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Közösségi közlekedés 

 Utazás busszal  

 (vagy bármely más tömegközlekedési eszközzel) 
 A táraságok által előírt menetrend alapján 

 Az eszköz két végállomás közötti megállókat érint 

 

 „A kulisszák mögött” 
 Napi jármű-ütemezések 

 Jármű-blokkok alkotják 

 Blokk: egy eszköz által végrehajtott 

      tevékenységek összessége 
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Közösségi közlekedés 

 Jármű ütemezési probléma 
 Menetrend szerinti járatok 

 Rezsijáratok 

 Depók 

 Busztípusok (csuklós, klímás, alacsonypadlós…) 

 Telephelyek 

 

 Költségek 
 Járművek napi költsége 

 Km-arányos költség 

 

 Cél 
 Minden menetrend szerinti járat 

 végrehajtása pontosan egyszer, 

 minimális költséggel 

Indulási és 

érkezési idő 
Indulási és 

érkezési hely 

Távolság 
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Közösségi közlekedés 

 Egydepós jármű-ütemezési probléma (SDVSP) 
 Polinom időben megoldható 

 

 Többdepós jármű-ütemezési probléma (MDVSP) 
 NP-nehéz (Bertossi et al., 1987) 

 

 Számos megoldási modell és módszer 
 Dekompozíció (Saha, 1972) 

 Hozzárendelés (Orloff, 1976) 

 Hálózati folyam  

 (Bodin et al., 1983) 

 stb… 

 

 „Elméleti ütemezés” 
 A blokkok csak eszköztípust 

kapnak 
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Közösségi közlekedés 

 A társaságok tervezési időszakokban gondolkodnak 
 Általában pár hét/hónap 

 

 Napi jármű-ütemezés 
 „Naptípusok” az egyedi napi ütemezések helyett 

 Elméleti ütemezésként készülnek el 
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Közösségi közlekedés 

 Adottak: 
 Az időszak napjai 

 Elméleti ütemezések minden naptípusra 

 Eszközök és azok tulajdonságai 

 

 Főbb kérdések 
 Hogy rendelhetünk eszközöket az ütemezésekhez? 

 Figyelembe tudjuk venni az eszköz igényeit? 

(műszaki szemlék, esti parkolás a telephelyeken) 
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A probléma „dióhéjban” 

i. nap vége esti telephelyek i+1. nap kezdete 
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Kicsit formálisabban 

időszak 

kezdete 

1. nap 

ütemezése 

1. nap 

vége 

2. nap 

ütemezése 

időszak 

vége 
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Formalizálva: a matematikai modell 
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Matematikai modell 

 NP-nehéz (MDVSP) 

 Csak a legfontosabb feltételek: 
 Minden napi ütemezés jármű-blokkjai legyenek kiszolgálva 

 A buszok az időszak, valamint minden nap elején és végén  is telephelyen 

tartózkodjanak 

 

 Egy „kisebb” probléma: 
 30 napos tervezési időszak 

 ~90 jármű-blokk naponta 

 ~30 telephely 

 

 ~4 000 csúcs 

 ~150 000 él buszonként 

 és persze minden busz külön hálózati réteg… 
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Matematikai modell 

 A rétegek száma csökkenthető az azonos típusú buszok 

összevonásával 
 Rétegek száma = busztípusok száma 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekkor a buszok egyedi tulajdonságai és igényei nem vehetőek figyelembe 

 Telephelyek kapacitása 
 

 

 Heurisztikus megoldás 
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Heurisztikus megoldás 

i. nap vége esti telephelyek i+1. nap kezdete 
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Heurisztikus megoldás 

 Minden n napra az alábbi párosítási feladat megoldása 

   
 V: a feladat eszközei (előző nap végi állapotban) 

 Dn : az n nap jármű-blokkjai 

 E: (i,j) él, ha i eszköz kiszolgálhatja j blokkot 

   
 legolcsóbb t telephely keresése, amire távolság(i,t)+távolság(t,j) minimális  

 Változók: 

 

 

 

,

1 ha  eszköz hajtja végre  blokkot

0 egyébként
i j

i j
x


 


(V D ,E)nG 

  költsége:e E
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Teszteredmények 

 Tesztadatok 
 A dél-alföldi régió járata 

 7 naptípus, 1000-1500 járat naponta (90-140 blokk) 

 3 busztípus 

 Tervezési időszak: 3 hónap 

 

 A heurisztika eredményei 
 Különböző felső korlátok a buszszámra: 

 A társaság álatl adott 

 Korlátlan 

 Alsó becslés naptípusok alapján 

 Futásidő: <5 perc 

 „A társaság elégedett volt” 

 

 Fő gond 
 Az eredmények jósága nem ismert még… 
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Összefoglalás és 

További célok 

 Alkalmazás-központú megoldás 
 Az elméleti ütemezések problémája 

 Járművek hozzárendelése 

 Megoldás tervezési időszakra 

 

 A modell megoldása 
 Egyszerűbb és bonyolultabb esetben is 

 

 Kiterjesztés további feltételekkel 
 Telephelyek kapacitása 

 Rendszeres műszaki szemlék 

 Járművek napközbeni tankolása 

 



Köszönöm  

a figyelmet! 


