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1. Bevezetés 

Napjaink egyik legmeghatározóbb kihívása a fenntarthatóság, melyhez szorosan hozzá 
kapcsolható a környezetbarát megoldások és hatékony erőforrás felhasználás területe is. Ezen 
célokra válaszul jelent meg a Fizikai Internet koncepciója, mely a jövő logisztikai hálózatát egy 
globális, nyílt és összekapcsolt rendszerként határozta meg. A legnagyobb áttörést az új 
gondolkodásmód adja, miszerint a Fizikai Internet alapú rendszerek működése szakít a 
hagyományos tárolási, mozgatási és szállítási megoldásokkal. Az új elveken alapuló 
módszertani megoldásokat a Digitális Internet ihlette, melyből fakadó rugalmasságot és 
standardizálást a Fizikai Internet a fizikai világba ülteti át. Az elképzelésre vonatkozóan 
leginkább extralogisztikai hálózatokra láthatunk példákat és eredményeket, melyből 
kifolyólag kutatásom fókuszában elsődlegesen extralogisztikai rendszereket vizsgáltam, de 
értekezésemben a Fizikai Internet intralogisztikai konverziójára is kitérek. A logisztikai 
koncepcióra meghatározott innovatív elképzelés mellett érdemes kitekinteni az ipar általános, 
jelenleg ugrásszerűnek mondható technológiai fejlődésére, melynek egyik legnagyobb 
húzóereje a 2011-ben megjelent Ipar 4.0 paradigmaváltás. Az Ipar 4.0 fókuszában az új 
információs technológiai elemek integrációja áll, mindemellett egyre fontosabb szerepet kap 
a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásai is. A Fizikai Internet új 
elveihez hasonlóan az Ipar 4.0 újítása leginkább az innovatív szemléletmódban rejlik, mely az 
emberek és gépek rendszerszintű együttműködését hivatott megvalósítani egy összekapcsolt 
és integrált hálózatban. 

Az említett két terület jelentős hatásait érzékelve kutatásom témájának az Ipar 4.0 
megoldások alkalmazhatóságát választottam a Fizikai Internet alapú logisztikai hálózatokban. 
A magyar és nemzetközi szakirodalmat áttekintve célom a közöttük lévő kapcsolat feltárásával 
a Fizikai Internet koncepciójának erősítése. A téma területét tekintve kutatásom kiterjed 
logisztikai vonatkozásban, mégis különálló trendek által megjelent járműtechnikai újítások 
feltérképezésére. A jövő logisztikai rendszerének fenntartható működését a benne lévő, 
szállításokat és anyagmozgatásokat ellátó járműveknek is teljesíteniük kell, ebből kifolyólag 
elengedhetetlen társterületnek tartom ennek szakirodalmi áttekintését és vizsgálatát. A 
logisztikai rendszerek összetettségének növekedése az elmúlt években sem mutatott 
csökkenő tendenciát, mely szüntelenül állítja újabb nehézségek és problémák megoldása elé 
a szakembereket. A sokrétű feladatok által indukált esetek gyors és hatékony kezelése 
érdekében a mesterséges intelligencia alkalmazása egyre nagyobb népszerűséggel van jelen 
a logisztikai módszertani megoldásokban csakúgy, mint az ipar egyéb területein. A téma 
aktualitása, illetve a Fizikai Internet és az Ipar 4.0 koncepció által hozott új gondolkodásmód 
ötvözése által mindenképpen szükségesnek gondolom a mesterséges intelligencia 
módszertani megoldásaiba való betekintést. Szeretném megemlíteni, hogy az utóbb említett 
két területet, mint a járműtechnika újításokat és mesterséges intelligenciát nem célom 
teljeskörűen, csak kizárólag az általam választott kutatási irány vonatkozásában áttekinteni. 

