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1. Bevezetés 

A közlekedési rendszerek tervezése, azok különböző szempontok szerinti (biztonság, kapacitás stb.) 

elemzése, kiértékelése régóta kutatott [10] és jelenleg is aktuális téma [5]. 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 [22], [7]. 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 [3].  

A közlekedési infrastruktúra fontos eleme a jelzőlámpával irányított forgalmi csomópont. Ezek 

valósághű leírásának igénye a közlekedéselemzési, -tervezési szempontok változásával, ill. a 

közlekedési infrastruktúra terhelésnövekedésével került előtérbe [23]. Napjainkban a nagyvárosok 

forgalmának jelentős részét jelzőlámpával irányított forgalmi csomópontok irányítják. Sajnos a 

baleseti statisztikák alapján ezek a csomópontok baleseti gócpontok is egyben [24], [8], [6]. A 

klasszikus közlekedési modellek nem helyeztek nagy hangsúlyt ezen elemek pontos modellezésére. 

Ennek több oka is volt. Egyrészt a jelzőlámpával irányított forgalmi csomópontok valósághű 

leírásához szakítani kellett volna a klasszikus közlekedési modelleket jellemző, elsősorban a fizikai 

törvényszerűségeket figyelembe vevő szemlélettel [29], 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 járművek mozgását. A 

szimulációs módszer, ill. az azt megvalósító szimulációs környezet alkalmas a modell által definiált 

forgalom előállítására és a forgalom jelzőlámpával irányított csomóponton történő áthaladásának 

szimulációjára, lehetővé téve elemzési feladatok elvégzését. A becslő módszer egy egyszerű eljárást 

ad a különböző viselkedési mintát követő járművezetői csoportokba tartozó járművezetők 

előfordulási arányának becslésére egyszerűen megfigyelhető forgalmi paraméterek alapján.    
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1.1. A kutatási téma bemutatása, a kutatás célkitűzései 

Számos közlekedési modell [26], [11], [1], ill. az azokat megvalósító szimulációs környezet ad 

lehetőséget jelzőlámpával irányított kereszteződéseken áthaladó forgalom modellezésére és 

szimulációjára [17], [14], [16]. Ezek a modellek nagy hangsúlyt helyeznek a jármű fizikai 

tulajdonságaiból adódó törvényszerűségek, ill. a közlekedésben részvevő járművek egymásra 

hatásának leírására [25], [12], [13]. Némely modell kísérletet tesz a járművezető, mint egyéni 

viselkedéssel, jellemzőkkel rendelkező szereplő figyelembe vételére, azonban ennek eredményeként 

sem lehetséges a forgalom minden szempontból pontos leírása [2], [9], [4].  

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

lehetővé teszi a korábbiaknál realisztikusabban leírni a jelzőlámpával irányított kereszteződésen 

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

kapacitásbecslése, ill. a kereszteződésben kialakuló forgalmi viszonyok elemzése. A modell 

kialakításánál fontos szempontként definiáltam, hogy legyen lehetőség egy meghatározott 

jellemzőkkel 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. 

1.2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A forgalmi modell kidolgozása céljából elemeztem a szakirodalomban megtalálható modellezési 

módszereket különös tekintettel a közlekedési modellekre [21], [20]. Elemeztem a közlekedési 

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, forgalmi 

áramlatok leírására alkalmas 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 a valós forgalom lebonyolódását. A kísérletek alapján finomítottam a modell elemeit.  

Ezután meghatároztam a modell identifikációjához szükséges apparátust. A modell identifikációhoz 

szükséges a különböző viselkedésű járművezetői csoportokba tartozó járművezetők arányának 

meghatározása. Ehhez egy k-means [19] alapú klaszterezési eljárást használtam.  

Az identifikációhoz szükséges adatok méréséhez szükség volt egy forgalomelemzésre alkalmas 

módszer kidolgozására.  Ennek egyik elemeként kidolgoztam egy videó feldolgozó algoritmust. Ez 
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a Stauffer és Grimson [27] által javasolt háttér-modellezési módszerre alapul. A járművek 

azonosítására a blob analízist használtam [18], [15]. 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 lehetővé téve az egyes 

járművek paramétereinek mérését. A kidolgozott módszereket megvalósítottam, teszteltem és 

segítségükkel konkrét videó felvételeket dolgoztam fel.  

A javasolt forgalmi modell alapján becslő módszert dolgoztam ki, mely alkalmas egy adott 

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

áthaladt járművek számának meghatározása) alapján a résztvevő járművezetők járművezető-csoport 

összetételének meghatározására. A becslő módszert implementáltam, majd szimulációs 

környezetben végzett kísérletek alapján validáltam. 
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2. 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 

járművezetők viselkedését meghatározó jármű és járművezető paraméter halmazokat. 

