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A kutatási program a műszerezett adatgyűjtésen, gépek összekapcsolásán alapuló 

adattovábbításon, adatelemzésen és ezek alapján intelligens beavatkozások kiadásával 

jellemezhető SmartCity-SmartTransport koncepció számítógépes szimulációs IKT 

eszközrendszerének kutatására, fejlesztésére irányul.  

Nevezetesen, egyrészt a projekt a városi forgalom által kibocsátott szennyezőanyagok 
valódi térbeli elkeveredésének számítógépes szimulációs módszereit kutatja, erre 
alkalmas gyors, szuperszámítógépeken futó kódot állít elő, amely bekapcsolódik az 
intelligens közlekedésbe. Jelentősége, hogy vele előre tervezhetők a forgalmi 
szennyeződési szintek, különböző esetek („what-if scenáriók”) lejátszhatók, vagy 
katasztrófahelyzetek (pl. szennyezőanyagot szállító jármű balesete nyomán felszabaduló 
veszélyes gázok) elemezhetők. Továbbá a projekt, ugyancsak intelligens adatfeldolgozási, 
optimalizációs módszereket, kutatói kódokat fejleszt ki, amelyekkel – alkalmazásként – 
Győr város közlekedés okozta légszennyeződés optimalizációjának „smart” megoldására 
tesz le javaslatot. 

1. Városok csatolt légáramlás- és közlekedés-szimulációja a közlekedés okozta 
légszennyeződés elterjedésének számítógépes szimulációjára 

 Városok valódi 3D geometrián alapuló, valódi peremfeltételek melletti 
légáramlás-szimulációja 

 Közlekedés okozta emisszió szimulációjának városok légáramlás-szimulációjához 
csatolása 

2. Extrém feladatok optimalizációja és kockázatelemzés 

A SmartCity legtöbb modellezési feladatának elvégzése után fontos a modelleken alapuló 
célfüggvények optimalizálása, pl. erőforrás-optimalizáció céljából. Ezek az optimalizálási 
feladatok gyakran extrém helyzetek elé állítják az optimalizáló szakértőket és magukat az 
optimalizálást végző kódokat; ilyen esetek a következők. 

 Egy egész város rendszerszemléletű felírásának, vagy annak akár „csak” közlekedési 

rendszerének rengeteg optimalizálandó, tervezési változója lehet.  

 Gyakran a célfüggvények értéke szimulációk eredményeiből számítható, pl. ha 

felhasználja a forgalomszimulációs eredményeket. Ez behatárolja az optimalizáció 

során figyelembe vehető célfüggvény-kiértékelések számát, így speciálisan tervezett 

optimalizációra és előkészítésre van szükség. 

 Folytonos és diszkrét változókkal leírt rendszerek többcélú optimalizálása. A 

döntéshozónak gyakran több szempontot egyszerre kell figyelembe vennie 

döntésekor. 

Városi közlekedés irányítása MSO eszközökkel. 

 

Győr, Szent István út NOx terjedésének szimulációja 
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