Értekezésem összesen 9 fejezetből áll, melyből az első fejezet tartalmazza az előbb ismertetett 
bevezetést, utolsó pedig az összefoglalást. Kutatásom aktualitását és céljait a 2. fejezetben 
ismertetem, majd a 3. fejezetben tekintem át a vonatkozó szakirodalmat. A következő 
fejezetek (0-8.) pedig a téziseimhez tartozóan mutatják be a kapcsolódó szakirodalmakat, az 
alkalmazott módszertanokat és kutatásom eredményeit. 
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2. Kutatási téma 

2.1. Téma aktualitása 

A logisztikában és az iparban egyaránt megjelenő új fejlesztések számos területen a 
megoldások újra gondolását tették lehetővé. Ez olyan új elvek esetén is érvényes, mint a 
Fizikai Internet és az Ipar 4.0. A Fizikai Internet az egyik legmeghatározóbb irány a jövő 
logisztikai rendszerére, csak úgy, mint az iparban az Ipar 4.0 szemléletmód. Kutatásom célja 
az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása a Fizikai Interneten alapuló logisztikai hálózatok 
működésének fejlesztése és a logisztikai célok optimalizálása érdekében. 

Az elmúlt években megjelenő logisztikai kihívások, mint a világ minden táján jelen lévő 
gépkocsivezető hiány vagy az ellátási láncban megjelenő szükségtelenül hosszú útvonalak 
hatására új célok jelentek meg. A célok között elsődleges szerepet tölt be, hogy a logisztikának 
is hozzá kell járulnia a világ fenntarthatóságához egy erőforráshatékony rendszer 
működtetésével. Az egyik legmeghatározóbb koncepció erre vonatkozóan a Fizikai Internet 
alapú hálózat, melynek alapjait Benoit Montreuil fektette le (Montreuil, et al., 2012). A Fizika 
Internet egy olyan nyílt, globális logisztikai hálózatot ír le, melynek működési alapjait a Digitális 
Internet ihlette. A koncepció szakít a hagyományos szállítási, tárolási, anyagmozgatási 
funkciókkal és egy rugalmasabb, dinamikusabb, fenntarthatóbb hálózatot valósít meg, 
melynek fontos eleme a résztvevők közötti együttműködés. A téma aktualitását a mindenhol 
jelen lévő fenntarthatósági célkitűzés motiválja, melynek megvalósításához a logisztikai 
újítások mellett a járműtechnikai innovációknak is integrálódni szükséges. 

2.2. Célkitűzések 

Az elmúlt években végzett kutatásaim legfőbb célkitűzése a világ fenntarthatóságához való 
hozzájárulás, mely a logisztika területét számos szempontból érinti. A megoldandó problémák 
sokrétűek és szerte ágazók, melyek megoldásához szakítani kell a hagyományos megoldási 
módszertanokkal, az új célkitűzések eléréséhez új szemléletmódra van szükség. Az elmúlt 
évek statisztikai eredményei alapján a szén-dioxid kibocsátás folyamatosan növekszik és 
ennek csökkentését az egyik legnehezebb gazdasági ágazatnak tekintik a jövőben is továbbra 
növekvő közúti teherfuvarozás iránti igény miatt. E terület fontosságát erőteljesen érzékelteti 
az Európai Bizottság (2011) által megfogalmazott ambiciózus cél, miszerint 2050-ig a szén-
dioxid-kibocsátást 60%-kal kell csökkenteni. Ilyen nagy mértékű elvárásokat kizárólag sokrétű 
megközelítéssel lehet csak elérni (Larsson, et al., 2015). A károsanyag kibocsátás csökkentése 
mellett kiemelt fontosságú célom a meglévő erőforrások egyre hatékonyabb felhasználásának 
elősegítése innovatív eszközök alkalmazásával. Fontosnak tartom a jövőbeni célok 
alappilléreként is tekinthető globális együttműködések folyamatos elterjedését, továbbá a 
környezetbarát működést elősegítő technikai vívmányok megfelelő mértékű és hasznosítható 
implementálását. 

