóna létével kapcsolatban két fontos távolság fogalmat kell 

bevezetni. Ez a biztonságos megállási távolság (SSD – minimum safe stopping distance) és a 

kritikus áthaladási távolság (CCD – Critical Crossing Distance). 

 

 

3-4. ábra SSD (𝐗𝟎) és CCD távolságok (𝐗𝐜) 
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Biztonságos megállási távolság (SSD – minimum Safe Stopping Distance) 

Biztonságos megállási távolság (X0) alatt azt a távolságot értjük, amelyik elegendő ahhoz, 

hogy jelzőlámpaváltáskor a jármű a csomópontba érkezve a stopvonal előtt megálljon. 

X0 = 𝑣𝛿 +
𝑣2

2𝑎
 

(18) 

ahol   𝑣: jármű csomópontot megközelítő sebessége,  

         𝛿:  észlelési és reakció idő összege (jelzőlámpaváltás és a 

vezető beavatkozás között eltelt idő), 

 

         𝑎: maximális kényelmes lassítási ráta.  

 

Kritikus áthaladási távolság (CCD – Critical Crossing Distance) 

Kritikus áthaladási távolság (Xc) az a távolság, amelyen belül tartózkodva a sárga jelzésre 

történő váltás pillanatában a jármű biztonságosan áthaladhat a kereszteződésen. Külön formu-

lát adhatunk a kritikus áthaladási távolság gyorsítás nélküli (𝐶𝐶𝐷𝑐) és maximális gyorsítással 

(𝐶𝐶𝐷𝛼 ) való számítására [127]. 

𝐶𝐶𝐷𝑐 = 𝑣Τ − (w + L) (19) 

𝐶𝐶𝐷𝛼 =  𝑣Τ −  w + L +
1

2
𝑎 Τ − 𝛿1 

2 (20) 

 

ahol    𝐿: jármű hossza,  

         𝛿1:  észlelési és reakció idő összege,  

           𝑤: stopvonaltól a kereszteződés elhagyásáig megtett távolság,  

         T: átmeneti idő hossza,  

         a: gyorsítás,  

         v: jármű sebessége.  
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A csomóponton való biztonságos áthaladást leíró feltétel egy adott 𝑣0 sebességgel haladó 

jármű esetén: 

(𝑑 + 𝑤 + 𝐿 − 𝑣0𝛿𝑖) ≤ 𝑣0 Τ − 𝛿𝑖 +
1

2
𝑎𝑖 Τ − 𝛿𝑖 

2 
(21) 

 

ahol   𝐿: jármű hossza,  

         𝑑:  jármű stopvonaltól való távolsága a vizsgálat pillana-

tában, 

 

         𝛿𝑖:  észlelési és reakció idők összege,  

         𝑤: stopvonaltól a kereszteződés elhagyásáig megtett távolság,  

         T: átmeneti idő hossza,  

         𝑎𝑖: gyorsítás,  

         𝑣0: jármű sebessége.  

Az egyenlet jobb oldalán 𝑣0 kezdő sebességről induló, állandó 𝑎𝑖  gyorsulással haladó jármű 

által (Τ − 𝛿𝑖) idő alatt megtett út szerepel, bal oldalán a jármű stopvonaltól mért helyzete a 

járművezető beavatkozásának pillanatában. 

Dilemma zóna 

Előállhat olyan forgalmi szituáció, amikor a „Can not go” és a „Can not stop” zóna átlapoló-

dik.  Ezt a távolságintervallumot „Dilemma” zóna (DZ) néven azonosítja a szakirodalom 

[102], [121], [173], [113], [32].   

Dilemma zóna esetén a 𝑋c > 𝑋0 összefüggés áll fenn. A dilemma zóna hosszát a (𝑋c − 𝑋0) 

összefüggésből kapjuk meg. Abban az esetben, ha egy jármű a jelzőlámpa váltáskor a dilem-

ma zónában tartózkodik, az áthaladása vagy nembiztonságos lesz vagy szabálysértő.  
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3-5. ábra Dilemma zóna 

A dilemma zóna fogalmára a szakirodalom számos alternatív, a dilemma zóna természetét 

leíró definíciót ad.  

Egy általános tulajdonságot leíró definíció a következő: A dilemma zóna a jelzőlámpás cso-

móponthoz vezető útszakasznak a hossza, ahol a járművezetőnek a szabad jelzésről a sárga 

jelzésre történő váltás pillanatában a legnehezebb eldönteni mi a biztonságos: fékezni és 

megállni a stopvonal előtt, avagy a csomóponton keresztülhaladni. 

A dilemma zóna meghatározása a jármű csomópontot megközelítő sebessége függvényében: 

Dilemma zóna jön létre, ha a jármű az útszakaszra jellemző megengedett maximális sebes-

ségnél magasabb sebességgel érkezik a csomópontba. Ilyenkor a vezető csak erős fékezéssel 

tud a stopvonal előtt megállni, vagy ha az áthaladás mellett dönt, azt nem tudja a közlekedési 

szabályok betartásával (sebességkorlát, piros jelzésen való áthaladás) biztonságosan végre-

hajtani [127].  

Jelzőlámpával irányított csomópontok tervezésekor a fő cél, hogy az adott forgalmi útszakasz-

ra jellemző megengedett sebességgel haladó járművezetők ne kerüljenek olyan szituációba, 

amikor a csomóponton való áthaladás vagy a stopvonal előtti megállás nem biztonságos köz-

lekedési helyzetet teremt. Ez azt jelenti, hogy a csomópontot úgy kell megtervezni, hogy ab-

ban ne forduljon elő dilemma zóna. 

A témában az első eredmények Gazis, Herman és Maradudin (GHM) nevéhez fűződnek [46], 

ők vezették be a dilemma zóna fogalmát. A GHM modell és a GHM modellre épülő modellek 

gyengesége, hogy a csomópontban jellemző járműmozgások leírása determinisztikus módon 
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történik. A modellben a járműparaméterekkel (sebesség, gyorsulás, hossz stb.), a csomópont 

geometriáját leíró (stopvonaltól a kereszteződés elhagyásáig megtett távolság) paraméterekkel 

és a jelzések paramétereivel dolgoztak. Egy általános járműviselkedési modellt feltételeztek, 

amely szerint valamennyi járművezető a különböző közlekedési helyzetekben nagyon hasonló 

módon viselkedik. Ez a hiányosság motiválta a GHM modell továbbfejlesztőit, akik a sárga 

jelzés problematikájának vizsgálatakor megalkotott modellbe a járművezetők viselkedésének 

hatását is beépítették [167], [154]. Ezen megközelítés szerint egy jól megtervezett csomó-

pontban a csomópontba vezető forgalmi sávnak van olyan szakasza, ahol a járművezetők tar-

tózkodva mind az áthaladás, mind a stopvonal előtti megállás biztonságosan végrehajtható. 

Ezt az útszakaszt Option zónának (OZ), vagy választási zónának nevezi az irodalom.  

Választási zóna – Option zone 

A választási zónával foglalkozó irodalmak abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a jármű-

vezetők különböző forgalmi szituációkban különböző módon dönthetnek. A járművezetők 

között vannak olyanok, akik a csomópont megközelítésekor, a jelzőlámpa sárga jelzésre törté-

nő váltásakor nem tudják eldönteni, hogy képesek-e megállni a stopvonal előtt. A jelzőlámpás 

csomópontok jelzőlámpáinak időzítési beállítása miatt a választási zóna csak azon járművek 

esetén jelenik meg, melyek a megengedett sebességgel vagy az alatt haladnak.  

Választási zóna alatt azt a csomópontot megközelítő forgalmi sáv útszakaszát értjük, amely-

ben a jármű az útszakaszra jellemző megengedett maximális sebességgel vagy annál alacso-

nyabb sebességgel halad és vagy biztonságosan meg tud állni a stopvonal előtt vagy sikeresen 

keresztezi a csomópontot. 

 

3-6. ábra Választási zóna 
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A választási zóna hossza (𝑋0 − 𝑋𝑐). 

A sárga jelzésen való áthaladás választási zónával finomított modelljében három lényegi dol-

got kell kiemelni. A jelzőlámpán történő áthaladás, illetve a stopvonal előtti megállás emberi 

döntések függvénye. A választási zónában tartózkodó járművek sebessége nem haladja meg 

az előírt maximális sebességkorlátot. A modellben további kritérium, hogy a választási zóná-

ban tartózkodó jármű számára mind a csomóponton való áthaladás, mind a stopvonal előtti 

megállás kimenetele biztonságos.  A zóna kezdeti és végpontját a stopvonaltól mérve számít-

juk.  

A választási zóna létrejöttével kapcsolatban eltérő véleményeket olvashatunk az irodalomban. 

[180], [74] irodalmak a választási zóna definícióját a vezetők megállási valószínűségével ösz-

szefüggésben adták meg. Zegeer és Deen a választási zónának, mint távolságintervallumnak a 

kezdő és végpontját határozták meg [180]. Az intervallum határpontjait a stopvonaltól mérve 

értelmezték. A határpontok ismeretében, a sárga jelzésre váltás pillanatában Zeeger és Deen 

szerint a választási zóna végpontján (a dilemma zóna stopvonalhoz közelebb eső határpontja) 

tartózkodó járművek 90 százaléka dönt a megállás mellett. A választási zóna elején levő jár-

művek közül csak a 10 százaléka kísérli meg a stopvonal előtti megállást. Chang et al. a jelző-

lámpaváltás óta eltelt időtől függően határozták meg a választási zónát. A vezetők 85%-a dönt 

a megállás mellett, akik a lámpaváltás pillanatában több mint 3 másodpercre vannak a stop-

vonaltól. Akik viszont 2 másodpercen belül vannak, azok a csomóponton való áthaladást vá-

lasztják [26].  

A következőekben a sárga jelzésen való áthaladást leíró modellek közül a GHM modellt, a 

Baguley-féle négy zónakimenetes modellt, a járművezetői döntést és a megállás/áthaladás 

modelljét ismertetem röviden. 

GHM modell 

A GHM modell megalkotásának célja a biztonságos közlekedési rendszerek létrehozása. A 

modell alkotói olyan feltételrendszer kialakítását célozták meg, mely biztosítja, hogy a jelző-

lámpás csomóponton történő áthaladás, illetve a stopvonal előtti megállás közlekedési szem-

pontból biztonságosan valósuljon meg. A modell készítői a probléma megoldását a sárga jel-

zés idejének, hosszának a helyes megválasztásával oldották meg. A GHM modell alapgondo-

lata, hogy a sárga jelzés idejét olyan hosszúra kell választani, ami alatt a csomópontba beér-

kező jármű vagy meg tud állni biztonságosan a stopvonal előtt, vagy biztonsággal el tudja 
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hagyni a csomópontot. A modell a sárga jelzés időtartamának helyes megválasztását a csomó-

pontot megközelítő jármű sebességének a függvényében elemzi. 

A GHM modell a fizika törvényszerűségeiből indul ki, a csomóponthoz közeledő jármű moz-

gását kinematikus egyenletek formájában írja le. A modell a jelzőlámpán való áthaladás, illet-

ve a stopvonal előtt történő megállás analitikus leírásához a közlekedés során mérhető, objek-

tív paraméterekkel operál: 

 A jármű 𝑣0 konstans sebességgel érkezik a csomópontba. 

 A jármű 𝑥 távolságra van a csomóponttól, amikor a jelzőlámpa szabad jelzésről sárga 

jelzésre vált. 

A 𝑣0 sebességgel érkező és a jelzőlámpától 𝑥 távolságra levő járművezető a jelzőlámpa sárga 

jelzésre történő váltásakor kétféleképpen dönthet. Vagy megáll a stopvonal előtt, ekkor csök-

kenteni kell a sebességet, a jármű mozgásában lassul. A járművezető dönthet úgy is, hogy 

keresztülhalad a csomóponton. Ebben az esetben az áthaladásnak a jelzőlámpa piros jelzésre 

történő váltása előtt be kell fejeződni. Ahhoz, hogy ez a feltétel teljesüljön, lehet, hogy a jár-

művezetőnek növelni kell a sebességet, gyorsítani kell. 

 A csomóponton való áthaladás esetén a gyorsulási tényező 𝑎1 konstans. A sárga jel-

zésre történő átváltás után a gépjármű 𝛿1 idő elteltével kezd gyorsítani. 

 A csomóponton való áthaladás esetén a lassulási tényező 𝑎2 konstans. A sárga jelzés-

re történő átváltás után a gépjármű 𝛿2 idő elteltével kezd lassítani. 

 A stopvonaltól a kereszteződés elhagyásáig megtett távolság 𝑤. 

 Az áthaladó jármű hossza 𝐿. 

 A sárga jelzés ideje 𝜏. 

A fenti paraméterek ismeretében a stopvonal előtti biztonságos megállás esetén a következő 

összefüggés áll fenn: 

 𝑥 − 𝑣0𝛿2 ≥ 𝑣0
2/2𝑎2 

(22) 

A jelzőlámpa piros jelzésre történő átváltása előtt a kereszteződés biztonságos elhagyásakor 

fennálló összefüggés: 

 𝑥 + 𝑤 + 𝐿 − 𝑣0𝛿1 ≤ 𝑣0 𝜏 − 𝛿1 +
1

2
𝑎1(𝜏 − 𝛿1)2 

(23) 
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3-7. ábra A stopvonal előtti megálláshoz és a csomóponton való áthaladáshoz szükséges 

távolságok szemléltetése a GHM modell alapján egy négyágú csomópontban [46] 

A sárga jelzés közlekedési szereplőkre való hatását elemezve megfigyelték, ha a jármű a cso-

mópontot közelítve a jelzőlámpa sárga jelzésre való váltása pillanatában a forgalmi sáv egy 

bizonyos szakaszán tartózkodik, bizonytalanná válik, nem tudja, mit kell cselekednie. A szer-

zők a modellbe ezt az útszakaszt – hasonlóan a korábban ismertetett irodalmakhoz – dilemma 

zóna (Dilemma Zone - DZ) néven vezették be, és hitték, hogy a DZ a sárga jelzés időzítésé-

nek rossz tervezéséből adódik.  

Az elméleti vizsgálatok eredményeit összevetették valós forgalmi eredményekkel. A 

validációs eljárás során az összevetés alapját a következő adatok képezték: a sárga jelzés 

hossza, a fékezés reakció ideje (ez magában foglalja a döntésből és a reakcióból származó 

késleltetési időket), a piros jelzésen átment járművek átlagos száma ciklusonként, a vizsgált 

útszakasz és a csomópont dimenziói a kitáblázott maximális sebességgel, forgalomsűrűség, 

kritikus távolság (𝑥𝑐). Például a kritikus távolsággal kapcsolatban azt figyelték meg, hogy a 

csomópontra jellemző megengedett maximális sebességgel összhangban a megfigyelt kritikus 

távolság kisebb, mint az elméleti távolság. Ennek oka, hogy a forgalom folyamatosan változó 

járműfolyamból áll, mások a mérési eredmények csúcsidőszakban, illetve kevésbe sűrű forga-

lom esetén.  

A GHM modell egyik fő hiányossága, hogy a közlekedés biztonságát nagyban meghatározó 

dilemma zóna eliminálását úgy magyarázza, hogy nem veszi figyelembe a vezetői differenci-

ákat, a vezetők viselkedésbeli különbözőségét. A modellben az átmeneti idő optimális hosszát 

és a dilemma zónát úgy határozza meg, hogy a vezetői karakterisztikát „adottnak” tekinti. A 
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GHM modell fenti hiányosságait orvosolják a [84], [127], [116], [25], [103] irodalmakban 

ismertetett modellek.  

Baguley négy zónakimenetes modellje 

Baguley a lámpaváltásokat, elsősorban a sárga jelzés problematikáját vizsgálta [5]. Baguley a 

jelzőlámpás csomópontban a sárga jelzés indulásakor négy zónát definiál, mely zónákban 

tartózkodó járművek különbözőképpen fognak viselkedni: 

1. Zónakimenet: Csomóponton történő áthaladás. Azon járművek, amelyek pozíciójukat 

tekintve ebben a zónában tartózkodnak, azok számára az áthaladás magától értetődő. A 

csomóponton történő áthaladás reális, és egyben biztonságos forgalmi szituációt ered-

ményez. 

2. Zónakimenet: Stopvonal előtti megállás. Azon járművek, amelyek pozíciójukat tekint-

ve ebben a zónában tartózkodnak, azok számára a megállás magától értetődő, és a 

megállás biztonságosan kivitelezhető. 

3. Zónakimenet: A jármű számára mind az áthaladás, mind a megállás lehetséges. A vá-

lasztás miatt Baguley ezt a zónát hívja választási (Option zone) zónának. 

4. Zónakimenet: A Dilemma zóna névre keresztelt zónában tartózkodó, konstans sebes-

séggel közlekedő jármű nem tudja az áthaladást a piros jelzésre való átváltás előtt biz-

tonságosan befejezni. Ebben a forgalmi szituációban a stopvonal előtti megállás nem 

valósítható meg kényelmesen, és maga a közlekedési szituáció sem biztonságos. 

A Bauley által javasolt négy-zónás modell ugyan kitér arra, hogy a járművezetők mit tudnak, 

vagy mit tehetnek az egyes zónákban, de megmarad a feltételezések szintjén. A modell konk-

rétumokról nem ír. Nem ad leírást arra, aktuálisan hogyan cselekednek egy-egy zónában tar-

tózkodva a járművezetők. 

Járműviselkedés döntési modellje 

A 3-8. ábra diagramja a jelzőlámpával irányított csomópontot megközelítő jármű viselkedését 

leíró algoritmust és a mozgás-kimeneteleket szemlélteti a sárga jelzésre történő váltás pillana-

tában. Az algoritmus a stopvonaltól mért távolság és a dilemma zónában való tartózkodás 

függvényében határozza meg a mozgás-kimeneteleket. A vezetői döntéshozatalban több té-

nyező is szerepet játszik, mint a jármű csomópontot megközelítő sebessége, a reakció idő, a 

sárga jelzés ideje, a csomópont geometriája, jármű hossza, lassítás [78].  
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3-8. ábra Járműviselkedés döntési modellje; A: a stopvonal előtti megállás, B: csomó-

ponton való áthaladás szabálysértő magatartással, C: kereszteződésben megállás sza-

bálysértő magatartással, D: biztonságos áthaladás a csomóponton. [78] 

A modell egy döntési fa, ill. az abban szereplő logikai feltételek megadásával definiálja a ve-

zetők döntési algoritmusát. A modellezett döntési mechaniznus viszonylag bonyolult, más 

modellekkel összehasonlítva sok paramétert használ a döntés kimenetelének meghatározására. 

Jellege miatt szimulációs modellekben alkalmazható. A nagyszámú paraméter alkalmazása 

lehetővé teszi a döntések finomhangolását, azonban nagyban megnehezíti annak használatát, 

ill. implementációját.  

Megállás/áthaladás döntési modell 

Elmitiny és társai szintén az emberi döntéshozatal mechanizmusát vizsgálták egy döntési fa 

modell segítségével. Mintegy 1200 járművet figyeltek meg a sárga jelzésre váltáskor, és azt 

tapasztalták, hogy a vezetők jelentős százaléka, több mint fele dönt a csomóponton történő 
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áthaladás mellett. Munkájukban azt igyekeztek felderíteni, hogy milyen összefüggések van-

nak a járművezetők megállás/áthaladás döntése és a forgalmi paraméterek között [37]. A 

megállás és áthaladást leíró döntési fa modellt a 3-9. ábra szemlélteti. 

 

3-9. ábra Megállás/áthaladás döntési modell [37] 
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A szerzők a következő megállás/áthaladási döntésekre vonatkozó szabályszerűségeket figyel-

ték meg: 

  Azok a vezetők, akik a sárga jelzésre váltás pillanatában a stopvonaltól 287,5 feet tá-

volságra tartózkodnak, azoknak a 80,9%-a dönt az áthaladás mellett. 

 Azok a vezetők, akik 372,5 feet távolságnál nagyobb távolságra tartózkodnak a stop-

vonaltól, azoknak a 92,2%-a dönt a megállás mellett. 

 Azok a vezetők, akik a fent nevezett távolságok között tartózkodnak, azoknál a veze-

tőknél a sebesség lesz a meghatározó paraméter a döntés során. 

 A döntési fa következő szintjén azt figyelték, hogy a vizsgált jármű a járműfolyamban 

követő vagy haladó jármű. Azt tapasztalták, hogy a követő járművek nagyobb száza-

lékban döntenek az áthaladás mellett. 

 A modell hatodik ’szintjén’ a gyorsító és a járműfolyamban haladó járművek esetén a 

jármű típusa befolyásolja a vezetői döntést. A személygépjármű és a nehéz tehergép-

jármű kategóriák nagyobb százalékban (közel 60%) döntenek a megállás mellett. 

A szerzőknek a publikációjukban ismertetett eredmények alapján a jármű stopvonaltól való 

távolsága a sárga jelzés kezdetekor (DISTANCE), a sebesség (SPEED), a jármű járműsorban 

elfoglalt pozíciója (a jármű pozícióját tekintve vezető vagy követő volt-e a forgalmi folyam-

ban – LD_FL) a megállás/áthaladási döntések során a legfontosabb előrejelzők. Míg a jármű 

típusa (V_TYPE) és sávban való elhelyezkedése (L_POSITION) kevésbé befolyásolták a 

csomóponton való áthaladást. A modell megfigyelések alapján próbál szabályszerűségeket 

adni a vezetők áthaladás/megállás döntéseire vonatkozóan. A modell hibája, hogy általános 

szabályrendszert feltételez az áthaladás/megállásra, holott ezt a konkrét fogalmi viszonyokhoz 

igazítva lehet csak megtenni.  

A dilemma zóna és a választási zóna elemzését, illetve kiküszöbölését célzó irodalmakat átte-

kintve a következőket mondhatjuk: A dilemma zónát és a választási zónát legtöbbször hosz-

szukkal definiálják, előfordulásuk erősen függ a jelzőlámpa időzítési beállításaitól. A dilem-

ma zónában tartózkodó járművezetők döntésével szemben a választási zónában tartózkodó 

járművezetők döntésének a következménye biztonságos kimenetelű, közlekedési szabályokat 

nem sértő (sebességtúllépés, piros jelzésen való áthaladás) forgalmi szituációkat eredményez. 

Az irodalmi adatok szerint, míg a választási zónában jellemzően ráfutásos balesetek történnek 

[84], addig a dilemma zónában a ráfutásos és a piros jelzésen való áthaladásból adódó balese-

tek (keresztező irányba haladó járművek összeütközése) is előfordulnak. 
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A jelzőlámpával irányított csomópontok tervezésének egyik fontos szempontja a jelzések ide-

jének helyes megválasztása. A járművezetők számára legnagyobb dilemmát okozó átmeneti 

idő hosszát úgy kell meghatározni, hogy a vezetők ne kerüljenek olyan döntési helyzetbe, 

amelyik közlekedési szempontból szabálysértő magatartásra kényszeríti őket. A legtöbb prob-

lémát okozó dilemma zóna eliminálása a valóságban nem egyszerű. Ennek több oka is van.  

Egyrészt, a járművezetők különböző közlekedési szituációkban különböző módon viselked-

nek meghatározva ezzel a jellemző járműmozgásokat [127], vagyis a sárga jelzésre történő 

váltásra eltérő módon reagálnak. Másrészt Moon et al. [116] és Chang et al. [25] szerint a 

dilemma zóna nem egy állandó, hanem egy folytonosan változó hosszúságú útszakasz, amit a 

vezető észlelési érzékelési ideje (PRT), a gyorsulási ráta, a lassítási ráta paraméterek, a vezető 

csomópontot megközelítő sebessége, a sárgára váltás pillanatában a stopvonaltól való távolság 

is befolyásolnak [99], így nehéz egy általános algoritmust találni annak eliminálására. Liu és 

társai két javaslatot tettek a dilemma zóna eliminálására [103]. Az első javaslat szerint azon 

vezetők számára, akik a sárga jelzés indulásakor a dilemma zónában tartózkodnak, az átmene-

ti idő hosszát annyival ki kell tolni, amennyi idő a biztonságos áthaladáshoz szükséges. Ennek 

megvalósítására egy adaptív, forgalom-megfigyelő elemmel kiegészített jelzőlámparendszert 

javasol. A másik módszer vezetői csoportokra bontva határozza meg a dilemma zónát. Első-

ként kiszámolja a vezető dilemma zónában való pozícióját, majd ez alapján pontosan besorol-

ja a vezetőket vezetői csoportokba. 

Az átmeneti idő hosszával való manipuláció sem biztos, hogy eredményre vezet, ugyanis az 

átmeneti idő hosszának növelése nagyobb választási zónát eredményez. A hosszabb választási 

zónának több negatív következménye lehet. A választási zóna megnövekedése nagyobb bi-

zonytalanságot eredményez az emberi döntéshozatalban, ami általában ráfutásos balesetek 

növekedéséhez vezethet [84]. 

3.1.3. Emberi tényező a közlekedésben 

Az ember a közúti közlekedési folyamatok meghatározó alkotóeleme. A közúti folyamatok 

realisztikus modellezésekor az egyén viselkedésének figyelembe vétele elengedhetetlen, a 

modellépítés szempontjából viszont rendkívül bonyolult feladat [161], [160]. Az emberi té-

nyezővel pontosított modell komplexitása erősen növekedhet, ugyanakkor fontos paraméterek 

elhanyagolása torzíthatja a modellel leírt rendszert. 

A közlekedési hálózat elemein lebonyolódó forgalom realisztikus leírásával foglalkozó szak-

irodalmak egyetértenek abban, hogy szoros korrelációs viszony van a biztonság és a közleke-
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désben részt vevő járművezetők viselkedése között [160], [163]. Nagyszámú tanulmány és 

kísérlet bizonyította, hogy a balesetek nagy hányada emberi hibára vezethető vissza, míg ki-

sebb százalékban technikai okok és más egyéb faktorok (pl. nem megfelelő időjárási viszo-

nyok) játszanak közre a közúti baleseteknél [109], [61], [62]. 

Georgiou egy modellt dolgozott ki, amely alkalmas jelzőlámpás forgalomirányítású csomó-

pontokban a balesetek előrejelzésére [47]. A modelleredmények azt igazolták, hogy a vezetői 

habitus nem elhanyagolható faktor a balesetek ok-okozati analízise során, a csomópont biz-

tonságának meghatározásakor pedig alapvető faktor. A járművezetők által elkövetett illegális 

közlekedési manőverek jelentősen hozzájárulnak a balesetekhez.  

