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4. A fázisidő terv készítésének lépései 
 
A fázissorrendek felvétele valamint a jármű és gyalogos közbenső idők kiszámítása (8. 
előadás 6. pont) után 
 
A legújabb szabályozás szerint a be- és kihaladási sebesség értékek ívben: 
R=25 m felett 10 m/s; R 25 és R 6 között négyzetgyök alatt 4 R; 6 m sugár alatt 5 m/s. 
 
1/ Vegyük fel a periódusidőt 90 s-ra. 
 
2/ Számítsuk ki a tiszta zöldidőt a periódusidőből a jármű közbenső idők összegét levonva. 
 
3/ Osszuk fel a tiszta zöldidőt a fázisok között a mértékadó forgalmak arányában. 
 
4/ Rajzoljuk meg a járművek fázisidő tervét a mellékelt ábra (példa) szerint: 
 

- a zöldidők után mérjük fel a közbenső időket 
- a közbenső időkbe rajzoljuk be a piros-sárga és sárga jelzéseket 
- húzzuk meg a piros vonalakat. 

 
5/ Fázisonként számítsuk ki a kapacitást és az F/C %-os értékét. Az F/C 100 %-nál nagyobb nem 

lehet. (A jó érték kb. 75-80 %.) 
 
6/ Illesszük be a gyalogos fázisokat is: 
 

- mérjük előre a megelőző jármű fázis zöldidejének végétől a gyalogos behaladás közbenső 
idejét 

- mérjük vissza a követő fázis elejétől a gyalogos kihaladás közbenső idejét 
- a gyalogos közbenső idő első 5 másodperce zölden villog. 

 
7/ Ellenőrizzük a minimális zöldidők meglétét: 
 

- járművek: 5 s 
- gyalogosok: a zebra hosszának kétharmada osztva 1,0 m/s-al. (Ea. 12. o.) 

 
8/ Ha hosszú zebra esetén a gyalogos minimális zöldideje nem jönne ki, akkor az egyidejű jármű 

fázis zöldidejét a többi rovására növelni kell. 
 
9/ Ha a kapacitás vagy a gyalogos minimális zöld idő kevés lenne, akkor a periódusidőt kell 10 

másodperces lépcsőkben 120 s-ig emelni. 



5. Példa a fázisidő tervre

Fázis:
0 32 35 88 90

P=90

32

24

16

37 39 63 66

67 69 85 88

I.

II.

III.

P= 90s

tKI-II=7s     tKII-III=6 s     tKIII-I=5s      SUM tK= 18 s

SUM Z=P-ZtK= 90 – 18 =72 s (100%)
FmI=400 E/ó FmII=300 E/ó FmIII=200 E/ó SUM Fm = 900 E/ó

44%                    33%                 23%          100%

32 s                     24 s                  16 s     72 s

7 6 5

tKgybe tKgyki

GYALOGOSOK BEILLESZTÉSE!
Figyelem! A gyalogosok behaladásakor és 
kihaladásakor is van közbenső idő!

32 640 400 62,5

24 480 300 62,5

16 320 200 62,5

Z[s] C[E/ó] Fm[E/ó] F/C %

C=Z/2 * 3600/P [E/ó]

Piros-sárga (2 s) Sárga (3 s) Zöld Piros Gyalogos villogó zöld (5 s)





7. Az összehangolás tervezése 
 
1. Ha készen van a két csomópont fázisidő terve, neki lehet állni az összehangolásnak.  

Ez az utolsó, de a legnehezebb munkarész. 
 
2. Rajzoljuk fel az út-idő diagram tengelyeit. 
 

A vízszintes tengelyen az összehangolandó két irány helyzetjelző vonalainak távolsága van 
m-ben, a függőleges tengelyen az idő van s-ban. A feladat kiírásban szereplő távolság a két 
csomópont középpontjának távolsága. Az összehangolás szempontjából mindegy, hogy a 
főirány egyenes, vagy kanyarodik. (4. sz. ábra.) 

 
3. Vegyük ki a két fázisidő tervből a két összehangolandó fázis sorait, és állítsuk fel azokat a 

helyzetüket mutató függőleges vonalakra. 
 
4. Képzeljük azt, hogy a felállított fázisterv sor egy olyan fal, amelyben a zöldidő a lyuk. 

Ezeken a lyukakon kell az összehangolandó irányok szalagjának átférni. 
 
A szalag olyan széles, mint az induló zöldidő. 

 
5. A szalag a zöldidő kezdetekor indul, és a végén záródik. Az összehangolási sebesség 15...20 

m/s lehet. Ez határozza meg a Ze zöldidő eltolásokat. 
(Nagyobb sebesség laposabb emelkedés, kisebb sebesség meredekebb emelkedés. A szalag a 
lyukban lötyöghet, de ne szoruljon bele.) 

 
6. A sebességekkel lehet játszani. A sebességnek az elején és a végén nem kell azonosnak 

lennie, de az eleje mindig gyorsabb legyen, mint a vége. 
Oda-vissza sem kell azonos sebesség. 

 
7. A lényeg az, hogy úgy tologassuk az egyik fázis sort föl-le, hogy a másik betaláljon a 

lyukba. (Vagy a másikat.) Ez csak azt jelenti, hogy a fázis-idő tervek nem 0 s-al kezdődnek. 
 
8. Ha kijön, szerencsénk van. Ha nem jön ki, akkor az alábbiak tehetők: 
 

− Az F/C terhére változtassuk meg a zöld időket. (Ezért kellett a kapacitás tartalék.) 
− Az egyik csomópontban változtassuk meg a fázis sorrendet. (De akkor itt új közbenső 

időket kell számolni.) 
− Változtassuk meg a periódusidőt. 
− Változtassuk meg a fázisosztást. (Ezt most ne tegyük, mert ez csak iskolai gyakorlat.) 

 
9. Jó tologatást kívánok. Ebből látszik, hogy a jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése 

összehangolás nélkül nagyon egyszerű lenne. Ha a megadott távolsággal sehogy sem 
boldogulnánk, lehetséges a távolság megváltoztatása, de csak személyes egyéni konzultáció 
alapján. 

 
  





 
 
 
 
 

9. Néhány hasznos kivonat az ÚT 2-1.219:2009 sz. 
útügyi műszaki előírásból 
 
 
 
 
Feladatunkban közbenső idő mátrixot nem kell készíteni! 


