A megfogalmazott általános céljaimat a Fizikai Internet alapú logisztikai hálózatokon keresztül 
vizsgálom. A technikai vívmányokkal és új szemléletmóddal azonosulva az Ipar 4.0 eszközeinek 
alkalmazhatóságát elemzem. A Fizikai Internet által vízionált nyitott rendszer lehetővé teszi a 
járműtechnológiai innovációk logisztikai vizsgálatát. Végül az előbb említett területek 
innovációinak ötvözésével célom új működési megoldások koncepciójának felállítása, mely 
elősegíti a jövőbeli erőforrás hatékony és fenntartható rendszer megvalósítását. 
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3. Szakirodalmi áttekintés 

Értekezésem célkitűzése és témája alapján négy, alapvetően egymástól külön álló fejezetbe 
csoportosítottam szakirodalmi kutatásom eredményeit. Az Ipar 4.0 megoldások Fizikai 
Internet alapú hálózatokban való alkalmazhatóságának átfogó áttekintése érdekében először 
az Ipar 4.0 kialakulását, definícióját és alap koncepcióját részletezem kitérve a főbb 
technológiai innovációkra és logisztikai vonatkozásra. Ezt követően a Fizikai Internet 
paradigmáját mutatom be, hangsúlyt helyezve a legfőbb, kialakulását megelőző indikátorokra 
és a jövő logisztikai rendszerével kapcsolatosan lefektetett alapelvekre. A két fő téma 
bemutatását követően kitérek a párhuzamosan megjelenő főbb járműtechnikai újítások 
szakirodalmi áttekintésére, melynek relevanciája a kapcsolódó területe miatt kétségtelenül 
fontos, hiszen a jövő logisztikai rendszerére vonatkozó elvárásokat a benne lévő járműveknek 
is teljesíteni kell.  A jövőben várhatóan növekedni fognak a nehezebb és komplexebb kihívások 
száma, melyre a gyakorlati és a kutatói tapasztalat is egyre inkább a mesterséges intelligencia 
módszertant javasolja megoldásként. E tekintetében úgy gondolom, hogy a téma kiemelt 
fontosságú és alkalmazhatósága egyre szélesebb körű, így egy külön fejezetben mutatom be 
a terület szakirodalmi áttekintését, a neurális hálók és a megerősítéses tanulás módszertanára 
fókuszálva, melyek kiemelését az elmúlt években észlelhető terjedésük, illetve a logisztikában 
való alkalmazhatóságuk indukálta. 

3.1. Ipar 4.0 és logisztikai vonatkozásai 

3.1.1. A negyedik ipari forradalom 

Az ipari forradalmak esetén nem egy egyszerű ipari evolúciós változásról beszélhetünk, hanem 
a fellelhető közös, mélyreható vonások lehetővé teszik, hogy forradalomként határozzák meg 
őket. Minden forradalom az optimizmus jegyében a jelentős változások bekövetkezését ígéri. 
Legfőbb tulajdonságuk, hogy alapjaiban változtatták meg az akkori technológiai, gazdasági és 
társadalmi környezetet. A történelem során bekövetkezett forradalmak által indukált radikális 
változások egy-egy múltbeli szakaszt ölelnek fel, mégis kezdetük egy új technológia vagy 
találmány megjelenéséhez köthetők (Schwab, 2017). Ugyan fontos szerepet tölt be a 
paradigmaváltást hozó új felfedezés, mégis kiemeltnek tekinthető az általa elérhető 
szemléletmódbeli változások, a gondolkodásmód új alapokra helyezése is. Az ipar 
fejlődésének áttekintését szolgálja a 1. ábra.  