A szakirodalom alapján, a témával foglalkozó szakemberek több irányban indultak el a jár-

művezetőnek, mint a közlekedési folyamatot befolyásoló ’komponensnek’ közlekedési mo-

dellbe való beépítése és implementálása érdekében. A klasszikus irányzatot képviselők a ha-

gyományos közlekedési modellezés eszköztárára építkeztek, azok kiterjesztésében látták a 

megoldást [95], [159]. A másik irányzat szakértői a járművezetők vezetés közbeni állapotát, 

viselkedését különböző adatok, adatösszefüggések vizsgálatából kísérelik levezetni. Az utóbbi 

kategóriába tartoznak azok a kutatások, amelyek a járművezetők aktuális állapotát a fiziológi-

ás paraméterek (pl. szemmozgás, pulzus és oxigéntelítettség a vérben, bőr hőmérséklete, fej 

térbeli mozgása, agyi aktivitás stb.) alapján próbálják megbecsülni [13]. Mások különböző 

statisztikákat vesznek alapul, így például a jármű mozgásából következtetnek a vezető visel-

kedésére vagy a forgalmi szituációra jellemző paramétereket használják összefüggések ma-

gyarázatára [152], [153].  

Wang, Ruili et al. a járművezetők viselkedését városi forgalomban vizsgálja [171]. A modell 

a járművezetők viselkedését járműmozgásokkal írja le. Kétfajta járműmozgást különböztet 

meg. Az egyik esetben a járművek a kívánt sebességgel, szabadon haladnak. A járművek kö-

zött nincs interakció. A járműkövető viselkedésmód a járművek közötti interakciókon és a 

városi környezetben megfigyelt, a járművek közötti 1,5 másodperc hosszú átlagos követési 

időn alapszik. A kétfajta viselkedésmódot egy sima átmenet jellemzi. A modellben az átme-

netre egy küszöbértéket vezettek be.  Ha a kritikus távolság (𝐻𝑐 - critical headway) nagyobb, 

mint a vezető és a követő járművek közötti követési távolság, akkor a követő jármű a kívánt 

sebességgel, szabadon halad. Ellenkező esetben a követő járművet járműkövetési viselkedés-

mód jellemzi. A modell újdonsága, hogy a korábbi sejtautomata (CA – cellular automation) 

modellekkel ellentétben nem konstans gyorsulási és lassítási rátákkal dolgozik, hanem a sza-

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Wang,+R&fullauthor=Wang,%20Ruili&charset=UTF-8&db_key=PHY
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bad járműmozgás leírására a sebesség változásokat szenzitíven feldolgozó, ötfokozatú sebes-

ségmodellt vezet be. A járműmozgás öt fokozata: erős (A), illetve gyenge (B) gyorsulás, sta-

cionárius állapot (C), erős (D), illetve gyenge (E) lassítás. Ezáltal lehetővé válik a különböző 

közlekedési szituációknak a valósághoz jobban közelítő modellezése.  

3.1.4. Sárga jelzés hatása az emberi döntéshozatalban 

Jelzőlámpás csomópontban a sárga jelzés hosszának megválasztásával foglalkozó új keletű 

kutatások egységesen egyetértenek abban, hogy a stopvonal előtti megállás, illetve a csomó-

ponton való áthaladás kérdését nem lehet csupán a járműparaméterek és a környezet jellemző-

inek vizsgálatára leszűkíteni. Mégis amikor a modellek a döntést befolyásoló faktorokat ve-

szik sorra, a listában a járművezető viselkedésére csak néhány, nehezen megfogható és kevés-

bé mérhető jellemzőt találunk. 

Az emberi döntéshozatal folyamata rendkívül összetett és bonyolult mechanizmus [90]. Ki-

menetele több, különböző faktortól, és azok egymásra gyakorolt hatásától függ [168]. A jelző-

lámpa váltás pillanatában az emberi döntéshozatalt számos tényező befolyásolja [78]: 

 a jármű csomópontot megközelítő sebessége, 

 a jelzőlámpa színe, 

 a jármű stop vonaltól való távolsága, 

 jelzések hossza, 

 érzékelési észlelési idő,  

 látási távolság,  

 lassítási ráta,  

 az útburkolat felületének minősége,  

 időjárási viszonyok (vizes, jeges, havas útburkolat stb.). 

Papaionnaou kutatócsoportja szintén a vezetői döntéshozatal hátterét vizsgálta valós körülmé-

nyek között [127]. Elkészítettek egy listát, amely tartalmazza azon tényezőket, melyek szere-

pet játszanak a vezető döntése során. Ezek az útburkolat kondíciók, a járműre és annak moz-

gására vonatkozó adatok, a csomópont geometriája, jelzőlámpa vezérlése, fázis hossz, sárga 

jelzés ideje, az ún. all red period, a jármű pozíciója, sebesség, a stopvonaltól való távolság, 

vezetői karakterisztika.  
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Wang és társai azt vizsgálták, van-e összefüggés a dilemma zóna és a piros jelzésen figyel-

metlenül átmenő járművek között [78]. A vizsgálat során a cikk kitér arra, hogy a jelzőlámpás 

csomóponton történő áthaladás során mely faktorok játszanak szerepet a döntés meghozatalá-

nak pillanatában. Ezen faktorok közé sorolja a jármű sebességét, a jelzőlámpa színét, az időjá-

rási tényezőket (eső, havas, vagy jeges útszakasz), a jármű típusát, a vezető természetét (ag-

resszív vagy nem agresszív), a jármű pozícióját abban a minutumban, amikor a vezető meg-

pillantja a sárga jelzést. A vizsgálatokat egy saját fejlesztésű szimulációs környezetben hajtot-

ták végre, amelynek a csomóponton történő áthaladásért felelős VMC (vehicle-movement-

control) modulja kezeli a vezetői döntéshozatalt és a lehetséges kimeneteket. 

Lum és társai szerint a sárga jelzésre történő váltás pillanatában a járművezető döntését a ve-

zető attitűdje, habitusa, pillanatnyi emocionális állapota, annak a képességnek a tudata, hogy 

képes áthaladni a csomóponton a piros jelzésre történő váltás előtt, befolyásolják [105]. A 

döntési folyamatban szerepet játszik, hogy a vezető tudatában van a stopvonal előtti megállás 

és keresztülhaladás következményeivel, valamint a szerzők ide sorolják a járművezető a jár-

műforgalom többi szereplőivel szembeni kollaborációs képességét, a járműnek a csomópontot 

megközelítő sebességét és a stopvonaltól becsült távolságát. 

Bor-Shong Liu egy városi és egy külvárosi jelzőlámpával irányított csomópontban vizsgálta a 

járművezetők viselkedését [18]. Liu modelljében a járművezető viselkedését annak a sebes-

ségnek a függvényeként határozta meg, amivel a jármű a csomópontot megközelíti. Kutatásá-

nak fő célja az volt, hogy megvizsgálja, melyek azok a tényezők, amelyek leginkább befo-

lyással vannak a sebességre, ezáltal közvetetten a járművezető viselkedésére. A vizsgálat el-

végzésére többszörös regressziót alkalmazott. Az elvégzett elemzések alapján a csomópont 

felépítése, a csúcsidőszak és a csúcson kívüli időszakok, a jelzőlámpa-beállítások, a jármű 

típusa és a járművezető neme együttesen hatással vannak a sebesség megválasztására. A se-

bességet leginkább alakító tényező a jelzőlámpa váltások ideje és a jelzőlámpa aktuális színe. 

Caird és társai tanulmányukban a sárga jelzés kezdete és a vezetők észlelési és érzékelési ide-

je (Perception Response Time - PRT) között kerestek párhuzamot az életkor függvényében 

[22]. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a PRT alakulása és az életkor között nincs 

szoros összefüggés. A PRT értéke életkortól független (1 másodperc körüli érték). 

A sárga jelzés mellett a piros jelzésen való áthaladás az egyik legnagyobb veszélyforrása a 

jelzőlámpás kereszteződésekben bekövetkező baleseteknek. A járművezetők között vannak 

olyanok, akik súlyos hibát követnek el azáltal, hogy nem veszik figyelembe a jelzőlámpavál-
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tásokat, nem kezelik kellő hangsúllyal annak kimeneteleit, kockázatait. Fatality Analysis 

Reporting System katasztrófa adatbázisát használó tanulmány arról ad számot, hogy jelző-

lámpával irányított csomópontban 1999 és 2000 között majdnem 10000 volt a halálos kime-

netelű balesetek száma az USA-ban. A balesetek 20%-át a lámpaváltásokat megszegők okoz-

ták [23].  

Napjainkban világszerte elterjedőben levő megoldás a közlekedési jelzőlámpákhoz telepített, 

a piros jelzésen való áthaladást figyelő kamerák bevezetése (red light photo enforcement ca-

mera). Yang et al. több, mint négy éves kutatás eredményeit közlik, ahol 11 jelzőlámpával 

irányított forgalmi csomópontban vizsgálták a piros jelzésen való áthaladást a közlekedési 

jelzőlámpákhoz telepített piros lámpán való áthaladást figyelő kamera segítségével [178]. A 

vizsgálat arról számol be, hogy a piros jelzésen áthaladók több, mint 94%-a a piros jelzés első 

két másodpercében keresztezte a csomópontot. A szerzők azokat a faktorokat vették sorra és 

elemezték, amelyek erős korrelációs viszonyban voltak a piros jelzésen illegálisan áthaladó 

viselkedéssel (lásd 3-2 táblázat). 

3-2. táblázat A piros jelzésen történő áthaladást befolyásoló tényezők 

Közlekedési 
tér elemei 

Jellemzők Leírás 

Járművezető Életkor A fiatalok körében relatív nagyobb a piros jelzésen való áthaladásból bekövetkezett balese-
tek száma [93].  

A piros jelzésen való áthaladások száma a 18 és 25 év közötti fiatalok körében a legna-
gyobb [133].  

A 30 év alatti fiataloknál nagyobb a szabályszegési hajlam [140], [138]. 

 Nem A férfiak körében nagyobb a piroson való áthaladási hajlandóság [138].  

 Biztonsági öv  

használat 

A szabálysértő magatartást elkövetőknél nagyobb arányban jellemző a biztonsági öv nem 
használata [140], [133].  

 Vezetői engedély A bevont vagy ideiglenesen felfüggesztett vezetői engedéllyel rendelkezőknél nagyobb 
hajlam jellemző a szabálysértésre [138].  

Csomópont Jelzőlámpa időzítése A 3,5 másodpercnél rövidebb átmeneti időnél nagyobb a piroson való áthaladási hajlandó-
ság [19].  

 Stopvonaltól való 
távolság a váltás 

pillanatában 

A stopvonal előtti megállási hajlandóság és a stopvonaltól való távolság között fordított 
arányosság áll fenn [26].  

 Csomópontot megkö-
zelítő sebesség 

A stopvonal előtti megállási hajlandóság és a csomópontot megközelítő sebesség között 
fordított arányosság áll fenn [26]. 

 Csomópont szélessé-
ge 

A stopvonal előtti megállási hajlandóság nagyobb a szélesebb csomópontoknál [26]. 

Környezet Csomópont geometria A nagyforgalmú csomópontokban több szabálysértés jellemző [133]. 

 Napszak Délután 3 és 5 óra között több szabálysértés jellemző [79]. 

 Hét napjai Hétköznap - szemben a hétvégével - több szabálysértés jellemző [79], [106]. 

 Időjárás Az esős időjárás és a szabálysértés között nincs szoros összefüggés [139]. 
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Menzies és társai arra voltak kíváncsiak, hogy a vezetőt leíró viselkedési karakterisztikának és 

a jelzés időzítéseinek milyen kombinációja eredményez a sárga jelzés váltásakor közlekedési 

konfliktust [112]. Egy egyszerű közlekedési példát vettek. Egy négyágú csomópontban, a 

szemközti sávban két jármű mozgásának hatására előállt konfliktus helyzeteket írták le (ütkö-

zési zóna). A feladat megvalósításához egy modellt dolgoztak ki, amellyel a különböző jelző-

lámpa időzítések a valós forgalmi helyzetben beállíthatók. Megpróbálták elkülöníteni azokat a 

paramétereket, amelyek a sárga jelzés során előállt konfliktust jellemzik. A modellben a veze-

tő karakterisztikáját három paraméterrel adták meg: a vezető csomópontot megközelítő sebes-

sége, a kényelmes gyorsítási és lassítási ráták, valamint az észlelési-érzékelési idő (PRT). Az 

eredményeket értékelve megfigyelték, hogy a közlekedési konfliktusok bekövetkezésének 

valószínűsége az átmeneti idő hosszának növelésével szignifikánsan csökken. Egy másik fon-

tos konklúzió, hogy a különböző forgalmi szituációkban a vezető viselkedését meghatározó 

valós paraméterek nem szűkíthetők le egy átlagos értékre, mert az a forgalmi folyamatokat 

nem képes realisztikusan modellezni. 

Vezetési magatartás modellezése a közlekedésben 

A hétköznapi életben gyakorta használjuk az agresszív, lassú jelzőket a vezetőkre. De mit 

jelent az, mi alapján mondjuk, hogy valaki agresszívan vezet, vagy túlságosan óvatosan köz-

lekedik [115]. A vezetői magatartást több tényező befolyásolja: a vezető életkora, neme, habi-

tusa, az aktuális emocionális, pszichés állapota stb. Néhányan a járműparamétereket (sebes-

ség, gyorsulás stb.) igyekeznek mérni, majd ebből következtetnek a vezető viselkedésére, 

vagy a vezető fiziológiás (vérnyomás, szemmozgás stb.) jellemzőiből. 

Távolról közelítve a kérdéskört agresszív vezetők azok, akik gyakran megszegik a közlekedé-

si szabályokat, olyan konfliktus helyzeteket teremtve, amelyek jelentősen rontják a közleke-

dés biztonságát [115]. Az NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) riport 

a vezetői agresszivitást a következő pontokba foglalta össze [117]: 

 Az agresszív vezetők az elvárt sebességtől – a biztonság rovására – eltérő sebességgel 

vezetnek. 

 Nem tetszésüket, véleményüket verbális és nem verbális módon adják a forgalomban 

levő társaik tudtára. 

 Megszegik a közlekedési szabályokat, pl. figyelmen kívül hagyják a sebességkorláto-

kat. 
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 Mások rovására olyan közlekedési szituációkat teremtenek, amelyből előnyhöz jut-

nak. 

Bonsall és társai szerint az agresszív vezetés rizikós közlekedési szituációkat teremthet [16]. 

Meghatározták azokat a közlekedési helyzeteket, amelyeknek nagy a rizikófaktora. A gyűjte-

ményt az előzés, az erős fékezések, a biztonságos követési távolság be nem tartása, a nagy 

sebességkülönbségek, a veszélyes manőverek gazdagítják. 

A dolgozat a vezetők magatartásbeli különbözőségének modellezésére két klasszifikációs 

eljárást ismertet. Mindkét módszer jelzőlámpás csomópontban tanulmányozta a jelzőlámpa 

sárga jelzésre történő váltásának vezetők viselkedésére gyakorolt hatását. Mindkét eljárás a 

stopvonaltól való távolság és a dilemma zóna függvényében határozza meg, ill. magyarázza a 

vezetői differenciákat. 

Papaioannou jelzőlámpával irányított csomópontokban tanulmányozta a vezetői viselkedést a 

görögországi Thessaloniki városában [127]. Papaioannou kísérletet tett a vezetők különböző 

vezetői csoportokba való besorolására. Klasszifikációs szabályrendszert állított fel, amely 

alapján a járművezetőket – jelzőlámpás csomópontban tanúsított viselkedésük alapján – há-

rom (konzervatív, normál, agresszív) csoportba rendezte. 

A Papaioannou által kidolgozott klasszifikációs eljárás előtt kiszámításra került a stopvonaltól 

mérve a biztonságos megálláshoz szükséges távolság (Safe Stopping Distance - SSD), vala-

mint a kritikus távolság, ami a csomóponton történő áthaladáshoz szükséges (Critical 

Crossing Distance - CCD). A modellben a számításokhoz – a nemzetközi előírásokat és aján-

lásokat figyelembe véve, természetesen alkalmazkodva a helyi adottságokhoz – az irodalom-

ban közölt közlekedési paraméterek átlagértékeit használták. A lassítási ráta választott értéke 

3,5 m/s2, a reakcióidő választott értéke 1,5 másodperc. Ez alapján kiszámolták a dilemma 

zóna és az option zóna hosszát. A vizsgálati eredményekhez elkészítettek egy táblázatot, ahol 

a járművezetők nem és a viselkedésük alapján különböző sebességkategóriákba kerültek beso-

rolásra. A táblázat jól szemlélteti, nemenként szétbontva hányan döntöttek a stopvonal előtti 

megállás vagy a jelzőlámpán való áthaladás javára. 

A szerző által javasolt klasszifikációs eljárás a vezető stopvonaltól mért aktuális pozícióját és 

a vezetők csomópontban történő viselkedését veszi figyelembe a vezetők besorolásakor. A 

modell két szempontot definiál: 
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  Első lépésben a járművezetőket a csomópontot megközelítő sebessége alapján ag-

resszív és nem agresszív csoportba sorolják.  

 A második lépésben a csomópontban hozott döntés kimenetele szolgál az elemzés 

alapjául. Ehhez még hozzáadva a vezető megfigyelhető paramétereit (nem, életkor) és 

a jármű stopvonaltól mért távolságát az agresszivitásnak három szintjét különböztetik 

meg. A klasszifikációs eljárás során az option zóna és a dilemma zóna létezését vizs-

gálva, a jármű pozícióját a CCD és SSD értékek ismeretében a vezetőket konzervatív, 

normál és agresszív kategóriákba sorolják. 

Választási 
Zóna 

Dilemma Zóna Stopvonaltól való távolság 
(𝑿𝒔𝒕𝒐𝒑) 

Reakció Klasszifikáció 

Létezik Nincs 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <SSD Áthaladás a csomóponton Normál 

Létezik Nincs 𝑆𝑆𝐷 < 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <CCD Áthaladás a csomóponton Normál 

Létezik Nincs 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 >CCD Áthaladás a csomóponton Agresszív 

Létezik Nincs 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <SSD Megállás Konzervatív 

Létezik Nincs 𝑆𝑆𝐷 < 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <CCD Megállás Normál 

Létezik Nincs 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 >CCD Megállás Konzervatív 

Nincs Létezik 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <CCD Áthaladás a csomóponton Normál 

Nincs Létezik 𝐶𝐶𝐷 < 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <SSD Áthaladás a csomóponton Agresszív 

Nincs Létezik 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 > 𝑆𝑆𝐷 Áthaladás a csomóponton Agresszív 

Nincs Létezik 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <CCD Megállás Konzervatív 

Nincs Létezik 𝐶𝐶𝐷 < 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 <SSD Megállás Normál 

Nincs Létezik 𝑋𝑠𝑡𝑜𝑝 > 𝑆𝑆𝐷 Megállás Normál 

3-10. ábra Klasszifikációs modell [127] 

Papaioannou az agresszív viselkedést a közlekedés „természetes” velejárójának tekinti. Jelző-

lámpás irányítású csomópontokban az agresszív vezetés hátterében véleménye szerint az elő-

írt kötelező sebesség be nem tartása és a sárga és piros jelzések figyelmen kívül hagyása áll. A 

cél annak az elérése, hogy a közlekedési forgalomban az ilyenfajta habitusú vezetők száma 

minél alacsonyabb legyen. Papaioannou egy bináris választási modellt is kidolgozott a jármű-

vezetők stopvonal előtti megállása, illetve a csomóponton való áthaladása valószínűségének 

becslésére a következő faktorok függvényében: a vezető csomópontot megközelítő sebessége, 

a jelzőlámpa váltás pillanatában a jármű stopvonaltól való távolsága, a vezető neme, életkora 

és a dilemma zóna léte.  

Liu et al. hat jelzőlámpával irányított csomópontban tanulmányozták a jelzőlámpa sárga jel-

zésre való váltásának vezetői magatartást befolyásoló hatását [103]. A vezetőket a sárga jel-
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zésre váltás hatására bekövetkező reakciójuk alapján három csoportba: agresszív, normál és 

konzervatív csoportokba sorolták, majd a vezetői csoportok alapján a dilemma zóna létét ele-

mezték. A vezetők csoportokba való besorolásának alapja a stopvonaltól való távolság a kriti-

kus távolság függvényében, a sárga jelzésre való váltás pillanatában. A kritikus távolság cso-

mópontra és vezetői csoportra jellemző paraméter, aminek értékét a csomópontban megfigyelt 

adatokból bináris választási modellel becsültek meg. Emellett mérték a vezető csomópontot 

megközelítő sebességét, az átlagos gyorsítási rátákat és egy közelítő értékkel megadták a re-

akció időt. A vezetőket viselkedésük alapján csoportosító klasszifikációs eljárás kidolgozásá-

nak célja a dilemma zóna becslése és eliminálása. Megfigyelték, hogy a dilemma zóna helye 

és hossza a vezető csomópontot megközelítő sebessége, a reakcióidő és a gyorsulási ráta pa-

raméterektől függ. 

3.2. Összefoglalás 

Az előző fejezetek irodalmi áttekitése alapján megállapíthatjuk, hogy a jelzőlámpás csomó-

pontokon történő áthaladás különböző szempontok alapján történő elemzése a közlekedéssel 

foglakozó szakirodalom egyik aktuális kérdése. Az elemzések célja mind a csomópontok biz-

tonságának, mind a hatékony szervezésének mérése, kiértékelése. A legnagyobb kihívást az 

emberi döntések hatásának pontos leírása, ill. az azokból adódó bizonytalanság kezelése jelen-

ti. A jelzőlámpás kereszteződéseken áthaladó forgalmi áramlat modellezésére számos megol-

dás született, azonban az emberi döntések egyszerű és valósághű leírására az eddigi modellek 

csak korlátozottan alkalmasak.    
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4. Modell kidolgozása jelzőlámpás útkereszteződésen történő át-

haladás valósághű modellezésére 

Számos modellt használnak a forgalom leírására jelzőlámpával irányított kereszteződésben. A 

3.1.2. alfejezetben ismertett, a sárga jelzésen való áthaladást leíró modellek (a GHM modell, a 

Baguley-féle négy zónakimenetes modell, a járművezetői döntés és a megállás/áthaladás mo-

dellje) közül valamennyi a forgalomban megfigyelhető paraméterek közül valamilyen távol-

ság jellegű mérőszám (vizsgált járműnek a stopvonaltól mért távolsága, kritikus távolság, di-

lemma zóna mérete, választási zóna mérete) függvényében magyarázza a sárga jelzésen való 

áthaladást. A modellek a járművezetőket homogén csoportnak tekintik, ahol a csoport tagjai 

hasonló döntéseket hoznak. A modellek közül a járművezetői döntés modell az, amelyik leg-

inkább közelíti a valós forgalmi viszonyok leírását. A modellben ismertett döntési fa megadja 

azokat a logikai feltételeket, ill. az azokban szereplő paramétereket, mely alapján a járműve-

zetők döntési mechanizmusa működik. A modellben használt paraméterek alkalmazása lehe-

tővé teszi a döntések finomhangolását, ugyanakkor meg is nehezíti annak használatát, ill. 

megvalósítását. 

A 2.2.3 alfejezetben ismertett CORSIM mikroszimulációs modell újdonsága a fenti model-

lekkel szemben, hogy a járműfolyam előállítására több járművezetői osztályt vezetett be. A 

modellben azonban az osztályokra jellemző paraméterértékeket közvetlenül rögzítették, emi-

att ez a modell is csak korlátozottan alkalmas a valós forgalmi áramlatok valósághű leírására.  

Ebben a fejezetben egy új, forgalmi áramlatok leírására szolgáló modellt mutatok be, mely 

alkalmas a korábbiaknál realisztikusabban leírni a jelzőlámpával irányított kereszteződésen 

áthaladó járművek mozgását. A modell kialakításánál fontos szempontként vettem figyelem-

be, hogy lehetőség legyen megfigyelések, ill. mérések alapján a modell paramétereinek egy-

szerű meghatározására, egy adott forgalmi helyzet valósághű leírására. 

A modell mostani formájában jelzőlámpával iránytott csomópontokban, egy forgalmi sávban 

haladó járművek mozgását modellezi. A modellben a járművek egymást követve közelítik 

meg a csomópontot, majd megállnak a stopvonal előtt vagy keresztezik a csomópontot. A 

modell feltételezi, hogy léteznek különböző járművezetői csoportok, amelyekbe tartozó jár-

művezetők egymástól eltérő döntéseket hoznak egy adott forgalmi szituációban. A modell 

megengedi, hogy egy adott járművezetői csoportba különböző típusú járművek legyenek, 
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azonban a modell mostani változatának nem a különböző járműtípusok modellezése az elsőd-

leges célja. 

4.1. Modellezési megközelítés 

Járművek jelzőlámpával irányított csomóponton történő áthaladáskor jellemző a sebesség 

megváltoztatása, mely természetes a jelzőlámpa váltások környékén. A modellezés során két 

fontos tapasztalati tényre alapoztam.  

A forgalom megfigyelése során észrevehető, hogy azonos, ill. egymáshoz nagyon hasonló 

forgalmi szituációban a járművezetők különböző döntéseket hoznak. Hosszabb távú megfi-

gyelés során azonosíthatunk viselkedés mintákat, mely alapján az egyes járművezetők a dön-

téseiket hozzák. Ezek a viselkedésminták közvetett módon a járművezetők által vezetett jár-

művek mozgását is meghatározzák. Az általam javasolt modellben ennek megfelelően jármű-

veket nem homogén, azonos tulajdonságokkal rendelkező tömegnek tekintem, hanem a jár-

művezetők viselkedésétől függő tulajdonságokkal rendelkező egyedeknek. A forgalomban 

résztvevő járműveket (járművezetőket) különböző járművezetői osztályokba sorolom, melyek 

az adott osztályra jellemző szabályoknak megfelelően különböző mozgással fognak áthaladni 

a jelzőlámpás csomópontokon. A közlekedési térben résztvevő járművezetők a különböző 

járművezetői osztályok járművezetőinek keverékei lesznek. A járműveknek járművezetőtől 

függő paraméterein felül természetesen léteznek a jármű műszaki paramétereitől függő jel-

lemzői is. Ezeknek a különbségeknek a modellezésére – hasonló módon a már ismert forgalmi 

modellekhez – az általam javasolt modellben is lehetőség van a vezető viselkedésétől függő 

paraméter meghatározástól függetlenül.  

Másik fontos megfigyelés, hogy a járművek jelzőlámpával irányított áthaladásakor a jármű 

mozgása erősen hat a jármű mögött haladó többi jármű mozgására. A lassan haladó jármű 

feltartja az előtte haladót, vagyis a két jármű sebessége közel azonos lesz. 

A modell kialakításánál elsősorban a járművezetők viselkedése szempontjából inhomogénnek 

tekintett járműsokaság mozgásának leírására helyeztem a hangsúlyt megadva a lehetőségét a 

járművek egymásra hatásának figyelembe vételére. 

Összefoglalva a modell kidolgozásakor figyelembe vett legfontosabb szempontok a követke-

zők voltak: 

 Járművek mozgásának valósághű leírása a jelzőlámpás csomópontok környékén. 



60 

 

 Elemzések, szimuláció számítási igénye kielégíthető legyen: A modell kidolgozása-

kor fontos szempont volt, hogy a jelenlegi számítástechnikai eszközökkel a szimulá-

ció, az elemzés elvégezhető legyen. Ennek megfelelően ki is dolgoztam ehhez egy 

szimulációs környezetet. 

