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M I K A  P É T E R 1

A közúti forgalmi hullámok vizsgálati  
módszereinek elemzése

Az elmúlt két évben a forgalmi hullámok terjedésének vizsgálatával foglal-
koztam. Az ÚNKP pályázat lehetőséget teremtett egy magasabb szintű vizs-
gálatra. 

Időszerű és egyben kevésbé kutatott probléma áll a vizsgálatom közép-
pontjában. Napjainkban a városok úthálózatai jellemzően túlterheltek, ezáltal 
a forgalmi zavarokra érzékennyé váltak. Leginkább hálózati szinten optimali-
zálják a forgalomáramlást, kevés figyelmet fordítva a csomópontokban lezajló 
folyamatokra. A csomópontban jelentkező forgalmi problémákat különböző 
forgalomirányítási stratégiával lehet kezelni, ilyen a MOVA2 is, amely úgyne-
vezett forgalomfüggő irányítási módszer. Ezek mindegyike vagy a zöldidőket, 
a periódus időt, az áteresztő képességet optimalizálja, és nem veszi figyelembe 
a hullámterjedést.

Sűrű, kötött forgalomban előfordul, hogy járművek ragadnak a jelzőlámpával 
irányított csomópontban, a forgalomfüggő irányítás ellenére. Ezt a problémát cso-
móponti szinten a jelzőlámpa programmal kezelni lehet. Amikor kötötté válik a 
forgalom, akkor forgalmi hullámok alakulnak ki, amelyek sebességét a forgalom-
nagyság és a forgalomsűrűség befolyásolja. Tehát szükséges a hullámok kialakulá-
sának, valamint terjedésének vizsgálata és figyelembe vétele a probléma kezelésé-
hez.

A cikkemben három különböző mérési módszerrel vizsgáltam a hullámter-
jedés sebességét, amely különböző eredményeket hozott. Vajon melyik módszer 
megbízhatóbb? Vizsgálataimmal erre a kérdésre kívánok választ adni.

1. BEVEZETÉS

Számos tudós tett erőfeszítéseket, hogy olyan matematikai modellt alkosson, 
amely jól szemlélteti a forgalomáramlás dinamikáját. Ezen modellek két fő 
megközelítéssel élnek. Az első a járműkövetési modell, a második a „Forgalmi 
folyam” modell, amely a folyadékáramlás tudományán alapszik. Jelenleg e mo-
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dellek alkotják a szakirodalom alapjait. Ebben a témában a legfontosabb három 
szakirodalom Herman,3 Haight4 és Gerlough5 nevéhez fűződik.

A vizsgálatomhoz egy egyszerű szimulációs környezetet hoztam létre, amely-
ben az oszcillációt megfigyeltem. A szimulációt egy forgalommodellező szoftver-
rel végeztem, amely adatot szolgáltatott a további vizsgálathoz. 

Az én tézisem, ha kötött forgalomban az oszcilláció zavaró hatása miatt jár-
művek ragadnak a csomópontban, amely csökkenti a csomópont forgalomát-
bocsátó képességét. Ezt a megváltozott állapotot jelzőlámpa programmal lehet 
kezelni, de ehhez tudni kell, hogy milyen állapotváltozót vegyünk figyelembe a 
program módosításához. 

A jelzőlámpa program tervezésekor az egyes fázisok zöld idejét határozzuk 
meg, amelynek a forgalomnagyság az alapja. Természetesen ez a paraméter 
időben változó, viszont alacsony forgalom esetében lehet állandónak tekinteni, 
mindez az időalap megválasztásától függ. A forgalmi hullám nagyon rövid idő 
alatt alakul ki, ami másodpercben kifejezhető érték. Ez azt jelenti, ha a hullámot, 
mint befolyásoló tényezőt szeretnénk a jelzőlámpa programozásnál figyelembe 
venni, akkor a mérést rövid időintervallumok alatt kell elvégezni. 

A forgalomnagyság növekedésével egy szintig a forgalomsűrűség is növek-
szik, de egy bizonyos ponton a forgalmi sáv eléri a kapacitás korlátját és innen-
től kezdve, a forgalomnagyság csökkenni fog. Ez azt is jelenti, hogy egy adott 
forgalomnagysághoz két különböző forgalomsűrűség érték tartozik, vagyis két 
különböző forgalmi állapot. A forgalomban kialakult hullám annál nagyobb, 
minél nagyobb a forgalomsűrűség. Mindebből az következik, hogy a hullám-
terjedés csillapításához nem elég pusztán a forgalomnagyság ismerete, szüksé-
ges a forgalomsűrűség területi és időbeli lefolyását is vizsgálni és kiértékelni.

2. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az első módszer a múlt században alakult ki. Az 1930-as években az Egyesült 
Államokban a járműforgalom elérte azt a szintet, ami megkövetelte a forgalom 
szervezését, irányítását. Az első lépés ez irányban a forgalmi adatok gyűjtése volt. 
Az egyes keresztmetszetekben fényképeket készítettek, amelyen megszámlálható 
volt a gépjárművek darabszáma. Ezeket az adatokat egy diagramon ábrázolták, 
amelyet fundamentális diagramnak neveztek, és a forgalomnagyságot jelenítet-
ték meg a forgalomsűrűség függvényében.6

[3] Herman, R.: Theory of Traffic Flow, 1961, American Elsevier Publishing Co., New York.
[4] Haight, F. A.: Mathematical Theories of Traffic Flow, 1963, Academic Press, New York.
[5] Gerlough, D. L. – Capelle, D. G.: An Introduction to Traffic Flow Theory, in Highway Re-
search Board, Spec. Rep. 1964/79. no., National Academy of Sciences, Wash., D. C.
[6] Greenberg, H.: An Analysis of Traffic Flow, in Operation Research, 1959/1. no., 79–85. o.
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Lighthill és Whitham aztán később Richards7 előállt egy teóriával a forgalo-
máramlás kapcsán. Ez a teória a folyadékáramlási modell helyett az egyéni jár-
műveket vette számításba. Ez volt a fundamentális hipotézis, amely Greenshields 
nevéhez fűződik. Ő mérte a forgalomnagyságot az utakon, amelyet különböző 
diagramokon szemléltetett. Louis A. Pipes8 két különböző sűrűségű terület hatá-
rán levő vonal haladási sebességét írta le, ami a hullámterjedés sebessége.

A forgalomnagyság és sűrűség közti összefüggés a következő alakba írható fel.

(1)

A fundamentális diagram két pontját összekötő egyenes meredeksége megad-
ja a hullámterjedés sebességét.

(2)

A második módszer a forgalomnagyság területi eloszlásának ábrázolásából 
határozza meg a sebességet. Michael Mauch és Michael J. Cassidy9 a Berkeley 
Egyetem professzorai vizsgálatot végeztek az Ontarioban található Queen Eli-
zabeth út 10 km hosszú szakaszán. A járműdarabszámot 20 másodperces idő-
intervallumban összegezték. A mért adatokat az egyes keresztmetszetekben az 
idő függvényében tüntették fel, majd a kiemelkedő részeket egy egyenes vonallal 
kötötték össze, amely meredeksége a hullámterjedés sebességét határozza meg.

A hullámterjedés sebességéhez meg kell határozni az első és utolsó metszet-
ben lévő időpontot. A két metszet közti távolság ismeretében az alábbi összefüg-
géssel kiszámítható a sebesség.

(3)

A harmadik módszerhez a járművek pontos pozícióját szükséges rögzíteni 
nagyon rövid, másodperces időközönként (járművön belüli adatrögzítés). Jelen-
leg nem áll rendelkezésre megfelelő adatgyűjtő és feldolgozó rendszer, viszont 
léteznek különböző alternatív járműérzékelő berendezések, amelyek adatait 
felhasználva jól becsülhetők a forgalmi paraméterek. Az egyes fuvarozó cégek 
használnak nyomkövető rendszereket a menetidők és megtett távolságok rögzí-
téséhez, amely nagy pontosságú. Léteznek kevésbé pontos mérési technológiák 

[7] Lighthill, M. J. – Whitham, G. B.: On kinematic waves a theory of traffic flow on long 
crowded roads, Proceedings of the Royal Society of London, Series A, in Mathematical and 
Physical Sciences, 1955/229. vol., 317–345. o.
[8] Pipes, L. A.: Wave theories of traffic flow, 1965, Department of Engineering University of 
California, Los Angeles, California.
[9] Mauch, M. – Cassidy, M. J.: Freeway traffic oscillations: observations and predictions, 
2002, University of California, Berkeley, California, USA.
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is, amelyek nagy előnye, hogy sűrű forgalomban az összes jármű csupán 2%-ának 
érzékelése is elegendő, hogy a mérés pontossága 85%-os legyen. 