Az első ipari forradalom Angliából kiindulva, a XVIII. század végén és a XIX. század elején 
kezdődött, amelyet a víz- és gőzenergiát hasznosító mechanikus gyártási rendszerek 
bevezetése jelentett. Az első jeleket az 1764-ben, James Hargreaves által megalkotott 
fonógéphez, illetve 1769-ben, James Watt által tökéletesített gőzgéphez kötik. Legfőbb 
jellemzője, hogy a manufaktúrákat elkezdték felváltani a gyárak, vagyis a kézi termelés helyett 
megjelentek a gépek. A második ipari forradalom a XIX. század végén kezdődött, melynek 
centrumai Németország és az Egyesült Államok voltak. A második ipari forradalmat az 
elektromos energia felhasználásával történő tömegtermelés jelképezi. A villamosság elsőként 
a világosítást forradalmasította, mely átalakította az emberek életét. Alappillérei között meg 
kell említeni a Henry Ford nevéhez köthető futószalagot, a hírközlés gyors ütemű fejlődéséhez 
és a világgazdaság kialakulásához köthető telefonközpontot, illetve a robbanómotor 
megalkotását is. A gyártáshoz kapcsolódó szemléletmód váltást az 1940-ben megjelent Toyota 
termelési rendszer tovább finomította. A harmadik ipari forradalom a huszadik század 
közepén kezdődött, mely időszak a számítástechnikához köthető. A paradigma váltást 
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meghozó újítások között szerepel az 1946-ban megjelenő számítógép, illetve az 1969-ben az 
USA védelmi minisztériuma által megalkotott internet alapjai, melyek személyi használatra és 
nyilvánosságra hozatala csak 1974/75-ben került sor. A gyártás vezérlését ekkor beágyazott 
rendszerek vagy programozható logikai vezérlők (PLC-k) látják el. Az automatizálás és a 
mikroelektronikai technológia bevezetésre kerül a gyártásba. A gyártástechnológia ezen 
fejlődése szorosan kapcsolódik az infokommunikációs technológiákhoz, mely kulcsszerepet 
játszik a radikális innováció által gerjesztett változásokban. Például a számítógépes vezérlés 
(CNC) és az ipari robotok széleskörű elterjesztése lehetővé tette a rugalmas gyártási 
rendszereket (Xu, et al., 2018; Feng, et al., 2001). 

 
1. ábra: Ipari forradalmak (saját szerkesztés) 

Az első ipari forradalom óta a világ egyik legfőbb kihívása, hogy az egyre növekvő fogyasztási 
igények kielégítése érdekében több terméket állítson elő miközben korlátozza a negatív 
társadalmi, környezeti és gazdasági hatásokat (Beier, et al., 2018; Müller, et al., 2018). 
Következésképpen egyre nagyobb figyelmet kap a fenntarthatóság kérdésköre, mely az 
emberi világ legtöbb aspektusára kiterjedő tág fogalom (Beier, et al., 2017). A fenntarthatóság 
nem korlátozódik a környezetvédelemre, mivel magában foglalja a gazdasági és társadalmi 
erőforrások megőrzését is (Ghobakhloo, 2020). A környezeti fenntarthatóság főként a Föld 
környezeti rendszereinek egyensúlyának fenntartásával, a természeti erőforrások 
fogyasztásának és utánpótlásának egyensúlyával, valamint az ökológiai integritással 
foglalkozik (Glavič & Lukman, 2007). A gazdasági fenntarthatóság a hosszú távú gazdasági 
növekedést érinti, miközben megőrzi a környezeti és társadalmi erőforrásokat (Choi & Ng, 
2011). A társadalmi fenntarthatóság az emberekre gyakorolt pozitív és negatív üzleti, 
környezeti, gazdasági és technológiai hatások felismerésének és kezelésének folyamata. A 
társadalmi fenntarthatóság végső célja az egészséges és élhető közösségek létrehozása, ahol 
mindenki védve van a diszkriminációtól, és hozzáférhet az univerzális emberi jogokhoz és 
olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint a biztonság vagy az egészségügy (Dempsey, et al., 
2011).  
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A negyedik ipari forradalmat napjainkban éljük, mely a mögöttes digitalizációval 
párhuzamosan ugrásszerűen fejlődik. A negyedik ipari forradalom ugyan nem egyenlő a 
digitalizációval (hiszen az inkább a harmadik ipari forradalomhoz köthető), mégis az azt 
jellemző technológiák javarészt digitálisak (Demeter, 2020). Bázis innovációnak a kiberfizikai 
rendszert (cyber-physical system, CPS) tekintik, ami az egyik legjelentősebb előrelépés a 
számítástechnika és az információs technológiák területén. Ezek a rendszerek a digitális és 
fizikai világot fogják össze, integrálják, ellenőrzik és koordinálják a folyamatokat, egyidejűleg 
biztosítják és használják az adatok elérését és feldolgozását (Monostori, et al., 2016). A 
negyedik ipari forradalom valódi ereje a digitális összekapcsolódás, információ alapú fejlesztés 
és megosztás. A hozzá köthető digitális átalakulás várhatóan közvetlen vagy közvetett hatással 
lesz a korábban említett fenntarthatóság minden aspektusára, mint környezeti, gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóságra (Kamble, et al., 2018; Jabbour, et al., 2018). A negyedik ipari 
forradalom következtében számos új technológiai találmány jelenik meg. Okos termékek, 
szolgáltatások, gyárak és ezekre épülő üzleti modellek jönnek létre. Az eddigi ipari 
forradalmakhoz hasonlóan teljesen átalakítják nemcsak a gazdaság, de a társadalom 
működését is (Demeter, 2020). 