 A modellidentifikáció segítségével lehetővé váljon valós forgalom leírása, ill. elemzé-

se. 

4.2. Jelzőlámpás kereszteződés forgalmi modellje 

Ebben a fejezetben bemutatom az általam kidolgozott modellt, mely leírja a jelzőlámpával 

irányított kereszteződésben lezajló forgalmat. Először definiálom a modell elemeit: megadom 

a járművek lehetséges mozgását leíró egyenleteket, majd definiálom a forgalomban résztvevő 

járművek (járművezetők) modellben használt jellemzőit (paramétereit). Ezután bemutatom az 

inhomogén forgalom előállításának szabályait. A modell paramétereinek becslésére, a modell 

identifikációjára szolgáló módszereket külön fejezetben tárgyalom. 

Modell definíció 

Járművek mozgása a kereszteződésben 

A javasolt forgalmi modell a járművek mozgásának definiálására több lehetséges módot en-

ged meg, az alkalmazott mozgási mód alapján a modellnek több változata használható. Az 

egyes mozgási módok különböző bonyolultságúak. Az összetett mozgások megengedésével 

növekszik a modell valósághűsége, azonban több modellparaméter szükséges a modell defini-

álásához. Ennek megfelelően az egyszerűbb mozgásokat használó verzióit a kidolgozott mo-

dellnek akkor célszerű használni, ha a megfigyelhető forgalmi paraméterek száma korlátozott, 

az összetett mozgásokat megengedő modell verzióit akkor, ha a leírni kívánt forgalomról rész-

letes információ áll rendelkezésre.  

A modell a járművek kereszteződésen történő áthaladására a következő mozgástípusokat de-

finiálja: 

1. A jármű egyenletes sebességgel közelít a jelzőlámpával irányított kereszteződéshez. 

Jelzőlámpa váltás esetén amennyiben a járműre vonatkozó modellparaméterek alapján 

áthalad a referencia stopvonalon, akkor sebességváltoztatás nélkül átmegy. Amennyi-

ben nem, akkor lassít és megáll. 
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2. A jármű egyenletes sebességgel közelít a jelzőlámpával irányított kereszteződéshez, 

de jelzőlámpa váltáskor a jellemző paraméterek alapján gyorsíthat, illetve lassíthat. 

Az első esetben a stopvonalon áthaladó jármű csak akkor változtatja sebességét, ha az előtte 

haladó járműhöz túl közel kerül. Ez alapján a logika alapján a következő módon határozzuk 

meg: 

 a jármű gyorsulását 

𝑎𝑛 (𝑡) =

 
 
 

 
 

0, 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖 𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

−𝑎𝑛𝑙 , 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

  (24) 

ahol   𝑎𝑛 (𝑡):  n-dik jármű gyorsulása a t-dik időpillanatban, 

 𝑎𝑛𝑔 , 𝑎𝑛𝑙       n-dik járműre jellemző gyorsítás, ill. lassítás mértéke, 

 𝑥𝑛 (𝑡): n-dik jármű pozíciója, 

 𝑛 (𝑡):         n-dik jármű követési ideje, 

 𝑛𝑚𝑖𝑛
: n-dik járműre jellemző minimális követési idő, 

   𝑣𝑛 |𝑥𝑛 : n-dik jármű pillanatnyi sebessége 𝑥𝑛  pozíciónál, 

        𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 : (n-1)-dik jármű pillanatnyi sebessége 𝑥𝑛  pozíciónál. 

 

 sebességét, ahol Δ𝑡 az eltelt idő 

𝑣𝑛 (𝑡) = 𝑣𝑛 (𝑡 − 1) + 𝑎𝑛 (𝑡 − 1) ∙ Δ𝑡 
(25) 

 

 a jármű pozícióját, ahol Δ𝑡 az eltelt idő 

𝑥𝑛 𝑡 = 𝑥𝑛 𝑡 − 1 + 𝑣𝑛 𝑡 − 1 ∙ Δ𝑡 + 𝑎𝑛 (𝑡 − 1) ∙
Δ𝑡2

2
 

(26) 
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A második esetben a jármű mozgása a következőképpen alakul 

 gyorsulás (4-1. ábra): 

𝑎𝑛 (𝑡) =

 
 
 

 
 

𝑎𝑛𝑔 , 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

−𝑎𝑛𝑙 , 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

  (27) 

 

          

4-1. ábra Járműmozgás ( −𝒂𝒏𝒍: lassítás, 𝒂𝒏𝒈: gyorsítás) 

 

 sebesség, ahol Δ𝑡 az eltelt idő: 

𝑣𝑛 (𝑡) = 𝑣𝑛 (𝑡 − 1) + 𝑎𝑛 (𝑡 − 1) ∙ Δ𝑡 
(28) 

 

 a jármű pozíciója, ahol Δ𝑡 az eltelt idő: 

𝑥𝑛 𝑡 = 𝑥𝑛 𝑡 − 1 + 𝑣𝑛 𝑡 − 1 ∙ Δ𝑡 + 𝑎𝑛 (𝑡 − 1) ∙
Δ𝑡2

2
 

(29) 

 

A kidolgozott modell megengedi, hogy a forgalomban részt vevő járművek (járművezetők) 

különböző típusba tartozzanak. A különböző osztályba tartozó járművek mozgása különböző 
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lesz, mert a modell az egyes járművekhez tartozó járműmozgást meghatározó járműparaméte-

rekhez – determinisztikus modellezés esetén – különböző paraméterértékeket, értéktartomá-

nyokat, míg sztochasztikus modellezés esetén különböző valószínűségi eloszlásokat rendel. 

A paraméter hozzárendelés és a modellben megengedett járműmozgások alapján a modellnek 

négy változatát határoztam meg. Az egyes változatokat a 4-1. táblázat összegzi. 

4-1. táblázat Modell változatok 

  Paraméter hozzárendelés 

  Determinisztikus Sztochasztikus 

Já
rm

ű
-

m
o

zg
ás

 

Egyenletesen haladó jármű 1. Modellváltozat 2. Modellváltozat 

Gyorsító jármű 3. Modellváltozat 4. Modellváltozat 

 

Determinisztikus modellváltozatok használatának előnye, hogy egyszerű, könnyen megismé-

telhető forgalmi szituációkat lehet ezekkel a modell változatokkal generálni. A determiniszti-

kus paraméter hozzárendelés hátránya, hogy a forgalom ilyen módon történő előállítása esetén 

a kapott eredmények kevésbé valósághűek. A járműmozgás kiválasztásakor az egyenletesen 

haladó mozgást leíró modellváltozatokban az identifikáció során ugyan kevesebb modell pa-

ramétert kell meghatározni, de az így meghatározott modellváltozatok szintén kevésbé tükrö-

zik a valós forgalmi viszonyokat. A modellváltozatok közül a negyedik modellváltozat tar-

talmazza a legtöbb paramétert, a valósághűség fokában ez a modellváltozat lesz a leginkább 

alkalmasabb a forgalomban lejátszódó szituációk realisztikus modellezésére. 

Járművezetői osztályok 

A modell készítésekor fontos kérdés a vezetői osztályok számának meghatározása. A szakiro-

dalomban számos módszer létezik vezetői osztályok definiálására [157], [127], azonban nincs 

konszenzus egy valós forgalomban azonosítható vezetői osztályok számának, ill. azok para-

métereinek meghatározását illetően. Igen nagy az irodalmi adatok szórása, ha az egyes osztá-

lyokba tartozó vezető, ill. jármű paramétereket nézzük [153], [103], [82], [96]. A javasolt mo-

dellben ezért ezen kérdésnek a megválaszolását a modellidentifikáció fázisára halasztottam, a 

modell csak a járműveket, ill. a járművezetőket jellemző paramétereket definiálja, az osztá-

lyok számát nem korlátozza. A modellnek így számos változata létezhet a választott járműve-

zetői osztályok számától függően. 
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A járművezetői osztályok számának meghatározásakor néhány szempontot érdemes figye-

lembe venni. A járművezetői osztályok számának növelésével a modell valósághűsége emel-

kedik, azonban a meghatározandó paraméterek száma az osztályok számával arányosan nö-

vekszik. Ezt a járművezetői osztályok számának definiálásakor figyelembe kell venni. A 

használt járművezetői osztályok lehetséges számát az aktuális megfigyelés során összegyűjtött 

forgalmi paraméterek száma alapvetően befolyásolja, hiszen identifikáció során a valós para-

méterek alapján fogjuk a modell paramétereit meghatározni. 

Járművek paraméterei 

Az egyes járműosztályokba tartozó járművek a járműparaméter értékeket az osztályra jellem-

ző paraméter tartományokból kapják. Sztochasztikus modell esetén az aktuális értékeket egy 

véletlen valószínűségi változó segítségével rendeljük az egyes járművekhez. A gyakorlatban 

normális eloszlású valószínűségi változókat használunk erre a célra. A paraméterértékeknek a 

járművezetőkhöz ily módon történő hozzárendelése növeli a modell paramétereinek számát, 

hiszen a középértékeken kívül a szórását is meg kell határozni az egyes paramétereknek.  

A javasolt modellben járműmozgás definiálására a következő paraméterek szolgálnak: 

 Követési idő (𝑛 ): A jármű és a jármű előtt haladó jármű adott ponton történő áthala-

dása között eltelt idő. A jármű normál forgalomban ekkora idővel követi az őt meg-

előző járművet. 

 Sebesség (𝑣𝑛 ): A jármű jellemző mozgási sebessége. A jármű, amennyiben nem aka-

dályozza más jármű, ill. nincs jelzőlámpaváltás, ilyen sebességgel halad. 

 Gyorsulás 𝑎𝑛 (t): adott jármű sebességének változási gyorsasága. 

 Minimális követési idő (𝑛𝑚𝑖𝑛 ): Az a legkisebb időben mért távolság, ami eltelhet két 

egymást követő jármű adott ponton történő áthaladása között.  

 Az a maximális idő (𝑡𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥
), ami a jármű referencia stopvonalon való áthaladása és a 

jelzőlámpa sárga jelzésre való váltása között eltelhet. Ez az idő hosszabb lehet, mint a 

sárga jelzés ideje. 

A járműmozgás meghatározásához a modellben szükséges volt mozgási szabályokat definiál-

ni, melyeket járműmozgási törvényszerűségeknek neveztem. Ezek a következők:  

 A járművek – egy forgalmi sávban haladva – egymást követve közelítik meg a cso-

mópontot. 
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 A stopvonal előtt a sávváltás és az előzés nem megengedett. 

 A járművek áthaladhatnak a sárga, illetve a piros jelzések alatt is.  

 A járművezetők a csomópontba érkezve dönthetnek, hogy gyorsítanak, avagy fékez-

nek a jelzőlámpa zöldről sárga, illetve piros jelzésre váltásakor. 

 A jármű az előtte haladó járművet a minimális követési időn belül nem közelítheti 

meg. A jármű mozgásában változás következik be a minimális követési időt elérve. 

A járműmozgási törvényszerűségek együtt a modellben definiált jármű paraméterekkel meg-

határozzák a járműmozgást minden közlekedési helyzetben. 

A kidolgozott modell alapján lehetőség nyílik a jelzőlámpás útkereszteződésen áthaladó for-

galmi áramlat előállítására, szimulációjára. Ennek megvalósításához egy szimulációs módszer 

definiálására volt szükség. A szimulációs módszer szorosan kötődik a modell definícióhoz, 

ugyanis a szimulációs módszer megadja, hogyan kell a modellben definiált szabályokat és 

paramétereket egy szimuláció során használni. Figyelembe veszi a modellben definiált jár-

műmozgási szabályokat, ill. a járművek közötti interakciókat (követési idő, sebességváltozás 

stb.), segítségével előállíthatók a forgalmi áramlatot alkotó járművek trajektóriái. 

A szimulációs módszer használatával lehetővé válik a modell alapján leírt, forgalmi jelzőlám-

pával vezérelt csomópont egy forgalmi sávjában lezajló forgalmi áramlat szimulációja, és a 

szimulált közlekedési szituáció különböző szempontok szerinti elemzése. Az 5. fejezet részle-

tesen ismerteti a szimulációs módszert, ill. annak implementációját. 

4.3. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben egy új, forgalmi áramlatok leírására szolgáló modellt mutattam be, mely 

alkalmas a korábbiaknál valósághűbb módon leírni a jelzőlámpával irányított kereszteződésen 

áthaladó járművek mozgását. A modell alapján szimuláció segítségével lehetőség nyílik 

közlekedés elemzési feladatok elvégzésére. A modell identifikációja után, annak segítségével 

valós forgalmi áramlatok modellezésével valós forgalmi szituációk is elemezhetők. 

Az általam kidolgozott modell következő elemei jelentenek újdonságot az irodalomban 

korábban leírt modellekkel összehasonlítva. 

 Különböző döntési mintákat követő járművezetői csoportokat vezettem be. 
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A járműveket, ill. azok vezetőit inhomogén csoportnak tekintettem, melyek több vezetői 

osztályba sorolhatóak. A járművekhez, ill. a járművezetőkhöz a rájuk jellemző modell 

paraméter értékeket véletlenszerűen, egy előre definiált eloszlás-sűrűség függvény alapján 

rendeljük hozzá. Ezzel az általam javasolt módszerrel a forgalomban résztvevő jármű-

járművezető egységek mozgása sokkal pontosabban írható le, így a modell valósághű lesz. A 

korábbi modellek a vezetőket vagy homogén csoportnak tekintették és a paraméter értékeket 

egységesen (determinisztikus vagy sztochasztikus módon) rendelték az egyes 

járművezetőkhöz, vagy ha több járművezetői osztályt használtak, azok paramétereit 

közvetlenül rögzítették [157]. A közlekedési rendszer sztochasztikus természetét legfeljebb az 

egyes osztályokba tartozó vezetők számának meghatározása során [157] vették figyelembe.  

 Megadtam a járműmozgásra vonatkozó szabályokat, amelyek a paraméterekkel együtt 

meghatározzák a járműmozgást jelzőlámpával irányított csomópontok környékén. 

 Időméréssel meghatározható modellparamétereket használtam. 

Az irodalomban eddig leírt forgalmi modellek a járművek pozíciója (adott ponttól való 

távolságuk) alapján határozták meg a járművek viselkedését (mozgását) meghatározó 

paramétereket. Ezzel ellentétben én a járművek viselkedését (mozgását) meghatározó 

paramétereket a jelzőlámpa váltások időpontjai óta eltelt idő alapján határoztam meg. 

Jellemző példa erre az a modellparaméter, amely alapján meghatározzuk azt, hogy egy jármű 

a jelzőlámpaváltás környékén megáll, vagy áthalad a kereszteződésen. A modellparaméterek 

ilyen módon történő meghatározásának előnye elsősorban az identifikáció során jelentkezik. 

 A modell alapján egy szimulációs módszert definiáltam és azt implementáltam. A 

szimulátor képes különböző összetételű járművezetőkből álló forgalmat generálni és a 

generált forgalom áthaladását szimulálni egy jelzőlámpás csomóponton. 

 A modell identifikációjára alkalmas módszereket pontosan megadtam és azokat imp-

lementáltam. 

Az általam ajánlott modell esetén egyszerű megfigyelés (videó felvétel) alapján lehetséges a 

modellidentifikációhoz szükséges adatokat megmérni, ami lényeges könnyebbség a korábbi 

modellekhez képest, ahol a járművek sebességét vagy adott ponttól mért távolságát közvetle-

nül kellett mérni. 

A javasolt új modell a közlekedéselemzés számos területén használható. A modell alapján 

lehetséges egy adott csomópont korábbiaknál pontosabb kapacitásbecslése, vagy a jelzőlám-
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pával irányított kereszteződésben kialakuló forgalmi viszonyok pontos elemzése. A modell 

segítségével vizsgálni tudjuk a csomópont áteresztőképességének változását különböző for-

galmi viszonyok, vagy különböző forgalomösszetétel esetén. 
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5. Módszer kidolgozása és az azt megvalósító környezet jelzőlám-

pás útkereszteződés forgalmának szimulációjára 

A modell alapján definiáltam és megvalósítottam egy szimulációs módszert és az azt imple-

mentáló környezetet, mely képes különböző összetételű járművezetőkből álló forgalmat gene-

rálni és a generált forgalom áthaladását szimulálni egy jelzőlámpás csomóponton. 

A szimulációs módszer alapján, a szimulátor segítségével lehetőség nyílik forgalmi áramlatok 

makroszintű elemzésére. A forgalmi folyam változását a forgalomsűrűség, forgalomnagyság 

és az átlagsebesség makroszkopikus jellemzőkkel követhetjük. Mikroszkopikus szinten kö-

vethetjük az egyedi járműmozgásokat (járművek követési ideje, a jármű átlagos sebessége, 

gyorsulása).  

5.1. Szimulációs módszer 

A szimulátor – jelenlegi konfigurációban – forgalmi jelzőlámpával vezérelt csomópont egy 

forgalmi sávjában lezajló forgalmi áramlatokat kezeli. A járműfolyamban azoknak a jármű-

veknek a viselkedését, mozgását vizsgáljuk részletesen, amelyek a zöld jelzésről sárga jelzés-

re való váltás után haladnak át a csomóponton. A szimulációs módszer, ill. a szimulátor a zöld 

jelzésen áthaladó járművek mozgásának szimulálására is alkalmas, azonban ezek a szakaszok 

nem képezték a vizsgálatunk tárgyát. 

A szimulátorban tetszőleges hosszúságú forgalmi folyam generálható. A szimulációs módszer 

segítségével a járművek mozgását jellemző paramétereket tudjuk meghatározni az idő függ-

vényében. A szimuláció során különböző forgalmi szituációk alakulnak ki a forgalmi csomó-

pontot irányító jelzőlámpa ütemezésétől, a csomópont fizikai paramétereitől és az áthaladó 

járművek jellemzőitől függően.  

Forgalmi csomópontot irányító jelzőlámpa ütemezése, a lámpaváltások sorrendje 

𝑡𝑝𝑒𝑟 = 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 + 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 + 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 + 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 −𝑠á𝑟𝑔𝑎  (30) 

 

ahol            𝑡𝑝𝑒𝑟 : a csomópont vizsgált forgalmi sávja alapján egy periódus ide-

je, 



69 

 

 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 :  zöld jelzés hossza, 

 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 : sárga jelzés hossza, 

 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 :         piros jelzés hossza, 

 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 −𝑠á𝑟𝑔𝑎 : piros- sárga jelzés hossza. 

A vizsgálat kezdetétől számított periódus szám (𝑝) meghatározása, azaz a vizsgálati időben 

hányadik jelzőlámpa váltási periódusban vagyunk, a következő formula alapján történik:  

𝑝 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟  𝑡 𝑡𝑝𝑒𝑟
  + 1 (31) 

ahol   𝑝:  jelenlegi periódus sorszáma a vizsgálat alatt, 

 𝑡: a szimuláció jelenlegi ideje, 

 𝑡𝑝𝑒𝑟 :         a csomópont vizsgált forgalmi sávja alapján egy periódus 

hossza. 

Egy adott lámpaváltási periódus kezdete óta eltelt időt (𝑡𝑝𝑝(𝑡)) a következőképpen határoz-

zuk meg: 

𝑡𝑝𝑝(𝑡) = 𝑚𝑜𝑑  𝑡 𝑡𝑝𝑒𝑟
   (32) 

A periódus szám és a jelzőlámpa állás meghatározása időben a következőképpen történik: 

𝑙 =

 
 
 

 
 1,  0 < 𝑡𝑝𝑝(𝑡) ≤ 𝑡𝑧ö𝑙𝑑

2, 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 < 𝑡𝑝𝑝(𝑡) ≤ 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 + 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎

3, 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 + 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 < 𝑡𝑝𝑝(𝑡) ≤ 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 + 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 + 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠

4, 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 + 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 + 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 < 𝑡𝑝𝑝(𝑡) ≤ 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 + 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 + 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 + 𝑡𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠 −𝑠á𝑟𝑔𝑎

  
(33) 

ahol (𝑙) a lámpaállás színének sorszáma (1: zöld, 2: sárga, 3: piros, 4: piros- sárga). 

A szimuláció célja, ill. eredménye a következő: 

 A szimulációs módszer elsődleges célja a sárga jelzés utáni járműmozgások, 

trajektóriák (pozíció, sebesség, gyorsulás) előállítása a járművek közötti interakciók 

(követési idő, sebességváltozás) figyelembe vételével. Ezek alapján a lámpaváltási 

perióduson belül mindig követni tudjuk, hogy a jármű a perióduson belül hányadik 
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jármű, ill. a sárga jelzés kezdete után a sorban hányadik és mikor haladt át a csomó-

ponton. 

 A szimulációnak a forgalom makroszkopikus tulajdonságának elemzése érdekében a 

járműmozgások sárga jelzésen történő áthaladásának előállításán felül követni kell a 

járművek szabad jelzésen történő áthaladását. Ekkor nem vagyunk kíváncsiak a 

járműtrajektóriákra. Ez alapján olyan makroszkopikus paramétereket nyerhetünk ki, 

mint a forgalomnagyság vagy átlagsebesség. 

A járműmozgásokat a következő általános szabályok alapján határozzuk meg:  

 A csomópontot felépítő sávok közül egy forgalmi sáv járműveinek mozgását vizsgá-

lom.  

 A vizsgálat közvetlenül a jelzőlámpa előtti útszakaszra korlátozódik. 

 A járművek mozgását, a vezetők viselkedését csak a járművezető járművezetői osztá-

lyára vonatkozó paraméterek és a járműkövetésből adódó kényszerek határozzák 

meg. 

 A modellben közvetlenül a jelzőlámpa előtt nem megengedett az előzés és a sávvál-

tás.  

 A zöld jelzésről sárga jelzésre való váltáskor a vizsgált jármű viselkedését az előző 

jármű mozgása (sebesség, gyorsulás) és a közvetlen környezete (megengedett maxi-

mális sebesség, forgalomirányító jelzőlámpa-jelzések hossza) befolyásolja. 

 A szimuláció során a járművek mozgását járművenként határozzuk meg. Minden jár-

mű helyzetét minden szimulációs ciklusban meghatározzuk. A helyzet meghatározá-

sához minden esetben meghatározzuk az adott jármű előtt haladó járművet, ill. annak 

pozicíóját, paramétereit. Ezt az adott járművet megelőző járművet referencia jármű-

nek nevezzük. Ez egészen addig megy, amíg az adott fázison belül nem találunk jár-

művet. Amennyiben az aktuálisan vizsgált jelzőlámpaváltási perióduson belül nem ta-

lálunk referencia járművet, akkor a járművünk lesz az első jármű az adott periódus-

ban. 

Nem folytonos forgalom 

Ideális esetben a szimulált forgalom folyamatos, az egyes járművek közvetlenül – a rájuk jel-

lemző mozgási paramétereknek megfelelően – követik egymást. Abban az esetben, ha olyan 

forgalmat szeretnénk szimulálni, melyben nem folytonos a forgalom, a szimulációs módszer 
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alapján úgynevezett üres helyeket szúrhatunk be a járműfolyamba. Az üres helyek arányát a 

forgalom összetétel során definiálhatjuk, ebben a tekintetben az üres helyek egy speciális jár-

műtípusnak felelnek meg. Az üres helyek hossza sztochasztikus modellezés esetén normális 

eloszlást követ, lehetővé téve a realisztikus forgalom előállítását. Az üres helyeket a szimulá-

ciós módszer alapján az egyes járművekhez tartozó referencia jármű meghatározásakor vizs-

gálja a szimulációs algoritmus. Amennyiben egy jármű előtt üres helyet talál, akkor automat i-

kusan az üres hely előtti járműpozíciót kezdi el vizsgálni. Ezen vizsgálat során két esetet kell 

külön kezelni:  

1. Extrém eset: a jármű a sárga jelzésre ér a referencia vonalhoz és a vizsgált perióduson 

belül előtte egyetlen jármű sem található. Ebben az esetben a vizsgált jármű lesz az el-

ső jármű. A jármű a paramétereinek beállított megfelelő maximális sebességre a beál-

lított maximális gyorsulással gyorsulhat. Mindez azt jelenti, hogy nincs referencia a 

vizsgált jármű előtt. 

2. A sárga jelzésre történő váltás pillanatában a vizsgált jármű nem a sárga jelzésen első-

ként áthaladó jármű. A periódus szabad jelzésének utolsó objektumai viszont üres he-

lyek. Ebben az esetben a szabad jelzésen utoljára áthaladt járműig kell visszamenni, 

majd annak a paramétereit kell kiszámolni. Ez lesz a referencia. 

A sárga jelzésre történő váltás utáni szakaszt és a szabad jelzésen való mozgásokat vizsgálati 

módszer alapján is ketté tudjuk bontani: 

1. Szabad jelzés alatti járműmozgások: Szabad jelzés esetén a járművek mozgását a jár-

művek referenciavonalon történő áthaladásakor vizsgáljuk. Szabad jelzés esetén nem 

vizsgáljuk két jármű viszonyát, feltételezzük, hogy a járművek megtartják sebességü-

ket és követési idejüket. Ez a vizsgálat addig folytatódik, míg egy adott jármű stopvo-

nalon történő áthaladását a jelzőlámpa sárga jelzésre váltása meg nem előzi (lásd 5-1. 

ábra).  
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5-1. ábra Járműmozgások szabad jelzés alatt 

A járművek követési idejét 𝑛 , ill. 𝑛 𝑡  jelöli attól függően, hogy az adott járműnél a szimu-

látor egy (a stopvonalon mért) követési idő értéket kezel, vagy a jármű mozgása során szimu-

lációs ciklusonként számított követési idő értékeket is tárol. A jármű referenciavonalon törté-

nő áthaladásának időpontját 𝑡𝑛 |𝑥𝑠𝑡𝑜𝑝  jelöli. 

2. Járműmozgás a sárga jelzés alatt: A sárga jelzésre váltás után a vizsgált forgalmi út-

szakaszon a járművek mozgását és interakcióit a szimulációs ciklusidőnek megfelelő 

időközönként vizsgáljuk. Sárga jelzésre történő váltás után pontosan követjük a jármű 

mozgását és az egymást követő járművek interakcióit.  

5.1.1. Sárga jelzésen áthaladó járművek mozgásának vizsgálata 

A jelzőlámpa sárga jelzése alatt a járművek mozgásának, a referenciavonalon történő áthala-

dásnak a vizsgálata két alesetre bontható: 

1. A jármű a szabad jelzés alatt meghatározott járműmozgásra jellemző feltételekkel már 

a sárga lámpaállásnál érkezik a csomópontba. 

2. A jármű a sárga jelzés, vagy a piros jelzés alatt halad át a csomóponton. 
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A 5-2. ábra diagramjának fehér területe a jármű szabad jelzésen való mozgását, a szürke tar-

tomány a sárga jelzésre történő váltás utáni mozgását szemlélteti. Az (𝑥) a jármű pozícióját, 

az (𝑛) az n-dik jármű, az (𝑛 − 1) az (n-1)-dik jármű trajektóriáját jelöli. 

