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Bevezetés 

 Számos egyszerűen megfogalmazható gyakorlati 

(jármű)ütemezési kérdés megoldása elegánsan 

visszavezethető klasszikus, szép feladatokéra. 

Véleményünk szerint az oktatásban is jól alkalmazható 

példák erre: 

 az  egydepós járműütemezési feladat megoldása egy 

súlyozott (teljes) páros gráf maximális súlyú párosítá-

sának meghatározására, 

 az alapvető járműütemezési feladat megoldása egy 

(nem teljes, súlyozatlan) páros gráf maximális elem-

számú párosítás meghatározására; 

 jelen előadás célja ezek és néhány további alkalmazá-

suk bemutatása. 



  3 

Bevezetés, motiváció II. 

Alapvető járműütemezési feladat (Basic Vehicle Sch.): 

 

 Egy gyakorlati járműütemezési kérdés: minimum  

    hány jármű kell adott számú menetrendi járat 

    lefedéséhez elméletileg? 
 

 Elméleti LB. = Feltételezve, hogy minden jármű 

 azonos és a járművezető-szabályokat figyelmen kívül 

 hagyva. 
 

 Pl. Szegeden a reggel 7:09 óra és 7:20 közötti 

 buszjáratokhoz legalább 95 busz szükséges (ugyan- 

 akkor 97-tel megoldható az egész nap ütemezése,  

 jármű– és járművezető-szabályokat is betartva). 



  

 A járműütemezési feladat (VSP) klasszikus 

közösségi közlekedési optimalizálási feladat 

 Feladat: a rendelkezésre álló járműparkkal az előírt  

járatok mindegyikét lefedni minimális költséggel 
 

  A feladat általában egy adott nap (mint 

 időintervallum) összes menetrendi járatának 

 lefedése (teljesítése) egy megengedett és 

 hatékony ütemezéssel. 
 

 A menetrend, a járatok előre megadottak (ált. a 

helyi önkormányzat által), de a többi feladat nem. 
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Az általános jármű-ütemezési feladat I. 
(Vehicle Scheduling Problem, VSP) 



Egy példa buszközlekedésre I. 
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A legfontosabb feladat a menetrendi járatok 

teljesítése. (De vannak rezsi-, depómenetek, stb.)  
 

Minden i menetrendi járathoz megadott  

dt(i) indulási ideje, dg(i) indulási állomása, 

at(i) érkezési ideje, ag(i) érkezési állomása. 
 

Két járat, i és j kompatibilis, ha lehetséges 

(megengedett) rezsiátmenet köztük, azaz ha at(i)<=dt(j) 

és a dt(j)-at(i) időintervallum hossza elég hosszú ahhoz, 

hogy a jármű átérjen időben ag(i)–ből to dg(j)-be. 
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Jármű-ütemezési feladat (VSP) II. 
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Járműütemezési feladat (VSP) III. 
Egy egyszerű feladat megoldása (4 járművel) 



  

 A többdepós feladat esetén adottak feladatok 

(járatok) indulási és érkezési idői, és helyei, és a 

feladatoknál elő lehet írva, hogy mely depóból 

származó járművel kell ellátni. 

 De: az egydepós jármű-ütemezési feladatnál csak 

egyetlen depó van, minden jármű innen való. 

 A menetrendi járatoknak és a lehetséges 

rezsimenetek mindegyikének meghatározott (nem 

negatív) költsége van, a cél az összes költség 

minimalizálása, ami az összes járat és a köztük lévő 

átmenetek ellátásának költsége. 
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Egydepós jármű-ütemezési feladat 
(Single Depot Problem, SDVSP) 



  

 Az egydepós feladat megoldása: Bertossi et al.,1987. 
 

 A megoldást egy súlyozott, páros gráf maximális 

súlyú teljes párosításának megtalálása feladatára 

vezetik vissza. 
 

 Nagyon elegáns és szép bizonyítás, megtalálható itt: 
 

  BERTOSSI, A.A., CARRARESI, P., and GALLO, 

 G., On Some Matching Problems Arising in 

 Vehicle Scheduling Models, Networks, Vol. 17 

 (1987), 271–281. 
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Az egydepós feladat (SDVSP) II. 



  

 BVSP-ről beszélünk, mennyiben az egydepós 

feladatban nincs egyéb költség megadva, a cél, 

hogy minimalizáljuk a járművek számát 
 

 Tehát: 

  A BVSP egy olyan SDVSP feladat, ahol a feladat 

 kizárólag a megoldásban használt járművek 

 számának minimalizálása (miközben ellátjuk az 

 összes menetrendi járatot) 
 

 Voltaképpen egy flottaminimalizálási feladatként is 

felfogható 
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Az alapvető jármű-ütemezési feladat  
(Basic Vehicle Scheduling, BVSP) 



  

 A jelen megoldás, amelyet megadunk: 
 

 megadjuk a BVSP feladat megoldását: 
 

 megmutatjuk, hogy a BVSP feladata megoldható 

egy nem teljes páros gráfon értelmezett maximális 

párosítás keresési feladat megoldása által; 
 

 Fulkerson konstrukciójához hasonló módon [Ful-

kerson megmutatta ezzel, hogy a Dilworth-tétel 

következménye a Kőnig-tételnek. Fulkerson,  

Proc. Amer Math. Soc., 1956.] 
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Alapvető járműütemezés, (BVSP) II. 