3.1.2 Ipar 4.0 definíció és technológiai elemek 

Az Ipar 4.0 (Industrie 4.0, Industry 4.0) kifejezés a 2011-ben megrendezett német Hannoveri 
Vásárhoz köthető, ahol először hangzott el, majd vésődött a köztudatba a kifejezés. Hivatalos 
német stratégiai kezdeményezésként 2013-ban jelentették be, mellyel úttörő szerepet vállalt 
a feldolgozóipart forradalmasító iparágakban (Qin, et al., 2016). Az Ipar 4.0 fogalma azóta 
számtalan publikációban megjelent, melyekre jellemző, hogy mindig az adott témához 
leginkább igazodó, lehető legpontosabb definíciót fogalmaztak meg. A különböző 
meghatározások között fellelhetők természetesen átfedések és megegyezések (Ojra, 2018), 
melyeket a bemutatott publikációk és definíciók alapján kívánok ismertetni. 

A definíciók tárgyalásakor fontosnak tartom megemlíteni a Magyarországon megalakult Ipar 
4.0 Nemzeti Technológiai Platform átfogó vizsgálatával és felmérésével létrehozott 
megfogalmazását. A 2016-ban publikált definíció kiemeli, hogy az Ipar 4.0 a negyedik ipari 
forradalomra utalva a termékek teljes életciklusában az egész értékláncot új szintre emeli, 
mely követi az ügyfelek individualizációját és kiterjed a termék tervezésétől a 
végfelhasználóhoz való kiszállításig, beleértve a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokat is. 
Alapjának tekinti az információk valós idejű rendelkezésre állását, illetve az emberek, 
objektumok és rendszerek hálózatán alapuló optimalizációt. A terminológia kiegészítéseként 
említi, hogy az Ipar 4.0 víziójának teljesítenie kell a horizontális integráció, vertikális 
integráció, okos termékek és az ember központi szerepének teljesülését (NTP, 2017). 