 

5-2. ábra Járműmozgás a jelzőlámpa szabad jelzésről sárga jelzésre történő váltásakor 

 

Járműmozgás közvetlenül a sárga jelzés előtt 

A jármű a szabad jelzésre jellemző járműmozgás által meghatározott feltételekkel akkor érke-

zik a csomópontba, amikor a jelzőlámpa szabad jelzésről sárga jelzésre vált. Ebben az esetben 

ez a jármű lesz az első vizsgált jármű. A sárga jelzésre történő váltásig a jármű sebességét 

többféleképpen határozzuk meg, attól függően, hogy a vizsgált jármű előtt közvetlenül halad-

e jármű: 

 A vizsgált jármű előtt közvetlenül halad jármű: 

o A jármű sebessége az előtte haladó jármű sebességének függvényében alakul. A 

jármű előtt haladó jármű lesz a referencia jármű. Ez a szabály akkor lép érvénybe, 

amikor a jármű annyira megközelíti az előtte haladó járművet, hogy a köztük mért 

követési idő eléri – a modell alapján – a járműre jellemző minimális követési időt.  

o Ha az előző feltétel hamis, akkor a jármű a modell alapján a rá jellemző sebesség-

gel halad. 

 A vizsgált jármű előtt közvetlenül nincs jármű. Ilyenkor két alesetet vizsgálunk. 

o Az első esetben a vizsgált jármű előtt közvetlenül nincs jármű, de az adott perió-

dus szabad jelzésén találunk járművet. Ekkor ez lesz az ún. referencia jármű, vagy-
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is a szabad jelzésen utoljára áthaladt jármű. Ezt az esetet úgy kezeli a szimulátor, 

hogy üres helyet generál a vizsgált jármű és a referencia jármű közé.  

Ilyen esetben az üres időt hozzáadjuk a vizsgált jármű – modell alapján meghatározott – köve-

tési idejéhez. A vizsgált jármű követési ideje üres hely esetén így módosul: 

𝑛 (t)′ = 𝑛 (t) + 𝑡ü𝑟𝑒𝑠  
(34) 

ahol   𝑛 t ,𝑛 (t)′:  n-dik jármű eredeti és új követési ideje, 

 𝑡ü𝑟𝑒𝑠 : üres hely miatt keletkezett időtöbblet. 

Ebben az esetben a szimuláció során, az adott lámpaváltási periódushoz tartozó vizsgálati 

időintervallumot ki kell egészíteni a sárga jelzés előtti zöld jelzés idejére. A sárga jelzés előtti 

vizsgálati idő meghatározása a következőképpen történik: 

∆𝑡𝑧→𝑠 = 𝑡𝑧ö𝑙𝑑 − 𝑡𝑝𝑝  (35) 

ahol   ∆𝑡𝑧→𝑠:  időintervallum a vizsgált járműnél, amíg a jelzőlámpa szabad 

jelzésről sárgára vált. 

 𝑡𝑝𝑝 : egy adott periódusban eltelt időt. 

 

o A vizsgált jármű előtt az adott periódusban nem találunk referencia járművet. 

Ilyenkor a vizsgált jármű lesz az első vizsgált jármű. Ebben az esetben a jármű a 

paramétereinek beállított megfelelő maximális sebességre a beállított maximális 

gyorsulással gyorsulhat. 

Ha megvan a referencia jármű a fentiek alapján, akkor a modell alapján a rá jellemző sebessé-

get állandónak feltételezve meghatározzuk a mozgáspályáját (jármű trajektória). A mozgáspá-

lya alapján a vizsgálati tartomány kezdetére (RoI határ –Region of Interest) levetítve felvesz-

szük a vizsgált jármű kezdeti követési idejét 𝑛 (t) (5-3. ábra). 
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5-3. ábra A referencia jármű feltételezett mozgáspályája és a vizsgált jármű kezdeti kö-

vetési ideje  

Az 5-3. ábra szimbolikusan egy trajektória előállítását szemlélteti. A vízszintes tengelyen az 

idő, a függőleges tengelyen a jármű pozíciója látható. A diagramon egy egyenletesen haladó 

jármű trajketóriája egy egyenes, amely attól függően, hogy milyen sebességgel haladt a jármű 

más és más meredekségű. Az ábrán a mi szempontunkból lényeges időpillanatokat a sárga 

(tsárga) és a piros (tpiros) vonalakkal jelöltük. A sárga vonallal jelzett időpillanat a szabad jelzés-

ről sárga jelzésre történő váltás pillanatát, a piros vonal a piros jelzés kezdetét mutatja. Jelen 

ábrán egy jármű trajektóriáját látjuk, de egy ábra több jármű trajektóriáját is tartalmazhatja. 

Amikor egy másik járművet követő jármű trajektóriáját számoljuk, figyelembe kell venni az 

előtte haladó jármű pozícióját és a járműkövetésre vonatkozó szabályokat. 

A sebesség vizsgálata mellett elkezdjük vizsgálni a követési időt a szimulációs ciklusnak 

megfelelően a RoI-n belül (lásd 5-4. ábra). 
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5-4. ábra Követési idő vizsgálata szimulációs ciklusonként 

 

Jármű pozíció számítása az előző szabályrendszer alapján a követési idő meghatározásához: 

𝑥𝑛 ,𝑖+1 = 𝑥𝑛 ,𝑖 + 𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙 ∙ 𝑣𝑛 ,𝑖  
(36) 

ahol   𝑣𝑛 ,𝑖:  n-dik jármű sebessége az i-dik szimulációs ciklusban, 

 𝑥𝑛 ,𝑖 : n-dik jármű pozíciója az i-dik szimulációs ciklusban, 

 𝑥𝑛 ,𝑖+1:         n-dik jármű pozíciója az (i+1)-dik szimulációs ciklusban, 

 𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙 : mintavételek között eltelt idő. 

A vizsgált jármű és az előtte haladó jármű közötti követési idő számítása minden szimulációs 

ciklusban: 

𝑛 ,𝑖 = 𝑡𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 − 𝑡𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖  
(37) 

ahol   𝑛 ,𝑖:  n-dik jármű követési ideje i-dik szimulációs ciklusban, 

 𝑡𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖: a szimuláció ideje az n-dik jármű i-dik mintavételi pozíciójá-

nál, 

 𝑡𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖:         a szimuláció ideje az (n-1)-dik jármű i mintavételi pozíciójá-

nál, 
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 𝑥𝑛 ,𝑖 : n-dik jármű i-dik mintavételi pozíciója. 

 

A vizsgált jármű – amíg a jármű a modell alapján jellemző minimális követési időn belül nem 

kerül az őt megelőző járműhöz – a sebességét nem változtatja. Amennyiben ez bekövetkezik, 

elkezd lassítani a rá jellemző lassítással: 

𝑎𝑛 ,𝑖 =

 
 
 

 
 

0, 𝑛 ,𝑖 ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

0, 𝑛 ,𝑖 <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

−𝑎𝑛𝑙 , 𝑛 ,𝑖 <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

0, 𝑛 ,𝑖 ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

  (38) 

 

ahol   𝑎𝑛 ,𝑖:  n-dik jármű gyorsulása az i-dik mintavételnél, 

 𝑥𝑛 ,𝑖 : n-dik jármű pozíciója i-dik mintavételnél, 

      𝑎𝑛𝑙 : n-dik járműre jellemző lassítás mértéke, 

 𝑛 ,𝑖:         n-dik jármű követési ideje i-dik mintavételnél, 

 𝑛𝑚𝑖𝑛
: járműmodellre jellemző minimális követési idő. 

 𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 : n-dik jármű pillanatnyi sebessége 𝑥𝑛 ,𝑖  pozíciónál. 

 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖: (n-1)-dik jármű pillanatnyi sebessége 𝑥𝑛 ,𝑖  pozíciónál. 

 

A jármű sebessége: 

𝑣𝑛 ,𝑖 = 𝑣𝑛 ,𝑖−1 + 𝑎𝑛 ,𝑖−1 ∙ 𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙  (39) 

Következő pozíció meghatározása: 

𝑥𝑛 ,𝑖+1 = 𝑥𝑛 ,𝑖 + 𝑣𝑛 ,𝑖 ∙ 𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙 + 𝑎𝑛 ,𝑖 ∙
𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙

2

2
 . 

(40) 
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5.1.2. Járműmozgás sárga jelzés alatt 

Minden egyes szimulációs ciklusban meghatározzuk a vizsgált jármű pozíciójához tartozó 

azon időpillanatot, amikor az előző jármű (adott járműhöz tartozó referencia jármű) ugyaneb-

ben a pozícióban tartózkodott.  Ez alapján minden egyes szimulációs ciklusban ki tudjuk szá-

molni a vizsgált járműnek az előző járműhöz képest felvett követési idejét. 

A követési idő alapján a járművek gyorsíthatnak és lassíthatnak is. A jármű addig gyorsít, míg 

az előző járműhöz képest el nem éri a rá jellemző minimális követési időt. A pozíció és a kö-

vetési idő alapján meghatározzuk a gyorsulást. 

𝑎𝑛 ,𝑖 =

 
 
 

 
 

𝑎𝑛𝑔 , 𝑛 ,𝑖 ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

0, 𝑛 ,𝑖 <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

−𝑎𝑛𝑙 , 𝑛 ,𝑖 <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

0, 𝑛 ,𝑖 ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ,𝑖 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 ,𝑖

  (41) 

A sebesség számítása: 

𝑣𝑛 ,𝑖 = 𝑣𝑛 ,𝑖−1 + 𝑎𝑛 ,𝑖 ∙ 𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙  (42) 

A következő pozíció kiszámítása: 

𝑥𝑛 ,𝑖+1 = 𝑥𝑛 ,𝑖 + 𝑣𝑛 ,𝑖 ∙ 𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙 + 𝑎𝑛 ,𝑖 ∙
𝑡𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙

2

2
 

(43) 

 

 

5-5. ábra Járműmozgások időbeni lefolyása  
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Az 5-5. ábra a járművek mozgásának időbeni lefolyását szemlélteti az egyes szimulációs cik-

lusokban a modell szabályok alapján. Az (A) az n-dik jármű követési idejét, (B) az (n+1)-dik 

jármű követési idejét jelöli. Az n-dik jármű modellre jellemző minimális követési idejét (C), 

az (n+1)-dik jármű modellre jellemző minimális követési idejét (D) jelöli. A diagram jól 

szemlélteti, hogy a járműmozgásokat a minimális követési idő és a modellre jellemző sebes-

ség változtatási lehetőségek (gyorsítás, lassítás) hogyan alakítják.  

A stopvonalon való áthaladás feltételét a sárga jelzésre történő váltás pillanatában vizsgáljuk. 

Két feltételnek kell teljesülni egy adott jármű áthaladásához. Az első feltétel az adott jármű 

mozgására vonatkozik, és azt vizsgálja, hogy a jármű a rá jellemző paraméterek esetén „ké-

pes-e” a kereszteződésen áthaladni. A második feltételben azt vizsgáljuk, hogy az adott jármű 

előtt haladó jármű „nem tartja-e fel” a vizsgált járművünket, tehát a járművünk – amennyiben 

át kíván haladni a kereszteződésen – nem közelíti-e meg a minimális követési időnél jobban. 

𝑥𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑥𝑛 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎  ≤ 𝑣𝑛 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎  ∙ 𝑡𝑛 ,𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥
+

1

2
𝑎𝑛 ∙  𝑡𝑛 ,𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥

2 
(44) 

−
𝑣𝑛(𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 )

𝑎𝑛
±

 𝑣𝑛 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎  
2
− 2𝑎𝑛(𝑥𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑥𝑛 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎  )

𝑎𝑛
−

𝑥𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑥𝑛−1 𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎  

𝑣𝑛−1(𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 )
≥ 𝑚𝑖𝑛  

(45) 

 

ahol   𝑡𝑠á𝑟𝑔𝑎 :  sárga jelzésre történő váltás pillanata, 

 𝑥𝑠𝑡𝑜𝑝 : stopvonal pozíciója, 

 𝑡𝑛 ,𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥
:         az a maximális idő, ami a jármű referencia stopvonalon 

való áthaladása és a jelzőlámpa sárga jelzésre való vál-

tása között eltelhet, 

 𝑣𝑛−1(𝑡), 𝑣𝑛 (𝑡): az (n-1)-dik és az n-dik jármű sebessége a t időpillanat-

ban, 

 𝑥𝑛−1(𝑡), 𝑥𝑛 (𝑡): az (n-1)-dik és az n-dik jármű pozíciója a t időpillanat-

ban, 

                       𝑚𝑖𝑛 : minimális követési idő. 
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5.2. Egy szimulációs példa 

Ebben az alfejezetben a forgalmi áramlatok vizsgálatát mutatjuk be a kidolgozott szimulátor 

segítségével. A szimuláció során sztochasztikus szimuláció alapján előállított forgalmat gene-

rálunk és bemutatjuk az előállított forgalmak paramétereit. Összehasonlításként bemutatjuk 

egy általánosan használt szimulátor, a VISSIM segítségével elvégzett szimuláció eredményét 

is. 

A szimulációt két vezetői típus (egy „normál” – 1 vezetői típus és egy „agresszív” – 2 vezetői 

típus) esetén hajtottuk végre különböző vezetői összetételekre. A kereszteződésben a jelző-

lámpa jelzéseinek beállításai: 

 Átmeneti idő hossza: 3 másodperc. 

 Szabad jelzés hossza: 62 másodperc.  

 Piros jelzés hossza: 32 másodperc. 

 Piros-sárga jelzés hossza: 2 másodperc. 

 Vizsgált idő hossza: 1 óra. 

A szimuláció során a modellváltozatok közül a sztochasztikus modell változatot használtuk, 

megengedtük a járművek gyorsítását. A sztochasztikus modellváltozatnak megfelelően a jár-

művek paraméterei a modell definícióban rögzített középérték körül, adott eloszlással helyez-

kednek el. A modell paramétereket az 5-1. táblázat, ill. az 5-2. táblázat tartalmazza. Az érté-

kek tipikus agresszív és normál vezetői stílust tükröző paraméterhalmazok. A szimuláció so-

rán használt jármű paraméterek értékeit a fentieknek megfelelően a következő módszerrel 

állítottuk elő: 

 A paraméterek eloszlása normális eloszlás sűrűség függvényt követ, melynek képlete: 

 

(46) 

 A sűrűség függvényt egy minimum és egy maximum pont által határolt intervallum-

ban használjuk. A minimum és maximum pontokat a középértéktől jobbra és balra a 

szórás háromszorosánál jelöljük ki. Az intervallumban egy véletlen szám generálásá-

val határozzuk meg az egyes járművek aktuális paraméterértékét. (A sűrűség függ-

vény levágásával nem torzítjuk lényegesen a paramétermeghatározást, mert a kijelölt 

(m ±3σ) intervallumban a sűrűségfüggvény 99,73%-a helyezkedik el.) 
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5-1. táblázat „1” vezetői típusba tartozó járművezetők paraméterei 

Paraméterek Sűrűségfüggvény 
maximum helye (m) 

Szórás (σ) 

"1" követési ideje (s) az előzőhöz képest 2.3 0,25 

"1" mennyi ideig (s) megy még át a lámpaváltás 
után (Z-->S) a kereszteződésen 

2,5 0,18 

Jármű sebessége [m/s] amivel a csomópontot 
közelíti 

11.5 0,3 

minimális követési idő 1,5 0,18 

Feltételezett maximális lassulás 3,4 0,15 

Feltételezett maximális gyorsulás 2,5 0,15 

 

5-2. táblázat „2” vezetői típusba tartozó járművezetők paraméterei 

Paraméterek Sűrűségfüggvény 
maximum helye (m) 

Szórás (σ) 

"2" követési ideje (s) az előzőhöz képest 1,5 0,25 

"2" mennyi ideig (s) megy még át a lámpaváltás 
után (Z-->S) a kereszteződésen 

3,2 0,18 

Jármű sebessége [m/s] amivel a csomópontot 
közelíti 

15,8 0,3 

minimális követési idő 1 0,2 

Feltételezett maximális lassulás 4,4 0,4 

Feltételezett maximális gyorsulás 3,6 0,2 
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5-3. táblázat VISSIM-ben lefuttatott és mért adatok 

VISSIM Mért adatok 

Periódusok 
száma 

Járművek 
száma Zöld Sárga Piros 

Periódusok 
száma 

Járművek 
száma Zöld Sárga Piros 

1 10 10 0 0 1 27 26 1 0 

2 28 27 1 0 2 34 32 2 0 

3 22 22 0 0 3 28 26 2 0 

4 24 22 2 0 4 28 26 2 0 

5 32 31 1 0 5 29 28 1 0 

6 30 29 0 1 6 33 32 1 0 

7 29 29 0 0 7 30 27 3 0 

8 27 27 0 0 8 26 26 0 0 

9 29 28 1 0 9 30 28 1 1 

 10 25 25 0 0 10 28 28 0 0 

11 25 25 0 0 11 19 18 1 0 

12 27 26 1 0 12 30 28 2 0 

13 20 19 1 0 13 34 33 1 0 

14 25 25 0 0 14 27 27 0 0 

15 20 19 1 0 15 30 28 1 1 

16 30 29 1 0 16 29 28 0 1 

17 32 30 1 1 17 30 28 2 0 

18 33 32 1 0 18 27 26 1 0 

19 30 30 0 0 19 27 26 0 1 

20 26 26 0 0 20 27 26 1 0 

21 32 31 1 0 21 30 28 2 0 

22 27 26 1 0 22 26 25 1 0 

23 33 32 1 0 23 29 28 1 0 

24 27 25 2 0 24 32 30 2 0 

25 27 26 1 0 25 30 29 1 0 

26 20 20 0 0 26 30 29 1 0 

27 30 28 2 0 27 28 26 2 0 

28 17 17 0 0 28 28 27 1 0 

29 22 21 1 0 29 28 26 2 0 

30 31 29 2 0 30 28 28 0 0 

31 30 30 0 0 31 29 28 1 0 

32 32 31 1 0 32 29 29 0 0 

33 26 25 1 0 33 28 27 1 0 

34 31 31 0 0 34 29 28 1 0 

35 30 30 0 0 35 29 28 1 0 

36 25 24 1 0 36 28 27 1 0 

 

964 937 25 2  1034 990 40 4 
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5-4. táblázat A szimulátor által szimulált adatok különböző összetételű forgalom esetén 

Szimulátor (‘1’ vezetői típus: 10%, ‘2’ vezetői típus: 90%) Szimulátor (‘1’ vezetői típus: 60%, ‘2’ vezetői típus: 40%) 

Periódusok 
száma 

Járművek 
száma Zöld Sárga Piros 

Periódusok 
száma 

Járművek 
száma Zöld Sárga Piros 

1 42 39 3 0 1 29 27 2 0 

2 42 38 4 0 2 30 29 1 0 

3 40 39 1 0 3 29 28 1 0 

4 37 36 1 0 4 30 28 2 0 

5 41 38 2 1 5 31 30 1 0 

6 40 37 2 1 6 28 27 1 0 

7 38 36 2 0 7 29 29 0 0 

8 41 38 3 0 8 31 29 2 0 

9 39 39 0 0 9 31 30 1 0 

10 43 40 3 0 10 30 27 2 1 

11 41 38 3 0 11 30 29 1 0 

12 44 42 2 0 12 30 29 1 0 

13 43 40 3 0 13 28 27 1 0 

14 43 40 3 0 14 30 28 2 0 

15 39 38 1 0 15 31 29 2 0 

16 41 37 3 1 16 30 29 1 0 

17 37 36 1 0 17 29 27 2 0 

18 43 41 2 0 18 29 26 2 1 

19 39 37 2 0 19 30 29 1 0 

20 43 41 2 0 20 31 31 0 0 

21 42 39 2 1 21 28 27 1 0 

22 42 39 3 0 22 30 29 1 0 

23 46 43 2 1 23 31 29 2 0 

24 42 40 2 0 24 31 29 2 0 

25 43 40 3 0 25 29 28 1 0 

26 42 40 2 0 26 31 29 2 0 

27 40 40 0 0 27 30 27 2 1 

28 40 38 2 0 28 29 28 1 0 

29 41 38 2 1 29 29 29 0 0 

30 42 39 2 1 30 27 26 1 0 

31 41 38 3 0 31 29 26 3 0 

32 40 37 3 0 32 30 29 1 0 

33 39 37 2 0 33 29 28 1 0 

34 41 38 3 0 34 29 28 1 0 

35 43 40 3 0 35 30 28 2 0 

36 26 26 0 0 36 28 27 1 0 

 

1466 1382 77 7  1066 1015 48 3 
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Az 5-3. táblázat a VISSIM szimulációs környezettel készített szimuláció eredményét és a mé-

rés útján előállt eredményeket tartalmazza. Az 5-4. táblázat az általam kidolgozott szimuláci-

ós módszerrel előállított forgalom adatait tartalmazza két különböző járművezetői összetétel 

esetén. A VISSIM szimuláció során a szimulátorba a kereszteződés fent megadott adatait ad-

tuk meg, minden további paramétert alapértelmezett értéken használtunk.  

A három szimuláció során az egyes jelzőlámpa jelzések (zöld, sárga, piros) során áthaladt 

járművek számát vetettük össze egymással, ill. a mért értékekkel. Megfigyelhetjük, hogy a 

járművezetői arány lényegesen befolyásolja ezen értékeket, ill. látható, hogy annak változtatá-

sával lehetséges a mért értékekhez nagyon hasonló értékek előállítása, mely alapján megálla-

píthatjuk, hogy a szimulátor ezen szempontból a megfigyelt foggalomhoz nagyon hasonló 

forgalmat képes előállítani.  

5.3. Szimulációs környezet 

A szimulációs környezet Matlab-ban készült. Dedikált szimulációs környezet, amely segítsé-

gével forgalmi folyamatokat elemezhetünk, vizsgálhatunk. A szimulációs környezet architek-

túráját tekintve moduláris felépítésű, nyitott rendszer, biztosítva annak könnyű továbbfejlesz-

tését, újabb modulokkal való bővítését. A szimulációs környezet komponenseit az 5-6. ábra 

szemlélteti. 

  

5-6. ábra Szimulációs környezet 
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A Szimulátor komponensek: 

 Jel generátor. 

A Jel generátor tetszőleges hosszúságú és a járművezetői viselkedés szerint tetszőleges össze-

tételű járműsorozatot generál, amelynek tagjai a viselkedés modellek szerint vannak címkéz-

ve. A generátor képes nem folytonos forgalom előállítására a járművek közé szúrt, úgyneve-

zett üres helyek segítségével. A járműfolyam létrehozásakor arra törekedtem, hogy a jármű 

bármely szakaszára teljesüljön a beállított, a járművezetői osztályokat leíró modell szerinti 

összetétel. A járműsorozat egymás után következő típusának meghatározására véletlenszám 

generátort használtam, mely egy adott intervallumból egyenletes eloszlással, azonos valószí-

nűséggel generál számokat. A megvalósításhoz egy intervallumot határoztam meg, amelyből 

a generátor azonos valószínűséggel választ számokat. Az intervallumot a kívánt összetétel 

szerint felosztottam, és aszerint, hogy az intervallum melyik részébe esik a generált véletlen 

szám, címkézem a járműfolyamot reprezentáló sorozat elemét.  

 

5-7. ábra Összetétel beállítása két járműosztály esetén (összetétel aránya 30-70) 

Az intervallumban piros szín jelöli a normál járműosztály tagjait, kék az agresszív járműveze-

tőket. Ha a véletlen szám a piros színnel jelölt részintervallumba esik, akkor az egyik jármű-

vezetői osztály, ellenkező esetben a másik viselkedésű lesz a sorozat következő tagja. 

Nem folytonos forgalom generálásakor a jármű generáláshoz használt intervallum egy része 

nem egy járműtípushoz, hanem üres helyekhez fog tartozni, azok választása esetén üres he-

lyek kerülnek beszúrásra a járműfolyamba. 
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5-8. ábra A szimulátor által generált forgalmat reprezentáló jelsorozat 5-7. ábra beállí-

tásaival. Az x tengelyen a jármű sorszáma, az y tengelyen a jármű (járművezető) típusa 

szerepel (1: agresszív, 2: normál, 3: üres hely/pozíció). 

 

 Vezetői osztályokat leíró komponens. 

A komponensben lehet beállítani a különböző járművezetői osztályok viselkedésére jellemző, 

modellhez használt paramétereket.  

 Forgalmi környezetet leíró komponens. 

Itt lehet beállítani a forgalmi környezetre vonatkozó paramétereket. A modul szabályozza a 

jelzőlámpa jelzéseinek hosszát. A következő fejlesztési lépés a terepi viszonyok forgalomra 

való hatásának figyelembe vétele (emelkedő, lejtő, kanyarodás, sáv szélesség stb. hatása a 

járműmozgásra). 

 Szimuláció motorja. 

A szimulátor motorja – az előző modulokban beállított paraméterek alapján – végrehajtja a 

szimuláció lépéseit. Kezeli a járműmozgásokat (gyorsítás, lassítás stb.) a járműkövetési logika 

alapján, felépíti a járműfolyamot. A járműfolyamot az adott forgalmi környezethez illeszti, 

jelen esetben a járművek jelzőlámpás csomóponton való áthaladását szimulálja. A paraméte-

rek és a beállítások alapján a modulból kinyeri a forgalomra jellemző adatokat (lásd 5-9. áb-

ra). 

A szimulátor komponenseit olyan módon implementáltam, hogy a létrejött rendszer lehető 

legrugalmasabb legyen a modell esetleges későbbi módosítása, ill. kiterjeszthetősége (pl. több 
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sávon zajló forgalom szimulációja) szempontjából. Minden paraméter külön paraméter file-

ban van tárolva, az egyes komponensek közötti adatcsere formátuma jól definiált és dokumen-

tált.  

5.4. Szimulációs eredmények kinyerése 

A szimulátorból közvetlenül kinyert adatok: 

 járművek száma a vizsgálati idő alatt, 

 követni tudjuk adott számú jármű csomóponton való áthaladási idejét, 

 egy adott jármű melyik jelzésen haladt át a csomóponton, 

 periódusban eltelt idő, 

 követési idő, 

 elmozdulás, sebesség, gyorsulás időgrafikonok (foronómiai görbék), 

 jármű járműosztályba való tartozása, 

 járműparaméterek:  

o 𝑣𝑚𝑎𝑥 : osztályra jellemzőmaximális sebesség, 

o 𝑣: a jármű sebessége, 

o 𝑎𝑚𝑎𝑥 : osztályra jellemző maximális gyorsulás, 

o 𝑑𝑚𝑎𝑥 : osztályra jellemző maximális lassulás, 

o : követési idő a vizsgálat kezdetén, 

o 𝑚𝑖𝑛 : osztályra jellemző minimális követési idő. 

A közvetlenül kinyert adatokból számítható származtatott adatok: 

 periódusok száma a vizsgálati idő alatt, 

 forgalomnagyság, 

 járművek átlagos sebessége, 

 átlagos követési idő. 