  

 Tekintsünk  egy napon belüli tetszőleges I 

intervallumot. (Pl. 7.00 és 7.10 közti időintervallum, 

de lehet az egész nap is.)  

 Négyfajta menetrendi járat lehet, amely részben 

vagy egészben az I intervallumba esik:  

 A típusú járatok, amelyek ebben az intervallumban 

kezdődnek (de ezen kívül, utána érnek véget), 

 B típusú járatok, amelyek ebben az intervallumban 

érnek végét (de előtte kezdődnek), 

 C típusú járatok, amelyek az intervallumban 

kezdődnek és érnek is véget (azaz a járat teljes 

egészében benne van I-ben) 

 D típusú járatok, amelyek korábban kezdődnek és 

később érnek véget (menetidejük tartalmazza I-t)  
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Alapvető járműütemezés, BVSP III. 
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Alapvető járműütemezés, BVSP IV. 



  15 

 Nyilvánvaló az a megállapítás, hogy amennyiben 
 

|A|=n1,  |B|=n2,  |C|=n3,  |D|=n4, 
 

akkor az I intervallum járatainak lefedésére egy felső 

korlátot ad 

n1+ n2 + n3 + n4. 
 

De: egyes párosításokkal, ha két vagy több járatot 

egymás után, láncban ugyanaz a jármű el tud látni, 

akkor ez a szám általában csökkenthető. 

Alapvető járműütemezés, BVSP V. 
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Dilworth-tétel – Kőnig-tétel – Fulkerson  

Dilworth tétele levezethető Kőnig-tételéből, ahogyan azt 

először Fulkerson vette észre 1956-ban: 
 

 FULKERSON, D.R., Note on Dilworth’s decompo-

 sitions’s theorem for partially ordered sets, 

 Proceedings of the American Mathematical Society, 

 Vol. 7, No. 4 (1956), 701–702. 
 

Ehhez az ötletes konstrukcióhoz hasonlóan, esetünkben a 

láncok (minimális száma) meghatározható egy páros gráf 

maximális párosításának (elemszáma) alapján. 



  

Egy példa A, B, C, D típusú járatokkal 
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A páros gráf  

Építsünk föl egy páros gráfot a következő módon: 

 Az egyik része a csúcspontoknak legyen a B és C 

típusú járatok befejezését (érkezését) reprezentáló 

csúcs, azaz az I intervallumbeli járatérkezéseket 

reprezentálja a csúcspontok ezen része  

 A csúcspontok másik része reprezentálja a B és C 

típusú járatok indulásait, azaz minden ottani csúcs 

pontosan egy I intervallumbeli járatindulást 

 A páros gráf élei: pontosan akkor van összekötve az 

egyik halmazbeli csúcs egy másik halmazbelivel, ha a 

járatok  két a páros gráfnak végrehajthatók egymás 

után (kompatibilisek)  
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A páros gráf II. 
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A páros gráf maximális számú párosítása 

 A páros gráf minden egyes párosítása megfelel egy 

járműütemezésnek. Amennyiben két különböző járat 

érkezése és indulása közti él bekerül a párosításba, 

akkor ugyanaz a jármű elláthatja őket minden egyes 

párosításbeli él eggyel kevesebb járművet jelent 

az ütemezésben, mint a korábban adott felső korlát. 

 Amennyiben a párosítás számossága m, akkor 

 n1+ n2 + n3 + n4 - m  

 számú jármű elegendő. Pontosan akkor kapjuk a 

legkevesebb szükséges járműszámot, ha m 

maximális, azaz ha egy maximális számú 

párosítás éleinek a száma. (Bizonyítás: indirekt.) 
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Páros gráf, maximális párosítás II. 
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Max. páros gráf párosítás III. 
Az ütemezés visszanyerése a párosításból 
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Alkalmazás: a tekintett egyetlen időintervallum 

tetszőleges volt. Így tekinthetjük időintervallumok 

egy olyan sorozatát is, ami egész napot beosztja. 

Kétpúpú teve görbe: 

 

 



  

Alkalmazás II. 

 Tekintetbe véve egy járművezető napi műszakjának 

maximális átmérőjét (és csak ezt a szabályt), egy 

(elméleti) alsó korlát él adható a nap ellátásához 

szükséges járművezetők minimális számára nap 

(Aki vezet reggel 7.20-kor, akkor 22.20-kor nem.) 

 Szegeden hétköznap 7:09 és 7:20 között min. 95 

busz és vezető szükséges, 22:22 és 22:33 között 35. 

 Szegeden LB=130. LB=130. Való életben 50-160 a 

munkaközi szünetek és egyéb szabályok miatt. 

 Ez egy elméleti LB elméleti LB az adott napon 

szükséges  járművezetők minimális számára  

pusztán a menetrend és az átmenetek idei alapján. 
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Alkalmazás III. 

 Ezt figyelembe véve a járművezetők összes 

munkaideje is becsülhető. A min. járművezető-

szám alapján járatkezdési, befejezési idők + 

járatidőket és a járatok előtti, utáni technikai időket 

minimalizálva, 
 

 ezáltal egy, az összes fizetett munkaidőre a való 

életbeli összes napi fizetett munkaidőtől kb. 10 

százalékra lévő alsó becslés kapható, 
 

 egy olyan valós ütemezéssel összevetve, amely már 

a többi vezetőkre vonatkozó szabályt is kielégíti a 

nap során). 
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