Kamble et al. által 2018-ban megfogalmazott definíció alapján az Ipar 4.0 paradigma 
lényegében a fizikai eszközök összekapcsolása beágyazott elektronikai eszközök által. A 
folyamatos interakció és információcsere gépek és emberek között egyaránt megvalósul, mely 
lehetővé teszi az identifikációt és kommunikációt az értéklánc minden egyes entitása között. 
Megvalósításához szükséges funkciók közé tartozik a horizontális és vertikális integráció, 
mely lehetővé teszi a teljes értékláncon átívelő végpontok közötti integrációt. További kritikus 
komponens elemének tekinthető az intelligens termék, mely olyan tárgyakat, eszközöket és 
gépeket jelent, melyek érzékelőkkel felszerelve, az internethez csatlakozva szoftverrel 
vezérelhetők. Alapjaiban elmondható, hogy az Ipar 4.0 kiberfizikai rendszereket eredményez, 
melyek magukban foglalják a kulcsfontosságú technológiákat, a horizontális és vertikális 
integrációt egy együttműködő folyamatok megvalósítása érdekében. Az adatok által bizonyos 



6 

fokú autonómia, illetve decentralizált gyártástervezés és irányítás érhető el (Kamble, et al., 
2018). 

Egy szintén 2018-ban, Xu et. al. cikkében meghatározott definíció alapján az Ipar 4.0 az 
automatizálási technológia jelenlegi trendjét képviseli a feldolgozóiparban, mely főként olyan 
technológiákat foglal magában, mint a kiberfizikai rendszerek, IoT és a felhőalapú 
számítástechnika. Az Ipar 4.0 alapú rendszerben az IoT, illetve a gépek közötti kommunikáció 
integrálják a virtuális teret a fizikai világgal és megteremtik a CPS rendszer alapjait. Fontos 
szerepet töltenek be az információs és kommunikációs technológia által alkotott innovatív 
ipari technológiák (Xu, et al., 2018). 

Ghadge Abhijeet et al. (2020) cikke alapján az Ipar 4.0 magában foglalja az információs és 
kommunikációs technológiák fejlesztését és integrálását az üzleti folyamatokba. Az átfogó 
jövőkép keretrendszerek és architektúrák meglétét igényli a fizikai eszközök és digitális 
technológiák összekapcsolásához a kiberfizikai rendszerekben. Kritikus szerepet játszanak a 
paradigmában olyan technológiák, mint az IoT és felhőalapú rendszerek, továbbá olyan 
intelligens módszertanok, mint mesterséges intelligencia, számítógéppel segített tervezés és 
gyártás, intelligens vállalati erőforrás-tervezés, additív gyártás és szimuláció. Az Ipar 4.0 által 
megvalósított képességek jelentős előnyökkel járnak a vállalatok számára, ideértve a 
termékek testre szabását, a valós idejű adatelemzést, a nagyobb átláthatóságot, az autonóm 
megfigyelést és irányítást, a dinamikus terméktervezést és -fejlesztést, valamint a fokozott 
termelékenységet (Ghadge, et al., 2020). 

Ghobakhloo Morteza által 2020-ban megfogalmazott definíció alapján az Ipar 4.0 
környezetben az összekapcsolt számítógépek, intelligens anyagok és gépek kommunikálnak 
egymással, kölcsönhatásba lépnek a környezettel, és végül minimális emberi részvétellel 
döntenek. A fogalom kapcsán kitér a gyártási és üzleti folyamatok digitalizálásával elérhető 
termelékenység és erőforrás-hatékonyság növekedésére, továbbá a hulladék csökkentésére. 
Ugyanakkor megemlíti, hogy az ipari automatizálásnak köszönhető megnövekedett termelési 
arány magasabb erőforrás-, és energiafogyasztással, valamint megnövekedett szennyezési 
aggályokkal járhat. Az Ipar 4.0 alapjainak megteremtésének érdekében számos korszerű 
információs és digitális technológia integrálása szükséges. Technológiák közé sorolhatók olyan 
alapelemek, mint ipari érzékelők és vezérlők, továbbá fejlett informatikai eszközök is, mint Big 
Data data és adatelemzés, felhő alapú rendszerek, szolgáltatások internete vagy mesterséges 
intelligencia (Ghobakhloo, 2020). 