Az 5-9. ábra a szimuláció eredményeként keletkező adatfile-ra ad egy példát. Az eredmény 

file minden sora egy járműre vonatkozó adatokat összesíti, így az ábrán szereplő részletében 

három jármű adatait láthatjuk. A második sor egy üres hely adatainak kezelésére mutat példát, 

ahol az adatmezők nagy része üres.  
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5-9. ábra Esemény lista 

Az 5-10. ábra az 5-9. ábra adatainak értelmezését mutatja a fent bevezetett jelöléseknek meg-

felelően. 

30-as számú jármű paraméte-
rei 

31-as számú jármű paraméterei 

Mező Érték Mező Érték 

vmax 0 vmax  16 

v 0 v 15,8 

ag 0 ag 4,1357 

al 0 al 4,6845 

h 1,3473 h 1,3445 

hmin 0 hmin 1 

tcrmax 0 tcrmax 3,2 

vlimit 0 vlimit 21,5 

 

5-10. ábra Beállított és kinyert járműparaméterek a 30-as és 31-es járművek esetén. A 

30-as számú járműhöz tartozó táblázatban példa arra, hogy a szimulátor hogyan kezeli 

az üres helyeket (a 30-as jármű a valóságban egy üres helynek felel meg). 

Az 5-5. táblázat két konkrét szimulációs futtatás eredményét mutatja. A táblázatban a szimu-

láció eredményét összefoglaló származtatott adatokat láthatjuk. Mindkét futtatás során csak 

egy járművezetői osztályt definiáltunk, az első esetben minden vezető normál vezetői cso-

portba, míg a második esetben minden vezető agresszív vezetői csoportba tartozott. A táblázat 

felső részében a járművezetői paramétereket találjuk, míg az alsó részben az egy, kettő és a 

három órás szimulációnak az eredményét. Összehasonlítva a két szimuláció eredményét 

szembetűnő, milyen nagy a különbség a kereszteződésen áthaladó járművek számában két 

különböző viselkedésű vezetői csoport esetén. Ezek az eredmények egyben jól példázzák a 

kidolgozott új modell hasznát kapacitásbecslés esetén. 
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5-5. táblázat Szimulációs eredmények két, homogén vezetői esetén 

   homogén  

1. vezetői típus 

homogén 

 2. vezetői 
típus  

                           Közlekedési paraméterek    

sebesség  [m/s] középérték 11,5 15,8 

szórás 0,3 0,4 

követési idő  [s] középérték 2,3 1,5 

szórás 0,25 0,35 

modellre jellemző minimális követési idő [s] középérték 1,5 1 

szórás 0,18 0,2 

a jármű mennyi ideig megy még át a lámpaváltás után (Z-
->S) a kereszteződésen  [s] 

középérték 2,5 3,2 

szórás 0,18 0,2 

gyorsítás  [m/s2] középérték 2,5 3,6 

szórás 0,15 0,2 

lassítás [m/s2] középérték 3,4 4,4 

szórás 0,15 0,4 

  
Szimulációs idő Áthaladt járművek száma 

1 óra 887 1466 

2 óra 1757 2771 

3 óra 2631 4158 

sárga jelzés után a kereszteződésen  

átmenő járművek maximális száma 

2 4 

     (Jelzések hossza: zöld 48 (s); sárga 3 (s); piros 36 (s); piros-sárga 2 (s))    

 

5.5. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a korábbi fejezetben bemutatott, forgalmi áramlatok leírására szolgáló 

modell alapján szimulációt lehetővé tevő szimulációs módszert mutattam be. A szimulációs 

módszer használatával lehetővé válik a modell alapján leírt, forgalmi jelzőlámpával vezérelt 

csomópont egy forgalmi sávjában lezajló forgalmi áramlat szimulációja, és a szimulált 

közlekedési szituáció különböző szempontok szerinti elemzése.  

A definiált szimulációs módszert implementáltam. Az elkészült szimulátor képes különböző 

összetételű járművezetőkből álló forgalmat generálni és a generált forgalom áthaladását 

szimulálni egy jelzőlámpás csomóponton. 
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A következő fejezet a modellidentifikáció módszereit mutatja be. Az identifikált modell, ill. a 

szimulátor segítségével valós forgalmi áramlatok vizsgálatára is lehetőség nyílik.  
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6. Módszerek kidolgozása forgalom megfigyelésen alapuló modell 

identifikációjára 

A modell valós forgalmi áramlatok leírására történő alkalmazásakor meg kell határozni annak 

paramétereit. Esetünkben a járművezetői osztályokhoz tartozó jellemző paraméterek értékeit 

kell meghatározni a paraméterbecslés során.  

A modell definíció szakaszban bemutattuk, hogy a modellnek több változata létezik mind a 

megengedett járműmozgások, mind a paraméterek értékeinek meghatározása (determiniszti-

kus, ill. sztochasztikus modell) szempontjából. A modellidentifikáció előtt ezek közül a válto-

zatok közül kell kiválasztani az aktuálisan használtat. A modell leírásánál kitértünk az egyes 

változatok összehasonlítására paraméterszám, illetve valósághűség szempontjából. 

A kiválasztott modellváltozat paramétereinek meghatározására lehetséges módszer a külön-

böző osztályba tartozó járművek (járművezetők) paramétereinek közvetlen mérése. A paramé-

terek közvetlen mérésére azonban nincs kiforrott módszer. A szakirodalmi bevezetőben is 

láthattuk, hogy a jármű, ill. részben a járművezetőre jellemző paraméterek szórása a szakiro-

dalomban mennyire nagy, mely különbségek egyrészt az előbb említett különböző mérési 

módszerekre, részben azok bonyolult és pontatlan voltára vezethető vissza. A paraméterek 

meghatározását tovább nehezíti, hogy általában nincsenek előre definiált vezetői osztályok, és 

nem ismert az osztályok száma sem. Emiatt, mint korábban írtuk, járművek, illetve a jármű-

vezetők osztályainak számát is a modellidentifikáció első lépéseként kell meghatározni. 

A modellidentifikációra ezért egy automatikus járműosztályozásra alapuló paraméter identifi-

kációs módszert dolgoztam ki. 

A modellidentifikáció esetünkben három lépésre bontható: 

 Video-feldolgozás: A videofelvételből a megfigyelt járművek mozgását reprezentáló 

ponthalmaz kinyerése. 

 Adatfeldolgozás: A járművek trajektóriáinak szűrése, járművekre jellemző paraméte-

rek meghatározása. 

 Klaszterezés: A forgalmi modell alapján a járművek modell szerinti jármű (járműve-

zetői) osztályba történő besorolása, ill. ezek alapján a modellparaméterek meghatáro-

zása. 
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A modellidentifikáció folyamatát a 6-1. ábra szemléleti. 

  

6-1. ábra Modellidentifikáció folyamata 

6.1. Video-feldolgozás 

A video-feldolgozás célja a jelzőlámpás kereszteződésen áthaladó forgalom forgalmi paramé-

tereinek mérésen alapuló meghatározása. A video-feldolgozási módszert a jelzőlámpás ke-

reszteződés forgalmi modelljének identifikációjához szükséges adatok előállítására használ-

tuk. Emiatt a módszer elsősorban az identifikációs feladat által diktált követelmények szerint 

lett specializálva, azonban a fejlesztésekor további általános célokat is figyelembe vettem. 

Általános követelmény volt, hogy a módszer alkalmas legyen jelzőlámpával irányított csomó-

pontban általános forgalmi helyzetek, járműmozgások elemzésére, valamint automatizált, on-

line forgalommérések lebonyolítására. 

6.1.1. A közlekedés megfigyelésének módszerei 

A modellidentifikáció elvégzéséhez mikroszkopikus és makroszkopikus forgalmi jellemzők 

ismerete szükséges. Mikroszkopikus forgalmi tulajdonságot leíró paraméterek közül a jármű 

sebesség, követési idő paramétereket kell kinyernünk a valós forgalmi megfigyelésekből. A 

korrekt identifikációhoz a vizsgált útszakasz forgalmi folyamára jellemző forgalomnagyságot 

(mely makroszkopikus forgalmi tulajdonságot leíró paraméter) is meghatároztuk. Mint emlí-

tettük, a módszer kidolgozásakor célként fogalmaztuk meg, hogy a módszerrel nem csak a 
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forgalmi csomópontban a sárga és piros jelzéseken való áthaladást (járműmozgások, járművi-

selkedés) vizsgálhatjuk, hanem tetszőleges útszakasz forgalmi áramlataira vonatkozó elemzé-

seket (pl. kapacitásvizsgálat) is legyen lehetőség könnyen és hatékonyan elvégezni. 

A forgalmi áramlatok állapotának megfigyelésére és mérésére különböző forgalommérési 

módszerek, eszközök állnak rendelkezésre [41]: 

 hagyományos, kézi számlálási módszerek (mérőszalag, stopperóra, kérdőív): ke-

resztmetszeti forgalom meghatározására (forgalomnagyság, forgalom-összetétel), cél-

forgalmi áramlatok meghatározására, álló helyzetben levő járművek közötti távolság 

mérésére stb. 

 számláló automatákkal végzett adatrögzítés: 

o érzékelők (detektorok): elsősorban a forgalom makroszkopikus jellemzőiről (for-

galomnagyság, forgalomsűrűség, átlagsebesség) szolgáltatnak információt. 

o képfeldolgozási módszerek (videokamerák) [8]: mikroszkopikus (sebesség, dina-

mika, járműviselkedés, követési időköz, sávválasztás stb.), makroszkopikus for-

galmi paraméterek mérésére, rendszámfelismerésre, azonosításra, forgalmi szituá-

ciók elemzésére stb. 

o egyéb eszközök: GPS, mobil eszközök (mobiltelefonok, elektronikus útdíj gyűjtő 

berendezés) stb. 

Az általunk végzett vizsgálat az egyes járművekkel, mint önálló entitásokkal, ill. azok moz-

gáskövetésével foglalkozik, ezért a lehetséges adatgyűjtési módszerek közül a video alapú 

módszert választottam. 

6.1.2. Video-feldolgozáson alapuló járműkövetés 

Video-feldolgozáson alapuló járműkövetés esetén a célunk, hogy a video-forgalomról készí-

tett felvétel alapján meghatározzuk az egyes járművek mozgását, és ezáltal megteremtsük a 

lehetőségét az egyes járművek járműparamétereinek megmérésére. A járműkövetést célzó 

video-feldolgozás általános lépései: 

 előfeldolgozás,  

 háttérelkülönítés,  

 szegmentálás (előtér objektumok detektálása), 

 követés. 
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Előfeldolgozás 

Az előfeldolgozási szakaszban a feldolgozási feltételeknek (felesleges adatok kiszűrése, eltá-

volítása) megfelelő kép előállítása történik meghatározva a képsorozat hasznos részeit (RoI – 

Region of Interest). 

Háttérelkülönítés 

A háttérelkülönítés során a cél a későbbi feldolgozás alapjául szolgáló, háttérhez, illetve elő-

térhez tartozó képpontok megkülönböztetése. A háttérelkülönítés általános blokkdiagramját az 

6-2. ábra szemlélteti. 

 

6-2. ábra Háttérelkülönítés folyamatdiagramja [27] alapján 

Háttérelkülönítési módszereket az irodalom különböző szempontok alapján csoportosítja 

[130], [108]. Az egyik megközelítés a képsorozat történetének tárolási módja szerint rekurzív 

és nem rekurzív technikákat különít el. A színtér dimenziószáma alapján léteznek egydimen-

ziós és többdimenziós vizsgálati módszerek. A megfigyelt képi objektumokat sztochasztikus 

módon modellezzük, avagy determinisztikus módon írjuk le. Az algoritmus paraméterváltoz-

tatás logikája alapján vannak adaptív és nem adaptív módszerek. 

A nem rekurzív módszerek explicit módon az utolsó n képkocka alapján becslik a hátteret, 

illetve számolják ki a háttérelkülönítéshez szükséges paramétereket. A rekurzív technikák 

ezzel szemben mindig az utolsó feldolgozott képkocka alapján frissítik ugyanezen paraméte-

reket, figyelembe véve a paraméterek korábbi értékeit. A nem rekurzív módszerek háttérbecs-

lésére n lépés után már biztosan nem lesznek hatással a korábbi paraméterek, míg a rekurzív 

módszerek esetén ez a felejtési tényező a modell belső dinamikájától függ.  

Az egydimenziós módszerekkel az intenzitás változását és sebességét, a becsült háttérmodell 

és az előtér különbségét tudjuk vizsgálni, a többdimenziós módszerek esetén a fentieken kívül 

több paraméterrel (RGB, HSV, YUV, CIE stb.) tudjuk leírni a képpont tulajdonságát. 
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A megfigyelt képi objektumokat sztochasztikus módon modellező módszerek a mért adatokat 

valószínűségi változóként kezelik, ezzel a zajokat, zavaró tényezőket, esetlegesen fellépő hi-

bákat tudjuk kezelni. 

Az adaptív módszerek rugalmasak, a környezet változásához képesek alkalmazkodni pl. ár-

nyék, fényviszonyok változása. Ezzel szemben a nem adaptív módszerek statikus paraméte-

rekkel működnek, nem képesek kezelni a környezetben fellépő változásokat, így a megválto-

zott rendszertulajdonságok a működésben is zavart okozhatnak. 

6-1. táblázat Háttérelkülönítési módszerek 

 

 

Rekurzív Nem 
rekurzív 

1D Több D Sztochasztikus 
módszer 

Determinisztikus Adaptív Nem 
adaptív 

Képkülönb-
ség [130] 

        

Átlagoló 
median 

[130] 

        

Futó átlag 
[130] 

        

Hisztogram 
alapú 

választás 
[130] 

        

Haritaoglu 
[56] 

        

Ridder 
[145] 

        

Wren et al. 
[177] 

        

McKenna 
[111] 

         

Stauffer-
Grimson 0 

        

Magee 
[108] 

        

Kernel 
Sűrűség 

becslő [36] 

        

Súlypont-
eltoláson 
alapuló 

módszer 
[55] 

        

Sajátháttér 
[120] 
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Szegmentálás 

A szegmentálás során az előtér pontok előtér tárgyakhoz történő hozzárendelése történik.  

 Követés 

Az objektumkövetés a gépi látás egyik fontos területe. Az objektumkövetés alatt általában azt 

a feladatot értjük, amikor egy tárgy trajektóriáját a tárgy képsíkon való áthaladásánál szeret-

nénk megbecsülni [179]. Más szavakkal leírva a követő „algoritmus” konzisztens módon 

címkékkel látja el a követett tárgyakat/objektumokat a video egymást követő képkockáiban. A 

követés célja lehet az objektum mozgásának követésén kívül az objektum kinematikai jellem-

zőinek (pálya, út, elmozdulás) meghatározása, viselkedésének elemzése. Továbbá meghatá-

rozhatjuk az objektum formáját, területét, súlypontját. 

A járművek követésére ismert néhány algoritmus [80]:  

 BloB analízis. 

 Aktív kontúr követés. 

 3D modell. 

 Jellemző követés (Feature tracking). 

BloB analízis  

Az algoritmus bemenete egy bináris kép, amelyen szerepelnek az előtér tárgy maszkok. A 

módszer az előtér tárgyak meghatározására körülhatároló algoritmusokat használ, amelyek 

eredményeként létrejönnek a különálló blokkok (block of bites). A BloB analízissel az előtér 

maszkoknak a statisztikai tulajdonságait (pl. súlypont, terület) határozzuk meg.  Az egymást 

követő képkockákból kinyert statisztikai adatok (BloB jellemzők) alapján lehet következtetni 

az előtérhez tartozó tárgyak mozgásjellemzőire. 

Gupte és társai a járműkövetést 2 szinten, régió és jármű szinteken oldották meg [54]. A jár-

művek régióba/régiókba történő besorolását súlyozott gráfokkal végzik. Az egymást követő 

képkocka régiói között asszociációs probléma merülhet fel, cél a maximálisan súlyozott gráf 

megtalálása. A módszer nehezen kezeli az árnyékokat, torlódásokat és nagy járműveket. 
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a)                                   b)                                     c) 

6-3. ábra a) előtér maszkok; b) mozgó járművek; c) BloB analízis eredményeképpen de-

tektált járművek 

 

Aktív kontúr követés 

Szorosan kapcsolódik a BloB analízishez, hiszen a BloB analízishez hasonlóan az előtér 

maszkokkal próbálja leírni az objektumok követését. A módszer az előtér maszkokhoz kont-

roll pontokat vesz fel. A kontroll pontok felhasználásával vagy poligon vagy egy harmadfokú 

görbével, úgynevezett snake-kel (cubic spline) keríti körbe az objektumot, megkapva a tárgy 

kontúrját [86]. A kontúrok mozgását időben egy affin mozgási modellel írja le. Két Kálmán 

szűrőt használ az affin mozgás paramétereinek, illetve a zárt görbe kontroll pontjainak megha-

tározására. Ez a módszer sűrű forgalmi viszonyok esetén, amikor a járművek takarhatják 

egymást is használható. 
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a)                                         b)                                               c) 

6-4. ábra a) mozgó jármű; b) mozgó tárgy maszkja; c) harmadfokú zárt görbével leírt 

kontúr [86] 

 

3D modell 

Sokan foglalkoztak 3 dimenziós követéssel. A módszerek többsége a forgalmi helyzetet 3 

dimenziós problémaként kezelik, ezáltal az átfedéseket eliminálni tudja. Előre definiált drót-

váz modelleket (wireframe model) használ az objektumok méret, típus szerinti identifikálásra. 

Ezt úgy valósítja meg, hogy a képen talált élekre (edge) illeszti az előre definiált 3D drótváz 

modellt, és ez alapján azonosítja a tárgyat. A módszer előnye, hogy a részben egymást takaró 

objektumokat elkülöníti, és képes felismerni különböző típusú, méretű járműveket (teherautó, 

személygépkocsi, busz stb.).  

            

6-5. ábra Drótváz modell [85] 

Jellemző pontok követése 

A 3D modellekhez hasonló metodika. Nem a teljes járműkövetést valósítja meg, hanem ún. 

jellemző pontok követésére koncentrál. Objektumot leíró vizuális jellemzők a szín, az élek, a 
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textúra. A jellemző pontokat csoportosítja egy vagy több hasonlósági kritérium alapján, majd 

3D koordináta rendszerben értelmezi a jellemző pontokat. 

 

6-6. ábra Jellemző pontok meghatározása Feature tracking módszerrel [80] 

 

6.1.3. A vizsgált forgalmi környezet 

A járműforgalmat jelzőlámpával irányított csomópontokban vizsgáltuk. A video alapú forga-

lom megfigyeléséhez digitális videokamerát használtunk, a felvételek az esetek túlnyomó 

többségében 640×480 pixel felbontással készültek. A rögzítés során a képrögzítés frekvenciá-

ja 24 kép/másodperc volt.  A kidolgozott módszer implementációja video-feldolgozó környe-

zet fejlesztése formájában Matlab környezetben, Simulink és a Video Processing Toolbox 

felhasználásával történt. 

Igyekeztünk a járműmozgásokat felülnézeti, az úttestre csaknem merőleges kameraállásból 

rögzíteni. 

Ilyen konfiguráció mellett az egyes forgalmi sávok viszonylag jól elkülöníthetők és az úttest a 

vizsgált régióban homogén hátteret biztosít, így az egyes járművek jól körülhatárolhatóak.  

A jelzőlámpás csomópontok technikai jellemzői általában jól meghatározottak. Ismertek a 

csomópont geometriai jellemzői (sávok száma, szélessége; kanyarodó sávok esetén a kanya-

rodás szöge stb.); a forgalomirányító berendezés ütemezése (ismert a fázissorrend, jelzések 

hossza stb.). 

Esetünkben a járműmozgás leírásához olyan videofelvételekre volt szükség, amelyeken fon-

tos, hogy a jelzőlámpával irányított csomópontban világosan látszik a járművek stopvonalon 

(referenciavonalon) történő áthaladása, valamint a sávhoz tartozó jelzőlámpaváltások egyér-
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telműen követhetők. Tapasztalataink alapján, az ismertetett körülmények között készült vide-

ofelvételek feldolgozását a következő tényezők nehezítik, mely tényezők okozta problémák 

megoldására a video-feldolgozó módszert fel kell készíteni: 

 A járműfolyam nem folyamatos a jelzőlámpaváltások miatt. 

 A kamera elhelyezés csomóponttól függő. Ideális kamera beállítási szöget nehéz ta-

lálni. 

 A videofelvételen nem csak a vizsgált sáv eseményei kerülnek rögzítésre, hanem pl. 

párhuzamos sávok forgalma, más csomóponti ágak forgalma, utca eseményei, gyalo-

gosok stb. 

 Kameraállásból adódóan a fix tárgyak befolyásolhatják az általunk vizsgált tárgyak 

súlypontjának meghatározását. Ilyenkor a háttérhez tartozó fix tárgy a videokamera és 

a vizsgált forgalom között helyezkedik el. 

 Gyors fényviszony változások (épületek, magas tárgyak árnyéka). 

 Forgalomsűrűség és a vizsgálat tárgyát nem képező mozgó tárgyak (pl. gyalogosok, 

kerékpárosok) miatt előfordul, hogy az egyes járműveket nehéz egzakt módon elkü-

löníteni. 

 Multimodális háttér előfordulása. 

 A videofelvételek – a rögzítési technológiából adódóan – pixelenként is zajjal terhel-

tek. 

 

6-7. ábra Példa a vizsgált forgalmi környezetre 
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6.1.4. A video-feldolgozási módszer kidolgozása 

A video-feldolgozás bemenete egy videojel (video folyam - stream), melyen el kell különíteni 

a mozgó tárgyakat a háttértől. A videojel képkockákból (frame) áll, másodpercenként n darab 

képből. A képek képpontokból (pixel) épülnek fel, minden képpont adott információtarta-

lommal bír.  

A videofelvételek feldolgozásának általam követett menete: 

 Előfeldolgozás. 

 Háttérmodellezés. 

 Utófeldolgozás. 

 Előtér modellezés, tárgykövetés. 

Előfeldolgozási szakasz 

Az előfeldolgozás feladata a feldolgozási feltételeknek megfelelő kép előállítása, felesleges 

adatok kiszűrése, eltávolítása. Első lépés a vizsgált terület, a képsorozat hasznos részének 

(RoI – Region of Interest) meghatározása. Esetünkben a vizsgált terület egy forgalmi sávra és 

a forgalmi sáv forgalomlefolyását szabályozó jelzőlámpára korlátozódik (lásd 6-8. ábra). 

Ha a kép átméretezése (felbontás megváltoztatása) szükséges, azt is ebben a szakaszban vé-

gezzük el. Amennyiben szürkeárnyalatos (greyscale) vagy nem a kamera által használt szín-

térrel dolgozunk, akkor el kell végezni a színtér konverzióját. A későbbi feldolgozási lépések 

gyorsításának egyik lehetséges eszköze a video folyam „újra mintavételezése”, vagyis bizo-

nyos képkockáinak eldobása csökkentve ezzel a további lépések során feldolgozandó képkoc-

kák számát. A tapasztalataink szerint a járműparaméterek mérésének pontosságát az esetek 

nagy többségében nem rontja lényegesen, ha csak minden harmadik, negyedik képkockát dol-

gozzuk fel. Ezt a video folyam tömörítési lépést is az előfeldolgozás során hajtjuk végre. 
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6-8. ábra RoI meghatározás 

Háttérmodellezés 

Az általam javasolt video feldolgozó módszer a képet pixelenként, RGB színtérben direkt 

módon vizsgálja, majd eldönti, hogy a képpont az előtér vagy a háttér objektumhoz tartozik-e. 

A későbbi képfeldolgozási lépések során majd az előtérpixelek alapján fogjuk a képen rögzí-

tett objektumokat meghatározni, ill. ezek közül a járműveket elkülöníteni. A pixelenkénti 

vizsgálat előnye, hogy hatékonyan oldja meg a sűrű forgalom, illetve a vizsgálat tárgyát nem 

képező mozgó tárgyak kezelését.  

Az egymást követő mintavételekénél az adott pixelhez tartozó RGB értékek (továbbiakban 

pixelérték, amit a modellben Xt  jelöl) által a színtérben meghatározott pontok sorozatát, a 

pixeltörténetet kapjuk (lásd 6-9. ábra). 

               

6-9. ábra Pixel történet RGB színtérben és az ABM módszer 0 által használt ún. szféri-

kus térrészek 
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Ha tárolnánk a vizsgálati idő alatt az összes pont értékét, akkor a vizsgálat után ezeket az ér-

tékeket egy klaszterező módszerrel egyszerűen, egyértelműen csoportokba tudnánk rendelni. 

Ez a megoldás rendkívül tár- és számításigényes, valamint a csoportokba rendelés nem való-

sítható meg on-line módon, vagyis a csoportosítást csak a vizsgálat befejezése után tudnánk 

elvégezni. Ezt a problémát oldotta meg Stauffer és Grimson az Adaptive Background Mixture 

(ABM) módszerrel 0. A módszer a háttérelkülönítés folyamatát két fő lépésre bontja: 

 On-line klaszterezés: a pixeleknek az RGB színtérben reprezentáló pontok adott el-

oszlással jellemzett pontcsoporthoz történő hozzárendelése: 

o Szükség esetén új normális eloszlású klasztercsoportok definiálása. 

 A pontcsoportokat jellemző eloszlások paramétereinek on-line/rekurzív becslése: 

o Eloszlások frissítése. 

Az on-line feldolgozás megvalósításához nem tároljuk el az egyes pixelek történetét, hanem 

az RGB színtérben úgynevezett szférikus térrészeket definiálunk. A szférikus térrésszel való-

jában az egyes pontcsoportokat modellezzük. Egy szférikus térrész úgy jön létre, hogy az egy 

adott képponthoz tartozó különböző képkockákon szereplő RGB értékeket háromdimenziós 

térben reprezentáló pontok egy halmazát egy közös csoportba soroljuk és egy normális elosz-

lással jellemezzük (lásd 6-9. ábra). Egy ilyen három dimenziós normális eloszlásnak a való-

színűség-sűrűségfüggvénye a következő:  

𝜂 𝑋𝑡 |𝜇, Σ =
1

 2𝜋 
𝑛
2 ∙  Σ −

1
2

∙ 𝑒−
1
2
 𝑋𝑡−𝜇 𝑇Σ−1 𝑋𝑡−𝜇 

 (47) 

ahol 𝜇 az eloszlások súlypontjait, Σ az eloszlások variancia mátrixát jelöli.  

A valószínűség-sűrűségfüggvény segítségével közelítjük a pontok valós eloszlását a három 

dimenziós térben. A normális eloszlást két paraméterrel jellemezhetjük, ezek az eloszlások 

súlypontjai (𝜇), az eloszlások variancia mátrixa (Σ). Feltételezzük, hogy az RGB térben a ten-

gelyek mentén a valószínűségi változókhoz tartozó RGB értékek egymástól függetlenek. Ezen 

feltételezés mellett csak a variancia mátrix főátlójában szerepelnek elemek, amelyek minden 

irányban (RGB) azonosak.  