1.3. Tézispont: A modell alapján definiáltam és megvalósítottam egy szimulációs módszert és 

az azt implementáló környezetet, mely képes különböző összetételű járművezetőkből 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 modell paramétereknek több, különböző 

számú paramétert tartalmazó alternatív halmazát adtam meg, létrehozva ezzel a definiált modell 

különböző verzióit. A járművek mozgását meghatározó modell paraméter 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 definiálja: 

1. A jármű egyenletes sebességgel közelít a jelzőlámpával irányított kereszteződéshez. 

Jelzőlámpa váltás esetén amennyiben a járműre (járművezetőre) vonatkozó 

modellparaméterek 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 

járműhez túl közel kerül. 
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 Ennek megfelelően a következő módon határozzuk meg: 

 a jármű gyorsulását 

𝑎𝑛(𝑡) =

 
 
 

 
 

0, ℎ𝑛(𝑡) ≥  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, ℎ𝑛(𝑡) <  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

−𝑎𝑛𝑙 , ℎ𝑛(𝑡) <  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, ℎ𝑛(𝑡) ≥  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

  

ahol   𝑎𝑛(𝑡):  n-dik jármű gyorsulása, 

 𝑎𝑛𝑔 , 𝑎𝑛𝑙       n-dik járműre jellemző gyorsítás, ill. lassítás mértéke, 

 𝑥𝑛(𝑡): n-dik jármű pozíciója, 

 ℎ𝑛(𝑡):         n-dik jármű követési ideje, 

 ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
: 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 , ℎ𝑛(𝑡) ≥  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, ℎ𝑛(𝑡) <  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 ≤ 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

−𝑎𝑛𝑙 , ℎ𝑛(𝑡) <  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

0, ℎ𝑛(𝑡) ≥  ℎ𝑛𝑚𝑖𝑛
é𝑠  𝑣𝑛 |𝑥𝑛 > 𝑣𝑛−1|𝑥𝑛

 . 

A forgalomban résztvevő járművezetők különböző osztályokba tartoznak. A modell paraméterek 

értékeit osztályonként határozzuk meg. A járművek konkrét paraméter értékei az osztályhoz tartozó 

paraméterek alapján kerülnek meghatározásra.  
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A paraméter értékek meghatározására két lehetséges módszert – egy determinisztikus modellt 

eredményezőt és egy sztochasztikus modellt eredményezőt – adtam: 

 Determinisztikus módszer: Minden jármű, ill. járművezető azonos, az osztályra jellemző 

paraméter értéket kapja. 

 Sztochasztikus módszer: A járművek a rájuk jellemző paraméter értéket véletlenszerűen 

kapják az osztályra jellemző paraméter érték, mint középérték körül, adott eloszlássűrűség 

függvény alapján. 

A kidolgozott modellnek különböző változatai léteznek, melyek különböznek a) a modell 

paraméterek számában, ill. b) a konkrét paraméter értékek 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 modell identifikációhoz 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 valósághűségén túl, hogy a modell 

paraméterek identifikálása egyszerűen végrehajtható videó alapú forgalom megfigyelés esetén. 

Az első téziscsoportban megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: [1], 

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
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2. Téziscsoport 

Járműmozgást megfigyelő és identifikációs módszerek. 

2.1. Tézispont: Meghatároztam az első téziscsoportban definiált modell identifikációjához 

szükséges paraméterek körét. Ennek meghatározásával lehetővé válik egy konkrét 

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 megfigyelt forgalomban 

résztvevő járművek trajektóriáinak meghatározására. A képfeldolgozó módszer modell 

identifikációhoz történő alkalmazása céljából definiáltam egy paramétermérő módszert, 

mely alkalmas a trajektóriák alapján a forgalomban résztvevő járművek paramétereinek 

robusztus mérésére az általam kidolgozott modell különböző változatainak megfelelően. A 

képfeldolgozó, ill. paramétermérő módszereket implementáltam. 

2.3. Tézispont: Megmutattam, hogy osztályozási módszerek segítségével hogyan hajtható végre 

a forgalomban résztvevő járművek osztályozása a megfigyelt járműparaméterek alapján. 

Egy konkrét osztályozási módszer (k-means) felhasználásával implementáltam 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 forgalmat lehessen 

élethűen leírni. A kidolgozott módszert konkrét forgalom megfigyelések 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 összehasonlítottam 

azt valós forgalmi adatokkal. 