A sebesség meghatározásához szükséges a járműtrajektóriák ábrázolása.  
A hullámfronton jól kivehető a törésvonal, amely meredeksége megadja a hul-
lámterjedés sebességét. A pontokra illesztett regressziós egyenest kell meghatá-
rozni, a következő összefüggéssel.

(4)

A regressziós egyenest felhasználva az alábbi képlettel számítható a hullám-
terjedés sebessége.

(5)

3. A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

3.1. A modell felépítése

Először egy szimulációt futtattam le egy e célra készült szoftverrel, hogy forgal-
mi adatokat nyerjek a további vizsgálathoz. A modell felépítéséhez egy útpályát 
kellett definiálni, amelyen meghatározott nagyságú gépjármű forgalom ha-
lad keresztül. Ezen a pályán a forgalom méréséhez szükséges detektorokat 250 
m-enként helyeztem el (1. ábra), a végén pedig a hatodik detektor után sebes-
ségkorlátozás lett bevezetve. Az útpályán áthaladó forgalomnagyság és a sebes-
ségkorlátozás értéke változtatható. A vizsgált pálya hossza 1 km, egysávos 3,50 
m széles egyenes szakasz. Kezdeti értéknek 2000 E/h, valamint 5 km/h sebesség-
korlátozást állítottam be. A hullám elindításához elegendő egy rövid időtartam, 
melyet 120 másodpercben határoztam meg. A vizsgálat során csak a forgalomá-
ramlás sebességét változtattam.

1. ábra: A modell felépítése

Forrás: Saját szerkesztés.
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3.2. A Fundamentális diagram

A detektorok adatait feldolgozva megkaptam a forgalomnagyság és a forgalom-
sűrűség adatokat, amelyet egy pontdiagramon ábrázoltam úgy, ahogy Green-
shields10 1935-ben. Az adathalmazra egy közelítő görbét illesztettem, amely egy 
harmadfokú polinom. 

2. ábra: Fundamentális diagram

Forrás: Saját szerkesztés mért adatok alapján.

A hullámterjedés sebességéhez két különböző sűrűségű területen kell az érté-
keket meghatározni. A vizsgálat során a sebességet változtattam 20- és 90 km/h 
között 10 km/h-kénti lépésekkel. A kapott adatok feldolgozása után a forgalmi 
paramétereket, és a számított hullámterjedés sebességét az 1. táblázatban foglal-
tam össze.

1. táblázat: Hullámterjedés sebessége a fundamentális diagramból

V(km/h) 20 30 40 50 60 70 80 90
q1 1331.0 1710.0 1970.0 2126.0 2185.0 2150.0 2016.0 1760.0
r1 66.0 57.0 49.0 42.0 36.0 31.0 25.0 19.0
V1 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
q2 617.0 2617.0 617.0 617.0 617.0 617.0 617.0 617.0
r2 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
V2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
c (km/h) -24.6 -28.8 -29.4 -28.5 -26.6 -24.0 -20.0 -15.0

[10] Greenshields, B. D.: A study of traffic capacity, in Proceedings of the Highway Research 
Board, 1935/14. vol., 448–477. o.
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3.3. Keresztmetszeti forgalomnagyságok

Ha egy útszakaszon több egymástól azonos távolságra lévő keresztmetszetben 
mérjük egy időben a forgalomnagyságot, és azt ábrázoljuk egy diagramon, akkor 
láthatóvá válik a kialakult hullám. Terjedelmi okokból csak egy adott méréshez 
tartozó ábrát mutatok be. A mérést 50 km/h sebesség értéknél végeztem, a kapott 
eredményt a 3. ábra mutatja.

3. ábra: A keresztmetszeti forgalomnagyságok

Forrás: Saját szerkesztés mért adatok alapján.

A görbék alsó pontjára illesztett egyenes vonal meredeksége illusztrálja a 
hullámterjedés sebességét. A 6-dik detektor után van elhelyezve az akadály. Jól 
látható, hogy a hullám képe az akadály előtt a legintenzívebb, tehát függ a fizikai 
akadály távolságától. 