  



104 

 

A modellben ez a feltételezés jelentősen csökkenti a számítási igényeket. 

𝚺 = σ2 ∙ 𝐈 (48) 

ahol   𝚺:  eloszlások variancia mátrixa, 

 σ2: szórás négyzet az egyes irányokban (RGB), 

                              𝐈: egységmátrix. 

A szférikus térrész határát az eloszlások adott szórása (standard deviáció) határozza meg. 

Technikai feltételektől függően határozzuk meg az egy pixelhez tartozó eloszlások, a szféri-

kus térrészek számát. Ennek jellemző értéke 3 - 5. Ezeket a (normális) eloszlásokat (N), térré-

szeket a súlypontjukkal és a variancia mátrixszal jellemezzük: 

𝑁~(𝜇, 𝚺) 
(49) 

 

On-line klaszterezés 

Az inicializálási fázisban az első pixel értéke adja a pixelhez tartozó első eloszlás súlypontját. 

A variancia értékét megválasztjuk (tapasztalatok alapján σ2 = 0.8), ami a frissítések során 

idővel konvergál a jellemzett pontcsoport valós szórásához. Ha a következő pixelérték az 

adott standard deviáció adott számú többszörösén belül van, akkor hozzárendeljük a pixelt az 

előzőekben definiált pontcsoporthoz. Ha pixelérték az adott határon kívülre esik, akkor az 

előzőhöz hasonló módon új eloszlást hozunk létre, vagyis egy új szférikus térrész keletkezik. 

Ez a folyamat egészen addig folytatódik, amíg el nem érjük az egy pixelhez tartozó térrészek 

maximális számát. 

Új normális eloszlású klasztercsoportok definiálása 

Abban az esetben, ha a szférikus térrészek száma telítődik, vagyis eléri a képfeldolgozás ele-

jén meghatározott maximális értéket, és az előző lépéssorozat során újat kell létrehozni, akkor 

a meglevő szférikus térrészek közül azt a szférikus teret „kell kidobni”, amelyikhez a legke-

vesebb pontot (RGB színtérben a pixelérték) rendeltük hozzá korábban. Mivel a számítás-

igény csökkentése miatt nem tároljuk a pixeltörténetet, elvileg nem tudjuk, hogy melyik ez a 

szférikus térrész. A legkevesebb pontot tartalmazó szférikus térrész kiválasztása a térrészek-

hez rendelt súlyok alapján történik. Minden szférikus térrészhez hozzárendelünk egy 𝜔 súly 
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paramétert. Minden új képkocka feldolgozásakor az adott pixelhez tartozó valamennyi szféri-

kus térrész súlya módosul, amelyikhez a feldolgozott pixelértéket hozzárendeljük, annak a 

súlya növekszik, a többi súlya pedig csökken. A súly frissítését leíró egyenlet: 

𝜔𝑘 ,𝑡 =  1 − 𝛼 𝜔𝑘 ,𝑡−1 + 𝛼 𝑀𝑘 ,𝑡  
(50) 

ahol 𝛼: tanulási ráta, amellyel a frissítés gyorsaságát szabályozhatjuk, 𝑀𝑘 ,𝑡  az adott pixel t-dik 

időhöz tartozó képkockán szereplő RGB értékének szférikus térhez való tartozását szemléltető 

oszlopvektor. Az oszlopvektor 1 értéket vesz fel annál a szférikus térrész indexénél, amelyhez 

a pixelérték tartozik, a többinél 0 értéket. Előállhat olyan eset, amikor két szférikus térrész 

metszi egymást, és ebbe a metszetbe esik a vizsgált pixelérték. Ilyenkor a pixelérték a két 

gömb súlypontjától való távolsága dönti el, hogy a pixelérték melyik szférikus térrészhez tar-

tozik. 

Eloszlások paramétereinek on-line / rekurzív becslése 

Ha a pixelérték valamelyik szférikus térrészhez hozzátartozik, akkor a klasztercsoport para-

métereit a csoport súlypontjától való távolsága alapján Gauss féle magfüggvény (kernel 

function) szerint frissítjük, pontosítjuk.  

Egy pixelérték szférikus térrészhez rendelésekor az eloszlás súlypontját a következő módon 

frissítjük: 

𝜇𝑘 ,𝑡 =  1 − 𝜌 𝜇𝑘 ,𝑡−1 + 𝜌𝑋𝑡  (51) 

ahol  𝜌 = 𝛼𝜂(𝑋𝑡|𝜇𝑘 ,𝑡−1 , 𝜍𝑘 ,𝑡−1). 

Hasonlóan frissítjük szférikus térrészhez tartozó eloszlás varianciáját a következők szerint: 

𝜍𝑘 ,𝑡
2 =(1-ρ)𝜍𝑘 ,𝑡−1

2 +ρ (𝑋𝑡 − 𝜇𝑘 ,𝑡)𝑇(𝑋𝑡 − 𝜇𝑘 ,𝑡) (52) 

ahol  k:  a szférikus térrész indexe, 

        μk,t: k-dik szférikus térrészhez tartozó normál eloszlás súlypontja t 

időnél, 

        Σk,t: k-dik szférikus térrészhez tartozó normál eloszlás kovariancia 

mátrixa t időnél, 

          η: Gauss féle magfüggvény. 
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A feldolgozás következő lépése a szférikus térrészek alapján a háttér elkülönítése. Ehhez ér-

demes összefoglalni, hogy a modellben ez idáig milyen információk állnak rendelkezésre: 

 meghatároztuk minden pixelhez a hozzá tartozó szférikus térrészeket, 

 a térrészekhez hozzá tudjuk rendelni a pixelértékeket, 

 a térrészeket a hozzárendelt pixelértékek száma alapján súlyoztuk, 

 minden pillanatban a súly alapján a megadott maximális számú klasztercsoport szere-

pel.  

A háttér elkülönítését pixelek szintjén hajtjuk végre. A szférikus térrészekhez számított sú-

lyokat (ω) egy T küszöbértékkel hasonlítjuk össze. A T küszöbérték egy választott konstans 

paraméter. Ezt a konstans értéket hasonlítom össze pixel szinten minden egyes pixelhez tarto-

zó aktuális eloszlás súlyával. 

A T küszöbérték ismeretében már elvégezhető valamennyi pixelhez tartozó összes szférikus 

térrész előtérhez vagy háttérhez történő hozzárendelése. Ha az ωk kisebb, mint a T, akkor a 

ωk-val jellemzett RGB térben levő szférikus térrész, ill. a hozzá tartozó pontok az előtérhez 

tartoznak, ellenkező esetben a háttérhez.  

𝐵 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑏   𝜔𝑘

𝑏

𝑘=1

> 𝑇  
(53) 

A háttérelkülönítési fázis eredményeként minden képkockát előtér és háttér pontokra osztot-

tuk fel, így előállt egy előtér, ill. háttér maszk. Az előtérhez és a háttérhez tartozó pontokat 

ábrázoló képre látunk példát a 6-10. ábraán, az előtérhez tartozó pixeleket 1 jelöli, a háttér 

pixeleit 0. 
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6-10. ábra Előtér és háttérmaszkok egy képkockán 

Gyakran előfordulnak olyan esetek, amikor a háttérhez nem csak statikus elemek tartozhat-

nak, hanem periodikusan változók is, mint például mozgó falevelek, víz tükröződése stb. 

Ilyenkor úgynevezett multimodális háttér jön létre, ami azt jelenti, hogy nem csak egy szfér i-

kus térrész tartozik a háttérhez egy adott pixel esetén, hanem akár több is. A fent leírt módszer 

megfelelő paraméter beállítás esetén képes multimodális háttér kezelésére kettőnél több szfé-

rikus térrész használatával (lásd 6-11. ábra). 

 

 

6-11. ábra Az egyes szférikus térrészekhez tartozó súlyok változása multimodális háttér 

esetén 
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Utófeldolgozás 

A háttérelkülönítés során előállt előtér maszkok az előforduló zajok miatt töredezettek lehet-

nek. Az előtér maszkok egyértelmű behatárolására, a zajok eliminálására morfológiai operáto-

rokat használtunk. Az utófeldolgozás során, az előtér tárgy által meghatározott maszkban az 

esetlegesen hibásan háttérként azonosított képpontokat az előtérhez rendeljük hozzá.  

Az utófeldolgozás feladataira a következő, a képfeldolgozásban általánosan használt morfoló-

giai műveleteket használtuk: 

 Imfill: Az egybefüggő képi objektumok létrehozása, „lyukak” kitöltése. 

 Imerode: erózió. Zajok, kinövések eltüntetése. 

 Imopen: nyitás. Morfológiailag a kép nyitása, használatával a zajok eltávolíthatók, 

megtartva az eredeti objektum méretét és formáját. 

 Imclose: zárás. Az Imclose használatának célja, a szegmentálás minőségének javítása. 

Morfológiailag a kép zárása: szürkeárnyalatos vagy bináris képen végez morfológiai 

zárást, bináris képen a lyukak „betömése” megtartva az eredeti objektum méretét és 

formáját. A morfológiai zárási operáció egy kitágítás (dilatation), amit egy erózió 

(erosion) követ, ugyanazt a szerkesztő elemet használva mindkettő operációra. 

 Imdilate: dilatáció. Lyukak betömésére.  

 Bwareaopen: Kis, nem releváns komponensek kiszűrésére. 

Az utófeldolgozási munkálatok eredményeként az előtér és háttér maszkok és az eredeti kép 

kombinációjaként megkapjuk a háttértől elkülönített előtér objektumokat 6-12. ábra. 

 

6-12. ábra Háttérelkülönítés és utófeldolgozás eredménye; bal oldalon az eredeti kép, 

jobb oldalon a háttérelkülönítés és utófeldolgozás eredményeként előállt kép 
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Előtérmodellezés, tárgykövetés 

A háttér feldolgozás eredményként képkockánként elkülönítettük az előtérhez, illetve a hát-

térhez tartozó képpontokat. Az előtérmodellezés célja, hogy képkockánként azonosítsuk az 

előtér objektumait.  

Abban az esetben, ha a háttérmodellezés eredményeképpen keletkezett előtér tárgyak egzakt 

módon nem elkülöníthetők, akkor az előtérként azonosított pixeleket szegmentálni kell. Az 

előtér tárgyai külön régióba tartoznak. Szegmentálással akkor kell foglalkozni, ha a következő 

esetek állnak fenn: 

 Elveszhetnek a régiók. Ennek okai: 

o A jármű, amire a régió vonatkozik nem látható többé, így a régió eltűnik.  

o A járművek fénylő fém tárgyak. 

o Előállhat az az eset, amikor a jármű takarásba kerül a háttér miatt. 

 Új régiók jelenhetnek meg. Néhány lehetséges ok rá:  

o Egy új tárgy (jármű, kerékpáros) a kamera látóterébe kerül. 

o A járművek fénylő fém tárgyak. 

o A korábban takarásba levő jármű külön régióba kerül.  

 Az i-dik képkockán azonosított régió átcsúszhat több régióba az (i+1)–dik képkockán 

a következők miatt:  

o Előállhat az az eset, amikor a jármű takarásba kerül egy másik jármű miatt, vagy 

ahhoz túl közel haladt, és így a két jármű egy régióként lett detektálva.  

o Zajok és háttérelkülönítési folyamat hibái miatt az egy régióként detektált jármű 

több régióként jelenik meg, amint elhalad a képen. 

A szegmentálásra, a tárgyak elkülönítésére számos módszer áll rendelkezésre: asszociációs 

gráfok használata, hierarchikus szegmentáció, él-korrekciós módszerek, régió alapú szegmen-

tálás, pixel eloszlás és variancia alapú tér-színtér szegmentálás. 

Esetünkben a videokamera helyzetének szerencsés megválasztása miatt nem volt szükség 

szegmentálásra, mivel az előtér tárgyak és a régiók asszociációja egyértelmű volt. A 

háttérelkülönítés során kapott régiókat blokkonként (Block of bites) tudtuk kezelni.  

Az előtérhez tartozó objektumok azonosítása érdekében BloB analízissel elkülöníthetjük az 

előtérhez tartozó tárgyakat, az ún. blobokat. Blob alatt az összefüggő pixelek régióját értjük. 
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A blobokat szomszédsági kritériumok alapján, az „8-connectivity” algoritmussal határoltuk 

körül (lásd 6-13. ábra) [166]. 

 

                   

6-13. ábra 8-connectivity kritérium alapján a középső pixelhez rendelhető pixelek (bal 

oldal); 8-connectivity körülhatároló algoritmus az ábra jobb oldalán [10] 

 

A blobok meghatározását követően blobonként kiszámítjuk a BloB jellemzőket. Minden 

egyes blokkot sajátos paraméterekkel tudunk jellemezni. A paramétereket 6-2. táblázat foglal-

ja össze [68]. 

 6-2. táblázat BloB jellemzők 

Paraméter Leírás 

Area Vektor, ami a pixelek számát reprezentálja a címkézett régiókban 

Centroid 2×N mátrix, ami a centroid (súlyponti) koordinátákat tartalmazza, N a blobok száma 

BBox 4×N mátrix, a határoló doboz koordinátáit tartalmazza, ahol N a blobok száma 

MajorAxis Vektor, ami az ellipszis nagy tengelyének hosszát ábrázolja 

MinorAxis Vektor, ami az ellipszis kis tengelyének hosszát ábrázolja 

Orientation Vektor, ami a szöget írja le az ellipszis nagyobb tengelye és a x tengely között. 

Label  Címke mátrix  

Count  Skalár érték, ami leírja a címkék számát az aktuális képen  
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Az egymást követő képekből kinyert statisztikai adatok (BloB jellemzők) alapján lehet követ-

keztetni az előtérhez tartozó tárgyak mozgásjellemzőire. 

A video-feldolgozás egyik feladata volt minden mintavételezésnél információgyűjtés a vizs-

gált útszakasz állapotáról (járművek száma a RoI-ban) és a járművek statisztikai adatairól 

(súlypont koordináták, jármű kiterjedése pixelben). Mivel a jelzőlámpával irányított csomó-

pont egy forgalmi sávjában folyó forgalom vizsgálata volt a feladatunk, ezért a video-

feldolgozás során szinkronizálni kellett a járművek mozgását a jelzőlámpaváltásokkal. Ezt a 

következő lépésekben valósítottuk meg: 

 A jelzőlámpa belengése, mozgása okozta hibalehetőségek kiküszöbölése érdekében 

elsőként egy minimális RoI-t választottunk ki, amelyik tartalmazza a jelzőlámpa piros 

jelzését. 

 Mivel a piros szín intenzitása a legnagyobb, ezért az RGB színtérből csak a R (Red) 

csatorna értékeit választottuk ki (lásd 6-14. ábra). 

 

6-14. ábra R csatorna régióra vonatkozó átlagértékeinek sorozata mintavételenként 

 

 Vettük az R csatorna régióra számított átlagértékét minden mintavételkor. Mivel a 

lámpa hátterében elhaladhatnak járművek, vagy egyéb zajok befolyásolhatják ezt az 

átlagértéket, ezért az átlagérték szintjéből nem tudunk kinyerni használható informá-

ciót. Ezért nem a jelszintet, hanem a pillanatnyi átlagérték és az azt megelőző időpil-

lanatra jellemző átlagérték különbségét (y(t)) vizsgáltuk. A lámpaváltásokat az egy-
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mást követő átlagértékeknél tapasztalt hirtelen, nagy kiugrások (peak) alapján sikerült 

a legnagyobb biztonsággal beazonosítani. 

 

 

(54) 

ahol     y(t): jelfolyam, 

          𝑅𝑘 ,𝑙 : k, l pozíciójú képpont R (piros) csatornájának értéke, 

          n, m: a vizsgált régió sorainak és oszlopainak száma, 

            k, l: a vizsgált képpont sorának és oszlopának indexe. 

 

 

6-15. ábra A lámpaváltások kiugrásokkal; a lefele mutató csúcsok a piros-sárga jelzésről 

zöld jelzésre történő váltást jelzik; a felfele mutató csúcsok a sárgáról piros jelzésre tör-

ténő váltások 

 

Ha az 𝑦(𝑡) jelfolyamot úgy át tudjuk alakítani, hogy a csúcsok alapján bináris jelfolyamot 

kapjunk, akkor ezzel irányíthatjuk, triggerelhetjük az adatgyűjtés folyamatát és kiválaszthat-

juk a vizsgálat szempontjából érdekes periódusokat. A jelzőlámpaváltások azonosítása egy-

szerű küszöbszinttel történő összehasonlítással történt:  
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(55) 

ahol  𝑦𝑙𝑐 (𝑡):  az y(t)-ből származtatott jelfolyam utalva a lámpaváltások 

időpillanatára, 

               c: konstans a kiugrások meghatározásához, 

           y(t): jelfolyam. 

Elvégezve a járműmozgásokat leíró trajektóriák jelzőlámpaváltásokkal történő szinkronizálá-

sát (lásd 6-16. ábra) megkaphatjuk periódusonként a járművekhez tartozó – a video-

feldolgozás alapján kinyert – statisztikai jellemzőket. Az ábrában a sárga vonal a jelzőlámpa 

sárga jelzésének kezdetét, a piros vonal a piros jelzés indulását szimbolizálja.  

 

6-16. ábra Járműmozgások jelzőlámpaváltásokkal való szinkronizálása 

 

6.2. Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozás folyamata: 

 nyers adatok szűrése, 

 egy járműhöz tartozó adatpontok asszociációja, 
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 járműparaméterek kinyerése. 

Nyers adatok szűrése 

A video-feldolgozás eredményeként képkockánként ismerjük a RoI-ban tartózkodó járművek 

számát és súlypontjainak koordinátáit. Az elvégzett mérések alapján megállapíthatjuk, hogy 

elhanyagolható a szinkronizációból származó véletlen hiba (az algoritmus nem ismeri fel a 

jelzőlámpa váltás időpillanatát), illetve módszeres hiba (a valós lámpaváltások és a lámpavál-

tásokat feldolgozó jelek időben módszeresen eltérnek) sem fordul elő. Ezzel ellentétben a 

video-feldolgozásból kinyert jármű súlypontokat leíró adatok zajjal terheltek lehetnek. Ennek 

oka, hogy a háttérelkülönítés és a szegmentálási algoritmusok nem minden esetben képesek a 

videofelvételen jelentkező zajokat eliminálni. A zajok csökkentésére minden egyes mintavé-

telnél megvizsgáljuk a mintavételhez tartozó járművek súlypont koordinátáinak távolságát a 

jármű haladási irányában, feltéve, ha egy mintavételi időponthoz több jármű tartozik. Abban 

az esetben, ha a súlypont koordináták távolsága a videokamera helyzetétől függő minimális 

járműméretnél kisebb, akkor feltételezzük, hogy a képfeldolgozó algoritmus egy járművet két 

járműként érzékelt. Ilyenkor a két súlypontot összevonjuk, azok számtani átlaga lesz az ösz-

szevonás eredményeként létrehozott jármű súlypontja.  

A feldolgozás során a kiértékelésből is származhat hiba. Kiértékelési hiba a kamera torzításá-

ból, nem távolságtartó leképezéséből adódik. A kamera távolsággal arányos torzítását a fel-

dolgozási lépések előtt egy egyszerű ponttranszformációjval korrigáljuk (6-17. ábra). Ennek 

számítása a következő módon történik: 

𝑐𝑛𝑡𝑟𝑡𝑟 = 𝑐𝑛𝑡𝑟𝑜 ∙  1 + 𝑟𝑡𝑟 ∙ 𝑐𝑛𝑡𝑟𝑜/𝑅𝑚𝑎𝑥   
(56) 

 

ahol   𝑐𝑛𝑡𝑟𝑡𝑟 :  módosított/kompenzált súlypont (centroid) y irányú koordinátája, 

 𝑐𝑛𝑡𝑟𝑜 : eredeti súlypont koordináta y irányú koordinátája, 

    𝑅𝑚𝑎𝑥 :         vizsgált pixeltartomány (pixel range) y irányban felvett maximá-

lis értéke, 

 𝑟𝑡𝑟 : arányszám (meredekség). 
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6-17. ábra Kinyert pontokhoz hozzárendelt korrekciós arányszámok  

 

Egy járműhöz tartozó adatpontok asszociációja 

A kompenzáció után kapott pontokat, amelyek a járművek súlypontját jelölik, egy mátrixban 

tároljuk (lásd 6-18. ábra). Minden egyes oszlop egy feldolgozott képkockának (mintavétel) 

felel meg, tehát n mintavétel esetén az oszlopok száma n. A sorok száma megegyezik az egy 

mintavételhez maximálisan detektált járművek számával. A mátrixban képletesen a képkoc-

kánként detektált járműveket különböző szimbólumok jelölik. A Blob algoritmus eredménye-

ként kapott adathalmaz egyik hiányossága, hogy az oszlopbeli index alapján közvetlenül nem 

azonosítható be egy adott jármű adott képkockán való elhelyezkedése. Ez azt jelenti, hogy ha 

az i-dik mintavétel esetén a járműhöz tartozó pozícióérték (súlypont) az első sorban található, 

akkor ebből nem következik az, hogy az (i+1)-dik mintavételnél is az első sorban lesz a 

járműhöz tartozó pozíció (súlypont) (lásd 6-18. ábra). Ezt a problémát a járművek és a pozíci-

ójukat leíró adatpontok asszociációjával oldottuk meg. 

Emiatt szükséges egy asszociációs algoritmus definiálása, mely képkockánként összerendeli a 

járműveket és a járművek pozícióját (súlypontját).  
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6-18. ábra Adatpontokat (járműpozíció) tartalmazó mátrix. Az azonos szimbólumok egy 

adott járműhöz tartozó adatpontok. 

A hozzárendelés megvalósításának lépései: 

 Adott járműhöz tartozó első pozíció (𝑥1) felvétele. Ezt akkor tesszük meg, ha a pozí-

ciókat tartalmazó oszlopvektorban találunk olyan pontot, melyet egyetlen korábban 

definiált járműhöz sem tudtunk hozzárendelni. 

 Inicializálás: Az első pont megtalálásakor nincs ismeretünk a jármű sebességéről 

(gyorsulásáról), ezért egy kezdeti 𝑣0 sebességet rendelünk a járműhöz. A 𝑣0 sebessé-

get a csomópontra jellemző átlagsebességből származtatjuk. 

 A következő pontok keresése: Vesszük a következő képkockához tartozó adatoszlo-

pot. A képkockához tartozó pozíciókból (súlypontokból) (𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘,𝑖) kivonjuk a 

járműhöz utoljára hozzárendelt pozíciót, majd megkeressük az előző járműpozícióhoz 

legközelebb eső adott képkockán talált pozíciókat (𝑘 = 1. . 𝑙). Ez lesz a jármű követ-

kező lehetséges pozíciója (𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
). 

𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛   𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘,𝑖 − 𝑥𝑖−𝑛 

𝑙

𝑘=1

 
(57) 

ahol   𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘,𝑖:  adathalmaz k tagú vektora i-dik mintavételnél, 

 𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
: pozíció i-dik mintavételhez tartozó lehetséges értéke, 

 𝑥𝑖−𝑛 :         (i-n)-dik mintavételnél a vizsgált járműhöz tartozó pozíció, 

 𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖 : i-dik mintavételhez tartozó becsült sebesség, 
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 𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑛 : (i-n)-dik mintavételhez tartozó becsült sebesség. 

 

 A következő pont becslése: A járműhöz tartozó előző pozíció és a becsült 𝑣𝑒𝑠𝑡 , (inici-

alizáláskor 𝑣0) sebesség alapján ki/levetítünk egy következő pontot (𝑥𝑒𝑠𝑡 ), aminek 

környezetében, adott határokon (𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 ) belül keressük a következő pozíciót. 

𝑥𝑒𝑠𝑡 |𝑖 = 𝑥𝑖−𝑛 +  𝑛 ∙ 𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑛  
(58) 

𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 𝑥𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑥𝑏𝑎𝑐𝑘  (59) 

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑥𝑎𝑒𝑎𝑑  (60) 

 
 

ahol   𝑥𝑏𝑎𝑐𝑘 :  intervallum hossza a jármű haladásával ellentétes irány-

ban, melyen belül a megtalált pontot az adott járműhöz 

rendeljük, 

                 𝑥𝑎𝑒𝑎𝑑 : 

 

intervallum hossza a jármű haladási irányában, melyen 

belül a megtalált pontot az adott járműhöz rendeljük, 

  𝑛: az aktuálisan feldolgozott képkocka és az utolsó járműhöz 

rendelt pozíciót tartalmazó képkocka indexe közötti kü-

lönbség,  

 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 : i-dik pozíció értékeinek lehetséges intervalluma. 

 

 A keresett pontról eldöntjük, hogy a jármű trajektóriájához tartozik-e vagy sem. 

𝑥𝑖 =  

𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
, 𝑎 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 < 𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

< 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥

[𝑛. 𝑎. ], 𝑎 𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
< 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

[𝑛. 𝑎. ], 𝑎 𝑥𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
> 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥

  (61) 

 
 

ahol   𝑥𝑖:  i-dik pozíció, 

 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 : i-dik pozíció értékeinek lehetséges intervalluma. 
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Amennyiben nem találunk adott képkockán a járműhöz tartozó súlypontot, akkor ugrunk a 

következő jármű vizsgálatára, illetve a következő képkocka feldolgozására. 

 Sebesség becslése: Az új pozíció (𝑥𝑖) és az előző pozíció (𝑥𝑖−𝑛), valamint az előzőleg 

megbecsült sebesség (𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑛 ) alapján a korábbi pozíció értékeket is figyelembe véve 

becsüljük a jármű jelenlegi pozíciójához tartozó sebességet (𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖). 

𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖 =  1 − 𝛼 ∙
 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−𝑛 

𝑛
+ 𝛼 ∙ 𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑛  

(62) 

 

ahol   𝛼:  felejtési tényező, 

 𝑥𝑖: i-dik mintavételhez tartozó y irányú pozíció, 

 𝑛:         két értékes mintavétel között eltelt mintavétel, 

 𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖 : i-dik mintavételhez tartozó becsült sebesség, 

 𝑣𝑒𝑠𝑡 |𝑖−𝑛 : (i-n)-dik mintavételhez tartozó becsült sebesség. 