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.  
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A második téziscsoportban megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: 

[11], [12], [13]. 

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 modell 

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 különböző 

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 osztályba tartozó 

járművezetők arányának meghatározása. A harmadik téziscsoport legfontosabb eredménye, hogy 

egyszerű és általánosan használható módszert ad ennek a problémának a megoldására.   

A harmadik téziscsoportban megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: 

[11], [12]. 
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3. Összefoglalás 

A disszertációmban ismertetett kutatási munkát interdiszciplináris tudományterületen, az 

informatika és a közlekedéstudomány határán folytattam. Kutatásom célja közlekedési rendszerek 

elemzését lehetővé módszerek kidolgozása. A vizsgálataim tárgya egy speciális közlekedési 

szituáció, a jelzőlámpás kereszteződések sárga jelzése során megfigyelhető járműmozgások 

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 tekintettel a 

sárga jelzés alatt kialakuló forgalmi viszonyokra. A modell kidolgozásakor támaszkodtam a 

közlekedéstudomány aktuális eredményeire, a modellbe lehetséges nemcsak a járművek, hanem a 

járművezetők jellemzőit is figyelembe venni. A modell megenged inhomogén összetételű 

forgalmat, a forgalomban részvevő járművek különböző jármű, ill. 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 megfigyelt, 

modellezni kívánt forgalomról. A modellparaméterek modellelemekhez társításakor megengedtem 

determinisztikus és sztochasztikus módszerek használatát is lehetővé téve valósághű 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. Disszertációmban 

identifikációs módszert adtam a modell paraméterek meghatározására, mely lehetővé teszi, hogy a 

modell a kívánt jellemzőkkel rendelkező forgalmat írja le.  

A modell identifikáció végrehajtásához valós forgalom megfigyelésből nyert adatokra van szükség. 

Ennek érdekében video-feldolgozáson alapuló forgalom megfigyelő módszert dolgoztam ki, mely 

segítségével lehetővé vált járműparaméterek kinyerése valós forgalomról készített videofelvételek 

alapján.  

Inhomogén összetételű forgalom esetén általános probléma, hogy megbecsüljük az egyes 

járművezetői csoportok arányát a forgalomban résztvevők között. Eddig ezeket a méréseket igen 

körülményesen, manuális és műszeres megfigyeléseket kombinálva végezték. Az általam javasolt, 
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identifikált modell alapján egy becslő módszert dolgoztam ki, mely lehetővé teszi egyszerűen 

megfigyelhető forgalmi jellemzők, a sárga és adott esetben piros jelzésen áthaladó járművek száma 

alapján a forgalomban résztvevő, különböző jellemzőkkel rendelkező járművezetők arányának 

becslését. A becslő módszert validáltam. 
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4. Tézisek alkalmazása, továbbfejlesztési lehetőségek 

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 szerkezetébe” 

című forgalomelemző munkához. 

Kutatómunkám során a forgalom megfigyeléssel kapcsolatos kérdésekben konzultáltam a 

PROURBE Kft. munkatársaival. A forgalomelemző módszert az általuk rendelkezésre bocsátott 

videofelvételek segítségével elemeztük, ill. fejlesztettük ki. Az általuk korábbi, kutatásfejlesztési 

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 általuk 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 megoldásakor 

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 video-feldolgozáson alapuló forgalom megfigyelő módszer általánosan használható, nemcsak a 

jelzőlámpás kereszteződésekben zajló forgalom elemzésére, hanem bármilyen közúti forgalom 

megfigyelésre, ahol a forgalmi paraméterek mérése szükséges. 

A becslő módszer könnyen alkalmazható a forgalom összetételének folyamatos és automatikus 

becslésére, segítségével lehetőség nyílhat például a forgalom aktuális összetételéhez igazodó 

adaptív jelzőlámpa ciklusok beállítására. 

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 kiterjesztése a modellnek a 
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legkézenfekvőbb továbbfejlesztési lehetősége. Hasonlóan, viszonylag egyszerűnek látom különböző 

geometriájú pl. kanyarodó sáv, lejtős útszakasz stb. megengedését a modellben.  

Meglátásom szerint a becslő módszer általánosítható. Alkalmazható a disszertációmban leírttól 

eltérő forgalmi paraméterek és forgalmi szituációk esetén is. Az általánosított verzió alkalmassá 

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 változtatásokkal 

alkalmassá tehető gyorsforgalmi utak vagy autópályák forgalmának vizsgálatára. 

Ezen továbbfejlesztési lehetőségek további kutatási feladatokat jelentenek számomra. 
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