A különböző definíciókat áttekintve láthatjuk, hogy alapvetően közös fókusz az új információs 
és technológiai elemek integrációja, mint intelligens termék, IoT, felhőalapú 
számítástechnika, fejlett robotok, illetve innovatív módszertanok alkalmazása, mint 
mesterséges intelligencia, számítógéppel segített tervezés és gyártás, intelligens vállalati 
erőforrás-tervezés, additív gyártás és szimuláció. Fontos jellemzője az összekapcsolódás, 
horizontális és vertikális integráció, az emberek és gépek közötti kommunikáció, valamint az 
ezek által elérhető automatizáció minél magasabb fokának megléte. A meghatározások 
alapjának tekintik a kiberfizikai rendszerek meglétét. Az Ipar 4.0 fogalmát tekintve a legújabb 
definíciók egyre inkább tartalmazzák az ember szerepének elhelyezését, illetve a 
fenntarthatóság kérdéskörét társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is. 

Kiemelném, hogy az Ipar 4.0 nem a használt eszközökön és rendszereken alapul, sokkal inkább 
azon az innovatív gondolkodásmódon, hogy az emberek és a gépen hogyan tudnának közös 
rendszert alkotni (Bohács, et al., 2015). Ez a szemlélet indokolja többek között, hogy az Ipar 
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4.0 definícióban egyaránt megjelennek újabb és régebbi technológiai elemek is. A 
megközelítés folyamatosan fejlődik, nincs olyan határ, mely definiálja, hogy egy rendszert 
honnan tekintünk Ipar 4.0 alapú rendszernek. 

Az Ipar 4.0 és a fenntarthatóság nemrégiben megjelent technológiai és szervezeti trendek, 
amelyeket a termelékenység és a fenntartható termelés javítása befolyásol. Az Ipar 4.0 
technológiák a felmerülő kihívásokat igyekeznek leküzdeni, mint globális verseny, ingatag 
piacok és kereslet, fokozottabb testre szabás a kommunikáció, az információ és az intelligencia 
révén, valamint az innováció és a termék életciklusának csökkenése (Bai, et al., 2020).  

A gazdasági dimenziót figyelembe véve elérhetők csökkentett üzembe helyezési idők, 
rövidebb átfutási idők, csökkentett munkaerő- és anyagköltségek, fokozott termelési 
rugalmasság, magasabb termelékenység és fokozottabb testre szabás (Bai, et al., 2020). 
Ökológiai szempontból az érzékelés és adatelemzés által csökkenthetik az energia-, és 
erőforrás-felhasználást, valamint a hulladék vagy a CO2-kibocsátást a termelési és az ellátási 
lánc folyamatai során (Shrouf, et al., 2014; Sarkis & Zhu, 2017). Az adatközpontú és nyomon 
követhető szénlábnyom-elemzések révén csökkenthetik a hulladék és CO2-kibocsátást. A 
társadalmi fenntarthatóság dimenziói szempontjából az intelligens és autonóm termelési 
rendszerek a monoton és ismétlődő feladatok átvállalásával támogathatják a munkavállalók 
egészségét és biztonságát; ami magasabb alkalmazotti elégedettséget és motivációt 
eredményez (Müller, et al., 2018). A technológiai elemek szélesebb körű elfogadása viszont 
további mélyreható megértést és fejlesztést igényel.  

A fentebb részletezettek alapján az Ipar 4.0 koncepciót nem a technológiai elemek definiálják, 
mégis fontosnak tartom a paradigma vonatkozásában megjelent főbb új innovációk 
ismertetését, hiszen a kutatók és gyakorlati szakemberek figyelmét is elnyerték  az új 
technológiai vívmányok által elérhető potenciális előnyök. A technológiai elemek közül a 
publikációkban leggyakrabban előforduló vívmányokat ismertetem, melyek a szakirodalom 
alapján az Ipar 4.0 alapját képzik (Borangiu, et al., 2019; Vaidya, et al., 2018; Ghobakhloo, 
2020; Ghadge, et al., 2020). A bemutatott innovációk az alábbiak:  