A sebesség kiszámításához meghatároztam az első és utolsó detektorok idő-
pontjait, ebből kiszámoltam a hullámterjedés sebességét, majd összefoglaltam a 
2. táblázatban. 

2. táblázat: Hullámterjedés sebessége a keresztmetszeti forgalomnagyságokból

V(km/h)
20 30 40 50 60 70 80 90

Detector number
1 739 722 739 736 730 717 732 730

6 380 413 441 457 465 470 491 501

c (km/h) -10,0 11,7 -12,1 -12,9 -13,6 -14,6 -14,9 -15,7
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3.4. A járműtrajektóriák

A terjedelemre való tekintettel csak egy mérés eredményét mutatom be a 4. áb-
rán. Az ábrán tisztán kivehető a trajektoriák törésvonala. Észrevehető, hogy a 
törésvonal egyes pontjai az idő múlásával térben hátrafelé jelennek meg. Vagyis a 
hullám térben hátrafelé mozog.

4. ábra: A járműtrajektóriák 50 km/h sebességnél

Forrás: Saját szerkesztés mért adatok alapján.

A forgalomáramlás sebességét változtatva megismételtem a szimulációt, egé-
szen 90km/h sebességig növelve azt. A kapott pontokat a Scilab nevű szoftver 
segítségével ábrázoltam. Az eredményeket a 4. táblázatban foglaltam össze.

3. táblázat: Hullámterjedés sebessége a járműtrajektóriákból

V(km/h) 20 30 40 50 60 70 80 90

a -85.90x
+1132.30

-90.64x
+1128.10

-92.88x+
1166.00

-94.73x
+1172.30

-97.34x
+1155.50

-100.15x
+1148.70

-101.75x
+1195

-104.98x
+1210.4

X1 1046.40 1037.46 1073.12 1077.56 1058.16 1048.55 1093.25 1105.42
X2 187.40 131.01 144.30 130.20 84.70 47.05 75.75 55.62
ΔX -859.00 -906.45 -928.82 -947.36 -973.45 -1001.50 -1017.50 -1049.80
T1 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
T2 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00
ΔT 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
c (km/h) -15.5 -16.3 -16.7 -17.1 -17.5 -18.0 -18.3 -18.9

4. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A három különböző mérési módszerrel kiértékelt adatokat egy diagramon áb-
rázoltam (5. ábra). Látható, hogy a fundamentális diagramból kapott eredmény 
jellegre is eltérő a másik módszerektől. A görbének minimuma van a 40 km/h 
sebesség értéknél. Az is megfigyelhető, hogy a 20- és a 70 km/h környezetében 
ugyanolyan a hullámterjedés sebessége. A másik két módszer esetében egyenes ará-
nyosság áll fenn a forgalomáramlás sebessége és a hullámterjedés sebessége közt. 
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5. ábra: A hullámterjedés sebessége és a forgalomáramlás 
sebessége közti összefüggés

Forrás: Saját szerkesztés mért adatok alapján.

A járműtrajektória és a keresztmetszeti forgalomnagyságból kapott eredmény 
közt 5 km/h sebességkülönbség van. Ha meg akarjuk határozni a hullám érkezésé-
nek időpontját, akkor a két módszer különbözőségéből adódóan egy egymástól 100 
m távolságra lévő csomópont esetében 14 másodperc időkülönbséget tapasztalha-
tunk. Ez pedig a jelzőlámpa program tervezésénél egy fázis zöld idejét jelentheti.

5. KÖVETKEZTETÉSEK, TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK

A vizsgálatból kiderül, hogy a hullámterjedés sebessége kimutatható a forgalom-
nagyság különböző diagramokon történő ábrázolásával. Megállapítottam, hogy a 
forgalmi hullám kialakulása és terjedése ábrázolható a különböző helyeken mért 
adatok feldolgozásából. A legpontosabb és egyben a legtöbb adatot tartalmazó 
mérési módszer a járműtrajektória (járművön belüli adatrögzítés).

Megállapítottam, hogy a fundamentális diagramból származó sebesség érté-
kek eltérnek a másik két módszerrel kapott értékektől. 

A jövőben vizsgálni szeretném, hogy miért különböző a fundamentális di-
agram a többitől. Ehhez több olyan vizsgálat szükséges, amelyben más forgalmi 
paramétert, illetve környezeti paramétert is változtatni tudok.
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