Az egy járműhöz tartozó új pozíciókat az egész megfigyelt tartományban keresünk. Abban az 

esetben, ha egy idő után nem találunk új pozíciókat, az azt jelenti, hogy a jármű kiment a kép 

vizsgált tartományából. Ezt követően a járműhöz hozzárendelt pozíciókat kiszedjük az adat-

halmazból. Az adathalmaz vizsgálata egészen addig tart, amíg a képfeldolgozásból kinyert 

adathalmazban fel nem dolgozott pozíciók találhatók. Eredményül egy olyan mátrixot ka-

punk, ahol az egyes sorok a különböző járműveket jelölik, a sor elemei pedig a járművekhez 

tartozó pozíciók, vagyis a járművek trajektóriái (lásd 6-19. ábra). 
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6-19. ábra Járművek trajektóriái 

 

Járműparaméterek kinyerése 

A jármű trajektóriák alapján a kinyert paramétereket 6-3. táblázat tartalmazza. A táblázatban 

szereplő paramétereken kívül minden járműhöz meghatározzuk minden feldolgozási ciklus-

ban az aktuális helyzetét és ez alapján kiszámoljuk az aktuális sebességét és gyorsulását. 
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6-3. táblázat Videofeldolgozás során kinyert járműparaméterek 

Jármű 

sorszám 

Vizsgálat kezdete óta 
eltelt idő 

Jelzés színe az 
áthaladáskor 

Periódus 
száma 

A periódus 
kezdete óta 

eltelt idő 

Követési idő 

1 224,84 'zold' 2 1,36 [] 

2 230,48 'zold' 2 5,28 5,64 

3 232,84 'zold' 2 7,64 2,36 

4 232,88 'zold' 2 7,68 0,04 

5 234,36 'zold' 2 9,16 1,48 

6 239,64 'zold' 2 14,44 5,28 

7 241,88 'zold' 2 16,68 2,24 

8 244,16 'zold' 2 18,96 2,28 

9 246,84 'zold' 2 21,64 2,68 

10 249,2 'sarga' 2 24 2,36 

11 253,6 'piros' 2 28,4 4,4 

12 254,36 'piros' 2 29,16 0,76 

13 332,92 'zold' 3 1,16 78,56 

14 335,88 'zold' 3 2,8 2,96 

15 338,56 'zold' 3 5,48 2,68 

16 341,2 'zold' 3 8,12 2,64 

17 344,96 'zold' 3 11,88 3,76 

 

6.3. Automatikus járműosztályozáson alapuló paraméter identifikáció 

A különböző osztályokba tartozó járműparaméter értékek meghatározására szolgáló módszer 

a járművek megfigyelt paraméterei alapján működő automatikus klaszterezésre támaszkodik.  

A megfigyelés során video felvételek alapján meghatároztam a megfigyelt járművek konkrét 

paramétereit. A modell eredeti célját szem előtt tartva csak a zöld jelzésről sárga, illetve a 

piros jelzésekre történő váltásokat vizsgáljuk. A modell definícióban szereplő paramétereket 

(követési időt, sebességet, jármű referencia stopvonalon való áthaladása és a jelzőlámpa sárga 

jelzésre való váltása között eltelt időt) rögzítettem.  
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6-20. ábra A forgalom megfigyelő módszer eredményeként kapott pontsokaság 

Ha a kinyert paraméter értékeket egy adathalmaz pontjaiként értelmezzük (6-20. ábra), szá-

mos algoritmus létezik a különböző vezetői osztályok jellemző paraméterértékeinek meghatá-

rozására. Ilyen jellegű feladatok megoldására mind a klaszterezési, mind az osztályozási algo-

ritmusokat használhatjuk [42]. Esetünkben a vizsgált rendszerben nincsenek előre definiált 

vezetői csoportok, nem ismert a csoportok száma. Ilyen esetben a klaszterezési módszerek 

nyújtanak megoldást.  

Klaszterezés alatt egy adathalmaz elemeinek hasonlóság alapján osztályokba (klaszterek) való 

csoportosítását értjük. Az osztályokat középpontjukkal (centroid) azonosítjuk. Klaszterezés 

során az adatok maguk alakítják ki az osztályokat. Esetünkben egy osztály ekvivalens egy 

vezetői csoporttal. Az osztályozási módszerek esetén – szemben a klaszterezéssel – az osztá-

lyok előre ismertek. Az osztályok valamilyen mintával vagy modellel vannak leírva. 

A járműosztályok paramétereinek meghatározására én egy klaszterezési eljárást, a k-means 

algoritmust alkalmaztam [43], [83], mely iteratív, felügyelet nélküli tanulási fázis után meg-

határozta közel optimális csoportjait a paraméterpontoknak a sokdimenziós paramétertérben.  

Adott 𝑋 =  𝑋 1, 𝑋 2, … , 𝑋 𝑚   m darab n dimenziós vektor. 

Első lépésként meghatározzuk a klaszterek számát (k). 
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A gyakorlatban az osztályozáshoz szükséges osztályszám meghatározása többféleképpen le-

hetséges: véletlenszerűen felveszünk k darab középpontot, egyenletesen felveszünk pontokat 

(az n-dimenziós térben), vagy valamilyen más módszerrel adott kezdeti megoldást is használ-

hatunk. Érdemes figyelembe venni az osztályok egymáshoz viszonyított méretét is, mert pél-

dául nagy elemszámú klaszterek mellett egy 1-2 adatpontot tartalmazó klaszternek gyakran 

nincs túl sok értelme. 

Az algoritmus lépései: 

1. Középpontok inicializálása. Véletlenszerűen felveszünk k darab középpontot (𝜇𝑗 , ahol 

j=1..k).  

2. Az adatpontokat klaszterekhez rendeljük, ahhoz a klaszterhez, amelyikhez a legköze-

lebb esik. A pontok távolságának meghatározása valamilyen távolságfüggvényel tör-

ténik. Néhány lehetséges távolságfüggvény: Euklideszi távolság, Mahalanobis távol-

ság, Hamming távolság stb. Én a távolságok meghatározására az euklideszi távolságot 

használtam. Euklideszi távolság 𝑥 ,𝑦  vektorok között: 

 𝑥 − 𝑦  =    𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 2

𝑛

𝑖=1

 
(63) 

3. Újraszámítjuk a középpontokat. 𝑟𝑖,𝑗  =1, ha 𝑥i 𝜇𝑗 -hez van közelebb, különben 0. 

𝜇𝑗 =
 𝑟𝑖,𝑗  𝑥𝑖𝑖

 𝑟𝑖,𝑗  𝑖
 (64) 

4. Az adatpontokat átsoroljuk úgy, hogy a csökkenjen az adatpontok és a középpontok 

közötti távolság. A minimalizálandó hibafüggvény:  

𝐸𝑟𝑟 =   𝑟𝑖,𝑗   𝜇𝑗 − 𝑥𝑖 
2

𝑗

→ 𝑚𝑖𝑛

𝑖

 (65) 

5. A harmadik lépéstől az algoritmust ismételjük, amíg a középpontok helyzete nem vál-

tozik. 

A 6-21. ábra pontjai a szimulátorban – a modellben definiált paraméterek alapján – generált 

forgalom esetén a vizsgálati idő alatt a sárga és a piros jelzéseken áthaladt járművek paramé-
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tereit mutatja. Az ábrán két járműparaméter (normalizált sebesség, normalizált követési idő) 

szerepel. 

 

6-21. ábra A szabad jelzésről sárga jelzésre történő váltás után áthaladt járműveket rep-

rezentáló adathalmaz 

Az osztályozás eredményére, ill. az osztályozás során meghatározott paraméter értékekre mu-

tat példát 6-22. ábra, a 6-23. ábra és a 6-25. ábraa diagramja.  

 

 

6-22. ábra Osztályozás eredménye két osztály esetén 
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A 6-22. ábra és a 6-23. ábra diagramja az osztályozás eredményét mutatja be. Az osztályozó 

algoritmus két, ill. három járművezetői osztályt különített el. A két és a három osztályra jel-

lemző paramétereket a 6-4. táblázat és a 6-5. táblázat tartalmazza. 

6-4. táblázat Osztályozás eredményeként kinyert osztályparaméterek (két osztály) 

  Követési idő Sebesség 

‘1’ vezetői csoport  4,78 s 2,12 pixel/s 

‘2’ vezetői csoport     2,1 s 1,69 pixel/s 

 

 

6-23. ábra Osztályozás eredménye három osztály esetén 

6-5. táblázat Osztályozás eredményeként kinyert osztályparaméterek (három osztály) 

 Követési idő Sebesség 

‘1’ vezetői csoport 5,16 s 2, 19 pixel/s 

‘2’ vezetői csoport 2,72 s 1,78 pixel/s 

‘3’ vezetői csoport 1,28 s 1,54 pixel/s 

 

A video feldolgozás eredményeként a vizsgálati idő (1 óra) alatt a szabad jelzésről sárga jel-

zésre történő váltás után áthaladt járművek paramétereit szemléltetik a 6-24. ábra pontjai. A 

járműveket három paraméter (normalizált sebesség, normalizált gyorsulás, normalizált köve-

tési idő) alapján vizsgáltuk. 
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6-24. ábra A szabad jelzésről sárga jelzésre történő váltás után áthaladt járműveket 

reprezetáló adathalmaz 

Az osztályozó módszer segítségével végrehajtott osztályozás eredményeként előállt két veze-

tői csoportot a 6-25. ábra szemlélteti. Az elkülönített osztályokat kör és háromszög szimbó-

lumok szemléltetik. 

 

6-25. ábra Osztályozás eredménye két osztályra 
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6.4. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a korábbi fejezetekben javasolt forgalmi áramlatok leírására szolgáló 

modell identifikációjához szükséges, általam kidolgozott módszereket mutattam be.  A modell 

identifikációja után lehetőség nyílik valós forgalmi áramlatok modellezésére, ill. valós 

forgalmi szituációk elemzésére. 

A modellidentifikáció végrehajtásához több módszer kidolgozására volt szükség. Az 

identifikáció első lépése a forgalomról készített videófelvételt feldolgozó módszer 

végrehajtása. A video feldolgozó módszer eredményeként megkapunk egy olyan ponthalmazt 

a járműpozíció-idő síkban, melyet az adatkinyerő módszerrel feldolgozva előállnak az egyes 

járművek trajektóriái.  

A videófeldolgozó módszer részeként a háttérelkülönítés megvalósításához szükséges volt a 

Stauffer és Grimson által definiált Adaptive Background Mixture (ABM) módszer 0 

továbbfejlesztésére. Egyrészt módosítottam a szférikus térrészek meghatározásához használt 

eloszlás függvényt a fejezetben korábban ismertetett (49) képlet szerinti formára, valamint 

meghatározásra és implementációra került az ABM módszer gépjárműforgalom 

megfigyelésekor használható változata.  

A járműpozíció-idő síkban levő ponthalmazból a jármű trajektóriák meghatározására szolgáló 

adatfeldolgozó módszer legnagyobb előnye, hogy hatékonyan nyomja el a 

videófeldolgozásból eredő zajokat. Ez a módszer bármilyen blob analízissel meghatározott 

mozgó tárgy követése során alkalmazható.   

Az ismertetett módszerek gyakorlati haszna, hogy alkalmazásukkal lehetővé válik a korábbi 

fejezetekben kidolgozott forgalmi modell különböző közlekedési feladatokra történő alkalma-

zása konkrét forgalmi helyzetek modellezése és szimulációja révén. 

A modell identifikációt megvalósító módszerek együttes gyakorlati szempontból fontos elő-

nye, hogy az általam javasolt modell esetén egyszerű megfigyelés (videó felvétel) alapján 

lehetséges a modellidentifikációhoz szükséges adatokat megmérni. Ez az egyszerű adatmérési 

megoldás a korábbi modellekhez képest jelentős könnyebbséget jelent, a korábbi modellek 

esetén a járművek sebességét vagy adott ponttól mért távolságát közvetlenül kellett mérni.   
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7. Módszer kidolgozása a forgalomban résztvevő különböző jár-

művezetői osztályba tartozó járművezetők arányának becslésé-

re 

A becslő módszer célja annak meghatározása, hogy egy adott (megfigyelt) forgalomban 

résztvevő járművezetők milyen arányban tartoznak az egyes járművezetői osztályokba, mi-

lyen arányban követnek egy adott viselkedési mintát. 

A becsléshez jelzőlámpa ciklusonként a zöldről sárgára történő jelzőlámpaváltás után a ke-

reszteződésen áthaladt autósok számát kell ismerni. A becslés megfelelő pontosságához a 

megfigyelésnek legalább néhány tucat jelzőlámpaciklus adatait kell tartalmaznia. A becslés 

pontossága a megfigyelés hosszának növelésével javul. A becslés a korábban ismertetett for-

galmi modell alapján dolgozik, feltételezi, hogy ismertek a forgalomban résztvevő jármű 

(járművezetői) osztályok paraméterei. 

A becslő módszer jelentősége abban áll, hogy igen egyszerűen gyűjthető (lényegében a ke-

reszteződésről készített videofelvétel alapján meghatározható) adathalmaz alapján alkalmas a 

forgalomban résztvevő járművezetők (járművek) járművezetői osztályba tartozásának arányát 

megbecsülni. 

A fejezetben bemutatom a becslő módszert, a becslés menetét, valamint a becslő módszer 

értékelését.  

7.1. A becslő módszer 

A becslő módszer valós videofelvételből nyert forgalmi adatok alapján dolgozik. Az adatok 

forrása a korábban ismertetett forgalmi környezet. A jelzőlámpával irányított csomóponton 

áthaladó járművek mozgását követjük, amikor a csomópontot irányító jelzőlámpa zöld jelzés-

ről sárga, illetve piros jelzésre vált. 

A módszer megértéséhez két fontos fogalmat vezettem be. Az egyik az áthaladási esemény, a 

másik a jármű szekvencia fogalma.  

Minden sárga jelzésre történő jelzőlámpaváltás utáni időszakot egy-egy áthaladási esemény-

nek tekintek. A megfigyelt jelzőlámpaváltások után különböző számú jármű halad át a for-

galmi csomóponton (lásd 7-1. ábra). Két áthaladási eseményt akkor nevezünk különbözőnek, 
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ha azok különböznek a vizsgált csomóponton egy jelzőlámpa váltása után a referencia vona-

lon (stopvonalon) áthaladt járművek számában. Az áthaladási eseményeket 𝐴𝑗 -vel jelöljük, 

ahol j az áthaladási esemény megkülönböztető indexe. 

Periódus Perióduson  
áthaladt 

járművek száma 

Zöld jelzésen 
áthaladt 

járművek 
száma 

Sárga jelzésen 
áthaladt 

járművek száma 

Piros jelzésen 
áthaladt 

járművek száma 

Sárga és piros-
jelzésen áthaladt 
járművek száma 

1 28 26 2 0 2 

2 29 26 3 0 3 

3 29 28 1 0 1 

4 31 27 4 0 4 

5 30 26 3 1 4 

6 27 26 1 0 1 

7 27 25 2 0 2 

8 32 29 2 1 3 

… … … … … … 

7-1. ábra A csomópontban áthaladt járművek száma periódusonként 

Az egyes áthaladási események során egy kereszteződésen áthaladt járművezetők különböző 

járműosztályokba tartozhatnak. Jármű szekvencia alatt a forgalomban egymás után haladó 

járművezetőket értem (lásd 7-2. ábra). Két szekvencia akkor különbözik egymástól, ha a két 

szekvencia azonos pozícióiban levő járművezetők különböző vezetői osztályba tartoznak. A 

szekvenciákat 𝑆𝑖-vel jelöltem, ahol i a járművezetői sorozatnak a megkülönböztető indexe. 

Mivel a különböző osztályokba tartozó járművezetők különböző módon viselkednek a jelző-

lámpával irányított csomóponton történő áthaladáskor, ezért az egy jelzőlámpa váltáskor a 

kereszteződésen áthaladt járművek száma függ attól, hogy az aktuális szekvenciában szereplő 

járművezetők milyen járművezetői osztályba tartoznak. 

Az, hogy egy adott járművezetői sorozat esetén – mely adott sorrendben tartalmazza a külön-

böző típusú járművezetőket – hány jármű halad át a stopvonalon jelzőlámpaváltás után egyér-

telműen meghatározható a forgalmi modell alapján. Ez alapján minden járművezetői sorozat-

hoz hozzá tudunk rendelni egy áthaladási eseményt. 

Sajnos egy szekvencia esetén több áthaladási esemény is bekövetkezhet. Emiatt az egyes átha-

ladási események előfordulási gyakoriságából – melyet a megfigyelés során mérünk – közvet-

lenül nem adható meg az egyes járművezetői sorozatok előfordulási gyakorisága. 
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A becslő módszer az egyes szekvenciák előfordulási gyakoriságát fogja megbecsülni és ezzel 

implicit módon a járművezetői osztályokba tartozó járművezetők arányát. 

Ezt a következő algoritmussal teszi. Amennyiben ismernénk a becsülendő mennyiséget, vagy-

is a járművezetői osztályokba tartozó járművezetők arányát minden szekvenciához meg tud-

nánk határozni annak előfordulási gyakoriságát. Ebből pedig közvetlenül ki tudjuk (ki tud-

nánk) számolni – a forgalmi modell alapján – az áthaladási események előfordulási gyakori-

ságát.  

A becslő módszer nem tesz mást, mint kiszámolja az áthaladási események előfordulási gya-

koriságát a járművezetői összetétel függvényében és megkeresi, hogy hol (mely járművezetői 

összetétel esetén) van a legközelebb a megfigyelt előfordulási gyakoriság és a kiszámolt elő-

fordulási gyakoriság függvényhez. A távolság számításához egy egyszerű négyzetes távolság 

függvényt definiáltunk. 

 

7.2. A becslés menete 

 Áthaladási események statisztikájának elkészítése: Statisztika készítése az áthaladási 

eseményekről. Az áthaladási események gyakorisága alapján az áthaladási események 

valószínűségi vektorának generálása. Az áthaladási események valószínűségi vekto-

rának jelölése: 𝑃(𝐴). 

 Áthaladási események valószínűségi vektorának meghatározása a járművezetők ösz-

szetételének függvényében: A forgalmi áramlatok különböző arányban tartalmazhat-

nak járművezetőket az egyes járművezetői osztályokból. Ebben a lépésben meghatá-

rozzuk az áthaladási események valószínűségi vektorának járművezetői összetételtől 

függő értékét: 𝑃𝐸(𝐴, 𝐶), ahol C a járművezetők összetétele. 

 Becsült járművezetői összetétel meghatározása: A járművezetők összetételének be-

csült értéke az az összetétel érték lesz, amely összetétel esetén az összetételhez tarto-

zó áthaladási események elméleti valószínűségi vektora a legközelebb van az aktuáli-

san megfigyelt áthaladási események statisztikájából kapott valószínűségi vektorhoz. 

Ennek az összetétel értéknek a meghatározásához egy távolságfüggvényt használunk, 

mely alapján megadjuk, hogy mely járművezetői összetétel esetén lesz a legkisebb az 

eltérés az áthaladási események megfigyelt és az elméleti valószínűségi vektorai kö-
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zött. A távolságfüggvény (𝑓()) minimumhelye megadja a becslésünket a vezetői ösz-

szetételre a megfigyelt forgalom esetén: 

Cbecsült = min(𝑓 𝑃 𝐴 , 𝑃𝐸(𝐴, 𝐶) ). 
(66) 

 
 

7.2.1. Áthaladási események statisztikájának készítése 

Az áthaladási esemény valószínűségi vektorának meghatározásához egy hosszabb videofelvé-

telből kinyerjük a forgalmi sáv minden periódusában a sárga váltás után áthaladt autók szá-

mát, amik az áthaladási eseményeket adják. Áthaladási eseményenként összegezzük a jármű-

vek darabszámát, ez megadja az áthaladási események gyakoriságát. Megfelelő számú minta 

mellett, az egyes mért áthaladási eseményeknek az összes mért áthaladási eseményre vonat-

kozó relatív gyakorisága konvergál a mért áthaladási esemény bekövetkezési valószínűségé-

hez. Ezt felhasználva meghatároztuk az összes áthaladási esemény előfordulási valószínűsé-

get. Az 𝐴𝑗 áthaladási esemény előfordulási valószínűségét a következő egyenlet alapján hatá-

rozzuk meg:  

 
(67) 

 

ahol   (𝐴𝑗 ):  áthaladási esemény előfordulási száma, 

 𝑗: az áthaladási esemény megkülönböztető indexe. 

A megfigyelt mP  valószínűségi vektor tartalmazza a megfigyelés összes áthaladási esemé-

nyének valószínűségét. 

 
(68) 
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7.2.2. Áthaladási események valószínűségi vektorának meghatározása a járműve-

zetők összetételének függvényében 

Különböző járművezetői összetételt feltételezve az elméleti valószínűségi vektor négy lépés-

ben számítható: 

1. lépés: A vizsgált szekvenciák hosszának meghatározása 

Először a sárga jelzésre történő váltás után a jelzőlámpás csomóponton áthaladt járművek 

maximális számát (k) kell meghatározni. Ez az érték lesz a vizsgált szekvenciák hossza. A 

szekvencia hossza meghatározható az inhomogén forgalmi modellben definiált, egyes vezetői 

osztályokhoz tartozó paraméterértékekből. A szekvencia hosszának meghatározásakor ele-

gendő annak a vezetői csoportnak a paramétereit figyelembe venni, amelyik a jelzőlámpavál-

tás után a leghosszabb ideig dönt a csomóponton történő áthaladás mellett. Azt kell megvizs-

gálnunk, hogy egy ilyen járművekből álló szekvencia esetén hány fog áthaladni a sárga (ill. 

amennyiben a járművezetői paraméterek ezt megengedik a piros) jelzés során. Megjegyezzük, 

hogy a szekvencia hosszát elvileg meghatározhatjuk bármilyen, az egy jelzőlámpaváltáson 

átment járművek maximális számával megegyező, vagy annál nagyobb értékre. A becslő 

módszer nem érzékeny a szekvencia hosszának a szükségesnél nagyobb értékre történő meg-

választására. 

2. lépés: Meghatározott szekvencia hosszhoz tartozó összes lehetséges áthaladási szek-

vencia valószínűségének kiszámítása. 

Ehhez először meghatározzuk az összes lehetséges szekvenciát. Az összes lehetőség meghatá-

rozásához ismétléses variációt használunk. A 𝑘 elemű ismétléses variációk teljes száma m 

járművezetői osztály esetén: 

( )k k

m
mV   

(69) 

Egy adott típusú járművezető előfordulási valószínűsége arányos a járművezetői osztály 

nagyságával. Ez alapján minden járművezetői osztályhoz tartozik egy előfordulási valószínű-

ség: 𝑃𝑗  (j=1..m). 

  



132 

 

Az egyes járművezetői szekvenciák előfordulási valószínűségét a szekvenciában szereplő 

járművezetők száma, ill. egyéni előfordulási valószínűsége alapján számíthatjuk:  

𝑃 𝑆𝑖 =  𝑃𝑗
𝑙𝑗 ,𝑖

𝑚

𝑗 =1

 (70) 

 

ahol   𝑆𝑖 :  a szekvenciákat jelöli, 𝑖 = 0. . 𝑚𝑘 − 1, m: a vezetői osztályok 

száma; k: a szekvencia hossza, 

 𝑙𝑗 ,𝑖: az 𝑆𝑖  szekvenciában j járművezetői osztályba tartozó vezetők 

száma, 

 𝑃𝑗 :         j járművezetői osztályba tartozó vezetők egyéni előfordulási va-

lószínűsége. 

 

A járművezetői szekvenciák valószínűségét meghatározó fenti képlet két járművezetői osztály 

(m=2) esetén a következő módon egyszerűsödik: 

𝑃 𝑆𝑖 = 𝑃𝑛
𝑙𝑖 ∙ 𝑃𝑎

𝑘−𝑙𝑖  
(71) 

      

 

ahol   𝑃𝑛 :  az első, esetünkben normál vezetői osztály járművezetőinek elő-

fordulási valószínűsége, 

 𝑃𝑎 : a második, esetünkben agresszív vezetői osztály járművezetőinek 

előfordulási valószínűsége, 

 𝑘:         sárga jelzésre történő váltás után a csomóponton áthaladt jármű-

vek maximális száma (szekvencia hossza), 

 𝑙𝑖 : normál vezetők száma az i-ik szekvencia esetén, 

            𝑚: vezetői osztályok száma. 

0.. 1ki m  l k
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Négy jármű hosszú járműszekvenciák és két járművezetői osztály esetén az egyes szekvenci-

ák előfordulási valószínűségét a 7-2. ábra mutatja. 

Lehetséges Szekvenciák Szekvencia Valószínűség 

S0 0 0 0 0 0,0256 

S1 0 0 0 1 0,0384 

S2 0 0 1 0 0,0384 

S3 0 0 1 1 0,0576 

S4 0 1 0 0 0,0384 

S5 0 1 0 1 0,0576 

S6 0 1 1 0 0,0576 

S7 0 1 1 1 0,0864 

S8 1 0 0 0 0,0384 

S9 1 0 0 1 0,0576 

S10 1 0 1 0 0,0576 

S11 1 0 1 1 0,0864 

S12 1 1 0 0 0,0576 

S13 1 1 0 1 0,0864 

S14 1 1 1 0 0,0864 

S15 1 1 1 1 0,1296 

 

7-2. ábra Szekvencia valószínűségek  

(a szekvencia hossza 4, a járművezetői osztályok száma 2) 

 

3. lépés: A lehetséges áthaladási események bekövetkezési valószínűségének meghatá-

rozása minden szekvenciánál. 

Egy adott szekvencia esetén több áthaladási esemény is bekövetkezhet. Ennek oka, hogy a 

sárga jelzés indulásakor az elsőként áthaladó jármű nem biztos, hogy pontosan a referencia 

vonal előtt tartózkodik, így az első jármű pozíciójának függvényében változhat az áthaladt 

járművek száma egy adott szekvenciánál. Az egyes áthaladási események előfordulási való-

színűsége arányos lesz annak az időintervallumnak a hosszával, amely esetén az adott áthala-

dási esemény bekövetkezik. Emiatt a szekvenciák előfordulási gyakoriságát „elosztjuk” az 

egyes áthaladási események között a bekövetkezésükhöz tartozó időintervallumok arányában. 

Ehhez kiszámítjuk minden szekvencia esetén a szekvencia előfordulása esetén lehetséges át-

haladási események feltételes (conditional) valószínűségét (P(Aj|S2)) (7-3. ábra). 
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Ezután kiszámítjuk a vizsgált szekvenciának és az áthaladási eseménynek az együttes bekö-

vetkezési valószínűségét ((P(AjSi)) - joint probability) [20]: 

     |j i j i iP A S P A S P S 
 

(72) 

 
 

S2 szekvencia Áthaladási 
események 

Járművek száma Feltételes 
valószínűség 

(P(Aj|S2)) 

Együttes 
bekövetkezési 
valószínűség 

(P(AjS2)) 

S2 0 0 1 0 A0 0 0 0 

 0 0 1 0 A1 1 0,91927 0,0353 

 0 0 1 0 A2 2 0,08073 0,0031 

 0 0 1 0 A3 3 0 0 

 0 0 1 0 A4 4 0 0 

      ∑ 1,0000  

 

7-3. ábra S2 szekvenciára jellemző lehetséges áthaladási események feltételes valószínű-

ségei és az együttes bekövetkezési valószínűség 

Az elméleti áthaladási esemény valószínűségét megkapjuk, ha összegezzük két esemény (el-

méleti áthaladási esemény, illetve szekvencia) együttes bekövetkezési valószínűségét szek-

venciánként:  

𝑃 𝐴𝑗  =  𝑃 𝐴𝑗  𝑆𝑖 ∙

𝑚𝑘−1

𝑖=0

𝑃(𝑆𝑖) 
(73) 

𝑃 𝐴𝑗 =   𝑃𝐴𝑗𝑆𝑖 

𝑚𝑘−1

𝑖=0

;   𝑗 = 0. . 𝑘 
(74) 

ahol   𝑃(𝑆𝑖):  szekvencia előfordulási valószínűsége, 

 m: vezetői osztályok száma, 

 k: sárga jelzésre történő váltás után a csomóponton áthaladt jármű-

vek maximális száma (szekvencia hossza). 
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4. lépés: Áthaladási események elméleti valószínűségi vektorának meghatározása  

Az áthaladási események fenti lépések után kapott valószínűségét egy feltételezett 𝐶 vezetői 

összetétel esetén egy valószínűségi vektorba foglaljuk össze, mely továbbra is a járművezetői 

összetételtől függ, jelölése: 𝑃𝐸(𝐶):  

𝑃𝐸(𝐶) =  

𝑃 𝐴0 

𝑃 𝐴1 
⋮

𝑃 𝐴𝑘 

  (75) 

 

7.2.3. Becsült járművezetői összetétel meghatározása  

A becslés lényege meghatározni azt a járművezetői összetételt, amely összetétel esetén a meg-

figyelt valószínűségekhez legközelebb álló valószínűségekkel fordulnak elő az egyes áthala-

dási események. Másképpen megfogalmazva, azt az összetételt kell meghatározni, amely jár-

művezetői összetétel esetén lesz a legkisebb az eltérés az áthaladási események elméleti (el-

várt) és a statisztika alapján számított valószínűségi vektorai között. 

A megfigyelt, illetve elméleti áthaladási valószínűség különbségének meghatározására négy-

zetes hibafüggvényt használtunk, mely megadja két vektor abszolút értékének a négyzetét. A 

becslés során különböző járművezető összetétel esetén kiszámoljuk – az áthaladási esemé-

nyekre vonatkozó – a megfigyelés alapján meghatározott, valamint az adott összetételhez tar-

tozó elméleti valószínűségi vektorok távolságát. A kapott különbség sorozat minimumának 

helye adja a becsült összetételt.  

Cbecsült = min(𝑓 𝑃 𝐴 , 𝑃𝐸(𝐴, 𝐶) ) 
(76) 

𝑓 𝑋1 , 𝑋2 =  𝑋2 − 𝑋1 
2 

(77) 

A definiált távolságfüggvény alakulását két járművezetői osztály 40-60 százalékos aránya 

esetén a 7-4. ábra szemlélteti. 
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7-4. ábra Definiált távolságfüggvény alakulása két járművezetői osztály 40-60 százalékos 

aránya esetén 

 

7.2.4. A becslő módszer validálása 

A validáció célja, hogy bebizonyítsuk, hogy a becslő módszer által meghatározott összetétel 

érték a megfigyelés hosszának növelésével konvergál a becsülendő mennyiséghez. Ezt a 

validációt szimuláció segítségével hajtottuk végre megvizsgálva különböző összetételű jármű-

forgalmakat. Minden vizsgált járművezetői összetétel esetén előállítottuk az adott összetételű 

forgalmat, majd adott időintervallumonként megszámoltuk a sárga jelzés kezdetétől a keresz-

teződésen áthaladt járművek számát. Az így kapott megfigyelt áthaladási események alapján 

elvégeztük a becslést, mely becslés eredményeként kapott járművezető összetétel értékeket 

összehasonlítottuk az ismert, szimuláció során beállított értékekkel. A validáció során azt 

vizsgáltuk, hogy az egyre hosszabb időintervallumokhoz tartozó becslések mennyire konver-

gálnak a járművezetők ismert összetételéhez. 

A validáció eredményét két járművezetői osztály esetén mutatjuk be. A 7-5. ábra két vezetői 

osztály 40-60%-os járművezető összetétel esetén különböző idejű megfigyelés alapján készí-

tett becslés eredményét szemlélteti. Látható, hogy a megfigyelés idejének emelkedésével a 

becslés hibája csökken. 
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7-5. ábra Adott összetétel (40-60%) esetén növekvő hosszúságú megfigyelt forgalom ese-

tén a becslés eredménye 

 

A fenti validációs lépéseket elvégeztük különböző összetételértékekre a két járművezetői osz-

tály arányát 0 és 100 százalék között változtatva. Ennek eredményét a 7-6. ábra szemlélteti.  

 

7-6. ábra Becslés eredménye két járművezetői osztály esetén, melyek arányát 0 és 100 

százalék között változtattuk  

Az ábrán kb. két órás megfigyelés után végzett becslés eredményét látjuk, a szaggatott vonal 

mutatja a valós összetétel értékeket, a folytonos vonal a becslés eredményeként kapott becsült 

értékeket. 
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7.3. Összefoglalás 

Különböző járművezetői osztályokat feltételező modellek esetén egy konkrét megfigyelt for-

galomban résztvevő járművezetők összetételének meghatározása bonyolult feladat. Az álta-

lam kidolgozott becslő módszer jelentősége, hogy egyszerűen megfigyelhető forgalmi para-

méterek alapján működő, általánosan használható megoldást ad a forgalomban részt vevő, 

különböző járművezetői osztályokba tartozó járművezetők összetételének becslésére. 
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8. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1. Téziscsoport 

Jelzőlámpás útkereszteződésen áthaladó forgalmat leíró általános modell. 

1.1. Tézispont: Meghatároztam a jelzőlámpás útkereszteződésen áthaladó forgalmat leíró 

általános modell elemeit. 

1.2. Tézispont: Definiáltam a forgalomban résztevő járművek tipikus mozgását, ill. a jár-

művezetők viselkedését meghatározó jármű és járművezető paraméter halmazokat. 

1.3. Tézispont: A modell alapján definiáltam és megvalósítottam egy szimulációs mód-

szert és az azt implementáló környezetet, mely képes különböző összetételű járműve-

zetőkből álló forgalmat generálni és a generált forgalom áthaladását szimulálni egy 

jelzőlámpás csomóponton. 

A modell elemei:  

A forgalomban résztevő járművek mozgásának, ill. a járművezetők viselkedésének 

meghatározására jármű, ill. járművezető paramétereket definiáltam. A modellparamétereknek 

több, különböző számú paramétert tartalmazó alternatív halmazát hoztam létre létrehozva 

ezzel a definiált modell különböző verzióit. A járművek mozgását meghatározó 

modellparaméter halmazokhoz különböző tipikus járműmozgások tartoznak. A definiált 

modell paraméter halmazok és a hozzájuk tartozó járműmozgások a következők: 

A modell a járművek kereszteződésen történő áthaladására a következő mozgástípusokat de-

finiálja: 

1. A jármű egyenletes sebességgel közelít a jelzőlámpával irányított kereszteződéshez. 

Jelzőlámpa váltás esetén amennyiben a járműre (járművezetőre) vonatkozó modellpa-

raméterek alapján áthalad a referencia stopvonalon, akkor sebességváltoztatás nélkül 

átmegy. Amennyiben nem, akkor lassít és megáll.  

2. A jármű egyenletes sebességgel közelít a jelzőlámpával irányított kereszteződéshez, 

de jelzőlámpa váltáskor a jellemző paraméterek alapján gyorsíthat, illetve lassíthat. 

Az első esetben a stopvonalon áthaladó jármű csak akkor változtatja sebességét, ha az előtte 

haladó jármű az előtte haladó járműhez túl közel kerül. 
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 Ennek megfelelően a következő módon határozzuk meg: 

 a jármű gyorsulását 

𝑎𝑛 (𝑡) =

 
 
 

 
 

0, 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

−𝑎𝑛𝑙 , 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

  

ahol   𝑎𝑛 (𝑡):  n-dik jármű gyorsulása a t-dik időpillanatban, 

 𝑎𝑛𝑔 , 𝑎𝑛𝑙       n-dik járműre jellemző gyorsítás, ill. lassítás mértéke, 

 𝑥𝑛 (𝑡): n-dik jármű pozíciója, 

 𝑛 (𝑡):         n-dik jármű követési ideje, 

 𝑛𝑚𝑖𝑛
: n-dik járműre jellemző minimális követési idő, 

   𝑣𝑛 |𝑥𝑛 : n-dik jármű pillanatnyi sebessége 𝑥𝑛  pozíciónál, 

        𝑣𝑛−1|𝑥𝑛 : (n-1)-dik jármű pillanatnyi sebessége 𝑥𝑛  pozíciónál. 

 sebességét, ahol Δ𝑡 az eltelt idő 

𝑣𝑛 ,𝑡 = 𝑣𝑛 ,𝑡−1 + 𝑎𝑛 ,𝑡−1 ∙ Δ𝑡 

 a jármű pozícióját, ahol Δ𝑡 az eltelt idő 

𝑥𝑛 𝑡 = 𝑥𝑛 𝑡 − 1 + 𝑣𝑛 𝑡 − 1 ∙ Δ𝑡 + 𝑎𝑛 (𝑡 − 1) ∙
Δ𝑡2

2
 . 

A második esetben a jármű gyorsulásának meghatározása a következőképpen történik: 

 gyorsulás: 

𝑎𝑛 (𝑡) =

 
 
 

 
 

𝑎𝑛𝑔 , 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

−𝑎𝑛𝑙 , 𝑛 (𝑡) <  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, 𝑛 (𝑡) ≥  𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

 . 

A forgalomban résztvevő járművek, ill. az őket vezető járművezetők különböző osztályokba 

tartoznak. A modell paraméterek értékeit osztályonként határozzunk meg. A járművek 

konkrét paraméter értékei az osztályhoz tartozó paraméterek alapján kerülnek 
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meghatározásra. A paraméterértékek meghatározására két lehetséges módszert – egy 

determinisztikus modellt eredményezőt és egy sztochasztikus modellt eredményezőt – adtam: 

 Determinisztikus módszer: Minden jármű, ill. járművezető azonos, az osztályra jel-

lemző paraméterértéket kapja. 

 Sztochasztikus módszer: A járművek a rájuk jellemző paraméterértéket véletlenszerű-

en kapják az osztályra jellemző paraméterérték, mint középérték körül, adott eloszlás-

sűrűség függvény alapján. 

A kidolgozott modellnek különböző változatai léteznek, melyek különböznek a) a modell 

paraméterek számában, ill. b) a konkrét paraméterértékek meghatározásának módjában. Az 

így kapott modellváltozatok különbözni fognak a valósághűség fokában. A különböző 

modellváltozatok különböző vizsgálatok esetén használhatóak. 

  Paraméter hozzárendelés 

  Determinisztikus Sztochasztikus 

Já
rm

ű
-

m
o

zg
ás

 

Egyenletesen haladó jármű 1. Modellváltozat 2. Modellváltozat 

Gyorsító jármű 3. Modellváltozat 4. Modellváltozat 

 

Az egyik legfontosabb újítás a modellben a különböző döntési mintákat követő járművezetői 

csoportok, osztályok bevezetése. A modell másik fontos előnyös tulajdonsága, hogy én a 

modellben a járművek viselkedését (mozgását) meghatározó paramétereket a jelzőlámpa 

váltások időpontjai óta eltelt idő alapján határoztam meg. Jellemző példa erre az a 

modellparaméter, amely alapján a meghatározzuk azt, hogy egy jármű a jelzőlámpaváltás 

környékén megáll, vagy áthalad a kereszteződésen. A modellparaméterek ilyen módon történő 

meghatározásának előnye elsősorban az identifikáció során jelentkezik. Az általam ajánlott 

modell esetén egyszerű megfigyelés (videó felvétel) alapján lehetséges a 

modellidentifikációhoz szükséges adatokat megmérni, ami lényeges könnyebbség a korábbi 

modellekhez képest, ahol a járművek sebességét vagy adott ponttól mért távolságát 

közvetlenül kellett mérni. 

A modell alkalmas a forgalomban résztvevők mozgásának valósághű leírására. A modell – 

többek között – egyszerűen alkalmazható az útkereszteződésben áthaladó forgalom 

szimulációjára, valamint a forgalom elemzésére. A modell előnyös tulajdonsága 
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valósághűségén túl, hogy a modellparaméterek identifikálása egyszerűen végrehajtható videó 

alapú forgalom megfigyelés esetén. 

 

2. Téziscsoport 

Járműmozgást megfigyelő és identifikációs módszerek. 

2.1. Tézispont: Meghatároztam az első téziscsoportban definiált modell identifikációjá-

hoz szükséges paraméterek körét. Ennek meghatározásával lehetővé válik egy konk-

rét megfigyelt járműforgalom modellezése. 

2.2. Tézispont: Képfeldolgozó és paramétermérő módszereket definiáltam a járművek 

mozgási paramétereinek mérésére. Kidolgoztam egy képfeldolgozó módszert, mely 

alkalmas egy jelzőlámpás kereszteződésről készített videofelvétel alapján a megfi-

gyelt forgalomban résztvevő járművek trajektóriáinak meghatározására. A képfel-

dolgozó módszer modellidentifikációhoz történő alkalmazása céljából definiáltam 

egy paramétermérő módszert, mely alkalmas a trajektóriák alapján  a forgalomban 

résztvevő járművek paramétereinek robusztus mérésére az általam kidolgozott mo-

dell különböző változatainak megfelelően. A képfeldolgozó, ill. paramétermérő mód-

szereket implementáltam. 

2.3. Tézispont: Megmutattam, hogy osztályozási módszerek segítségével hogyan hajtható 

végre a forgalomban résztvevő járművek osztályozása a megfigyelt járműparaméte-

rek alapján. Egy konkrét osztályozási módszer (k-means) felhasználásával imple-

mentáltam a járműosztályozó módszert. 

2.4. Tézispont: Az osztályozás eredményeként kapott adatok alapján módszert adtam, 

hogyan határozhatóak meg az első téziscsoportban definiált forgalmi modell egyes 

változatai esetén használt modell paraméterek úgy, hogy azzal a megfigyelt forgal-

mat lehessen élethűen leírni. A kidolgozott módszert konkrét forgalom megfigyelé-

sek esetén végrehajtottam. 

2.5. Tézispont: Szimulációra alapuló módszert adtam, mely segítségével az identifikáció 

eredménye validálható. Elvégeztem a szimulációs környezet segítségével a modell 

alapján előállított forgalom validációját, statisztikai jellemzőinek elemzését és össze-

hasonlítottam azt valós forgalmi adatokkal. 
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A definiált módszerek segítségével az első téziscsoportban definiált jelzőlámpás 

útkereszteződésen áthaladó forgalmat leíró általános modell paraméterei meghatározhatók oly 

módon, hogy az alkalmas legyen egy adott megfigyelt forgalom valósághű leírására. 

A második téziscsoport jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi az első téziscsoportban 

definiált forgalmi modell különböző feladatokra történő  alkalmazását konkrét forgalmi 

helyzetek modellezése és szimulációja által.  

 

3. Téziscsoport 

Becslő módszer a forgalomban résztvevő különböző járművezetői osztályba tartozó 

járművezetők arányának meghatározására. 

3.1. Tézispont: Becslő módszert adtam, mely az első téziscsoportban definiált forgalmi mo-

dell alapján alkalmas egy adott időintervallumban folytatott megfigyelés során gyűjtött 

adatok alapján a forgalomban résztvevő járművezetők járművezető-típus összetételének 

meghatározására. A becslő módszer használható a kidolgozott általános modell külön-

böző változatai esetén. A becslő módszert implementáltam. 

3.2. Tézispont: A becslő módszert validáltam szimulációs környezetben végzett kísérletek 

alapján. 

A járművek járművezetői – mint azt az első téziscsoportban már említettem – különböző 

típusokba tartoznak. A szakirodalomban többször felvetett, ám eddig nem, vagy igen 

bonyolult és körülményes megfigyelésekkel megoldott probléma az egyes járművezetői 

típusba tartozó járművezetők arányának meghatározása. A harmadik téziscsoport 

legfontosabb eredménye, hogy egyszerű és általánosan használható módszert ad ennek a 

problémának a megoldására.   
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9. Összefoglalás 

A disszertációmban ismertetett kutatási munkát interdiszciplináris tudományterületen, az in-

formatika és a közlekedéstudomány határán folytattam. Kutatásom célja közlekedési rendsze-

rek elemzését lehetővé módszerek kidolgozása. A vizsgálataim tárgya egy speciális közleke-

dési szituáció, a jelzőlámpás kereszteződések sárga jelzése során megfigyelhető járműmozgá-

sok elemzése, ezek hatása a forgalom különböző makroszkopikus jellemzőire. 

Az elemzés céljából egy új, forgalmi áramlatok leírására alkalmas modellt dolgoztam ki, mely 

lehetővé teszi a jelzőlámpás kereszteződések forgalmának valósághű leírását különös tekintet-

tel a sárga jelzés alatt kialakuló forgalmi viszonyokra. A modell kidolgozásakor támaszkod-

tam a közlekedéstudomány aktuális eredményeire, a modellbe lehetséges nemcsak a jármű-

vek, hanem a járművezetők jellemzőit is figyelembe venni. A modell megenged inhomogén 

összetételű forgalmat, a forgalomban részvevő járművek különböző járművezetői csoportokba 

tartozhatnak. Különböző modellváltozatokat dolgoztam ki, melyek különböznek a modell 

használatához meghatározandó paraméterek számában, lehetővé téve a modell alkalmazását 

olyan szituációkban is, mikor csak korlátozott információim állnak rendelkezésre a megfi-

gyelt, modellezni kívánt forgalomról. A modellparaméterek modellelemekhez társításakor 

megengedtem determinisztikus és sztochasztikus módszerek használatát is, lehetővé téve va-

lósághű forgalmi áramlatok létrehozását. 

Kidolgoztam egy szimulációs módszert, mely segítségével lehetőség nyílik a modell alapján 

leírt forgalom szimulációjára, közlekedés elemzési feladatok végrehajtására. A szimulációs 

módszert megvalósítottam egy szimulációs környezetben, mely segítségével elemeztem a 

jelzőlámpán áthaladó járműforgalmat különböző járművezetői összetétel esetén. 

 A modell segítségével lehetőség nyílik konkrét megfigyelt forgalom leírására. Disszertáci-

ómban identifikációs módszert adtam a modell paraméterek meghatározására, mely lehetővé 

teszi, hogy a modell a kívánt jellemzőkkel rendelkező forgalmat írja le.  

A modellidentifikáció végrehajtásához valós forgalom-megfigyelésből nyert adatokra van 

szükség. Ennek érdekében video-feldolgozáson alapuló forgalom-megfigyelő módszert dol-

goztam ki, mely segítségével lehetővé vált járműparaméterek kinyerése valós forgalomról 

készített videofelvételek alapján.  
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Inhomogén összetételű forgalom esetén általános probléma, hogy megbecsüljük az egyes jár-

művezetői csoportok arányát a forgalomban résztvevők között. Eddig ezeket a méréseket igen 

körülményesen, manuális és műszeres megfigyeléseket kombinálva végezték. Az általam ja-

vasolt, identifikált modell alapján egy becslő módszert dolgoztam ki, mely lehetővé teszi egy-

szerűen megfigyelhető forgalmi jellemzők, a sárga és adott esetben piros jelzésen áthaladó 

járművek száma alapján a forgalomban résztvevő különböző jellemzőkkel rendelkező jármű-

vezetők arányának becslését. A becslő módszert validáltam. 

9.1. A disszertációban ismertetett eredmények gyakorlati alkalmazása 

Az 1. és 2. Téziscsoport kapcsolódott az F 60909 számú OTKA projekt keretében végzett, a 

Széchenyi István Egyetemen folyó, „Az emberi tényező beépítése a forgalmi modell szerkeze-

tébe” című forgalomelemző munkához. 

Kutatómunkám során a forgalom megfigyeléssel kapcsolatos kérdésekben konzultáltam a 

PROURBE Kft. munkatársaival [4]. A forgalomelemző módszert az általuk rendelkezésre 

bocsátott videofelvételek segítségével elemeztük, ill. fejlesztettük ki. Az általuk korábbi, kuta-

tásfejlesztési tevékenységük során felállított, majd később kísérletekkel igazolt hipotézisük 

szerint a járművek követési ideje a zöld jelzés során nagy szórást mutat. Munkám során ezt a 

törvényszerűséget a sárga jelzés során történő áthaladások során is vizsgáltam, és modellt 

adtam a forgalmi folyamatok leírására. Ezek alapján megteremtettem a módszertanát az álta-

luk kísérleti tényekkel igazolt hipotézis elméleti elemzésének. 

Az általam javasolt modell, valamint a vele párhuzamosan kidolgozott szimulációs módszer, 

ill. környezet az eddigi alkalmazási területein kívül a következő közlekedési problémák meg-

oldásakor használható: 

 Jelzőlámpás csomópontok kapacitásbecslése különböző összetételű forgalom esetén. 

 Ajánlások kidolgozása jelzőlámpa beállítására. 

 Közlekedési szakemberek képzése. 

 Identifikált modell alapján lehetséges egy adott beállítással rendelkező jelzőlámpás 

csomópont elemzése biztonsági szempontból. 

A videó feldolgozáson alapuló forgalom megfigyelő módszer általánosan használható, nem-

csak a jelzőlámpás kereszteződésekben zajló forgalom elemzésére, hanem bármilyen közúti 

forgalom megfigyelésre, ahol a forgalmi paraméterek mérése szükséges. 
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A becslő módszer könnyen alkalmazható a forgalom összetételének folyamatos és automati-

kus becslésére, segítségével lehetőség nyílhat például a forgalom aktuális összetételéhez iga-

zodó adaptív jelzőlámpa ciklusok beállítására. 

9.2. Továbbfejlesztési lehetőségek 

Az általam javasolt, a jelzőlámpás kereszteződések forgalmát leíró modellt, ill. a modell által 

leírt forgalom szimulációját lehetővé tevő szimulációs módszert egysávos forgalom esetére 

dolgoztam ki. A modell egyszerűen alkalmassá tehető többsávos forgalom leírására, ill. a 

többsávos forgalom esetén előálló közlekedési szituációk (pl. sávváltás) leírására. Ezen kiter-

jesztése a modellnek a legkézenfekvőbb továbbfejlesztési lehetősége. Hasonlóan, viszonylag 

egyszerűnek látom különböző geometriájú pl. kanyarodó sáv, lejtős útszakasz stb. megenge-

dését a modellben.  

Meglátásom szerint a becslő módszer általánosítható. Alkalmazható a disszertációmban leírt-

tól eltérő forgalmi paraméterek és forgalmi szituációk esetén is. Az általánosított verzió al-

kalmassá válhat különböző forgalmi szituációk esetén forgalom-összetétel becslésre például 

gyorsforgalmi utak vagy autópályák forgalmának elemzésére. 

Ehhez hasonlóan a video-feldolgozáson alapuló forgalomelemző módszer igen kis változtatá-

sokkal alkalmassá tehető gyorsforgalmi utak vagy autópályák forgalmának vizsgálatára. 

Ezen továbbfejlesztési lehetőségek további kutatási feladatokat jelentenek számomra. 
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10. Abstract 

The research work presented in my thesis is carried out in an interdisciplinary area at the 

boundary between informatics and traffic sciences. The aim of my research is to develop me-

thods to promote the analysis of traffic systems. The concrete subject of my examinations is 

the analysis of a special traffic situation, the movements of vehicles during the yellow light in 

signalized intersections and their impact on the different macroscopic characteristics of traf-

fic. 

I have developed a new model for the analysis, which renders the realistic description of traf-

fic in signalized intersections possible, with special regard on traffic conditions during yellow 

light. The model allows inhomogeneous traffic; the vehicles involved in the traffic situations 

may belong to different groups of vehicles or drivers. I worked out different model versions 

that vary in the number of parameters to be defined for applying the model. I allowed the 

usage of both deterministic and stochastic methods at the assignment of model parameters to 

model elements, which makes the development of realistic traffic flows possible. 

I have worked out a simulation method that opens the possibility to simulate traffic described 

upon the model and to carry out traffic analysis tasks. I have implemented the simulation me-

thod in a simulation environment. 

The model helps to describe concrete observed traffic situations. I have specified an identifi-

cation method in my thesis to determine the model parameters, which makes the model able 

to describe traffic with the required characteristics. 

In order to carry out model identification, we need data obtained from real traffic observa-

tions. Therefore I worked out a traffic observation method based on video processing, which 

makes it possible to obtain vehicle parameters upon video recordings of real traffic. 

It is a general problem in case of inhomogeneous traffic to estimate the distribution of certain 

driver groups among the traffic participants. Up to now these measurements have been carried 

out in a very complicated way combining manual and instrumental observations. I have de-

veloped an estimation method based on the proposed identification model, which makes it 

possible to estimate the proportion of drivers with different characteristics based upon easily 

observable traffic parameters, such as the number of vehicles crossing the intersection during 

yellow or even red lights. The estimation method has been validated. 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 

AIMSUN v 4.2  Q-PARAMICS v4.2 VISSIM v 3.70  

Gyorsulást leíró paraméterek 

Max. acceleration, V, D  

Max. deceleration, V, D  

Normal deceleration, V, D  

Max. acceleration, V, F1  

Max. deceleration, V, F1  

Max. acceleration, V, D  

Desired acceleration, V, D  

Max. deceleration, V, D  

Desired deceleration, V, D  

A kívánt sebességet leíró paraméterek 

Desired speed, V, D  

Speed limit, R, F  

Speed acceptance, V, D  

Max. speed, V, F  

Speed limit, R, F  

Speed control, R/V, F  

Aggressiveness, G, D  

Awareness, G, D 

Desired speed, V, D  

Desired speed Decisions, R/V, D 

Járműkövetést leíró paraméterek  

Min. spacing, V, D  

Reaction time, G, F  

Target Headway, G/R, F 2  

Reaction time, G, F  

Aggressiveness, G, D  

Desired safety distance, B, F 3  

Wiedermann model (8 parameters), B, F 3  

 

Biztonsági és ütközés elkerülést leíró paraméterek 

Reaction time, G, F  

Max. give-way time, V, D  

Max. GW time var., R, F  

Reaction time, G, F  

Aggressiveness, G, D  

Patience, G, D  

Min. gap time, R, F  

Dwell time, V, D  

Sávváltást leíró paraméterek 

Distance Zone 1, R, F  

Distance Zone 2, R, F  

Max. give-way time, V, D  

Percent overtake, G, F  

Percent recover, G, F  

Signposting, R, F 

Signrange, R, F  

Wrong Lane Diversion Time, G, F  

Awareness, G, D  

Aggressiveness, G, D  

Lane change distance, R, F  

Emergency stop distance, R, F  

Min. headway, B, F  

Max. own deceleration, B, L  

Accepted own decel., B, L  

Max. trailing decel., B, L  

Accepted trailing decel., B, L  

Útvonalválasztást leíró paraméterek 

Guidance acceptance, V, D  

Gen.Cost functions, R/V, F  

Familiarity, G, F 

Gen.Cost functions, R, F 

Cost factor, R, F 

Routing Decisions, V, F  

Gen.Cost functions, V, F  

 