• Okos érzékelők: Az okos érzékelők az intelligencia képességekkel beágyazott hagyományos 
érzékelők, melyek reagálnak a fizikai ingerre és továbbítják az ebből eredő impulzust. Céljuk 
alapvetően az adatok előállítása (Schuh, et al., 2017). Ezen felül az adatok feldolgozására, 
átalakítására, számításokra és interfészfunkciókra használhatók, az öndiagnosztika, az 
önazonosítás vagy az önadaptációs funkciók megkönnyítése érdekében (Borangiu, et al., 
2019; Bai, et al., 2020). Automatizált gyártási környezetben az érzékelő alapú alkalmazások 
a hibák észlelésétől egészen gyártási folyamatok támogatásáig és a karbantartások 
előrejelzéséig is terjedhetnek (Bauernhansl, et al., 2018). 

• Felhő: A felhőalapú informatikai-platform technikai gerincként szolgál az Ipar 4.0 által 
indikált fokozottabb adatmegosztási igényhez. A felhő alapú koncepció nemcsak a 
különféle adatforrások integrációjával foglalkozik, hanem könnyen használható mérnöki 
fejlesztések támogatásával is, mely a mérnököknek számos gyorsan megvalósítható 
lehetőséget kínál (Bauernhansl, et al., 2014). A felhőalapú számítástechnika lehetőséget 
nyújt az intelligens objektumok által generált exponenciálisan növekvő adatmennyiség 
számára. A felhő alapú számítások a megszerzett tudás felhasználásával megalapozzák az 
innovatív új szolgáltatások fejlesztését (Kagermann, 2014). A „digitális gyártás” egy olyan 
koncepció, amely szerint különböző eszközök kapcsolódnak ugyanahhoz a felhőhöz, hogy 
információkat oszthassanak meg egymással, illetve kiterjeszthető a telephelyen lévő 
gépekre, valamint az egész üzemre is (Bai, et al., 2020; Vaidya, et al., 2018). 
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• Big data: A megfelelő fizikai infrastruktúrai (hardver) támogatás megléte esetén a sokféle 
forrásból származó adatok összegyűjtését és átfogó értékelését foglalja magában. A 
fogalom a nagy mennyiségű adat elemzésének stratégiájára utal, melyek annyira nagy 
méretűek és komplexek, hogy a hagyományos adatbázis-menedzsment kezelési technikák 
jelentős nehézségekbe ütköznek és nem képesek feltárni az adatokban rejlő információkat. 
A Big data négy dimenzióját különböztetik meg: adatok mennyisége, adatok változatossága, 
az új adatok beérkezésének és elemzésének gyorsasága, valamint az adatok értéke. A 
rendszer tekintetében kulcsfontosságú tényező a magas rendelkezésre állás, illetve a 
redundáns és rugalmas kialakítás (Bai, et al., 2020; Vaidya, et al., 2018).  

• Kiberfizikai rendszer (Cyber-Physical System = CPS) és kiberbiztonság: A CPS a beágyazott 
rendszerek evolúciójaként egyaránt tartalmazza a számítástechnikai és fizikai világ 
technológiai elemeit (Schuh, et al., 2017). A kifejezést olyan rendszerként határozták meg, 
amelyben az ember által létrehozott rendszerek (fizikai tér) szorosan integrálódnak a 
számítási, kommunikációs és vezérlő rendszerekkel (kibertér). A CPS összeköti a virtuális és 
a fizikai világot, hogy létrehozzon egy hálózatot, ahol az intelligens objektumok 
kommunikálhatnak és kölcsönhatásba léphetnek egymással. A kiberfizikai rendszerek 
magukban foglalják a számítási és tárolási kapacitást, a mechanikát és az elektronikát, és 
az interneten, mint kommunikációs eszközön alapulnak. A termelés digitális árnyéka a 
fizikai objektum reprezentációja a virtuális vagy az információs világban. Az Ipar 4.0-val 
együtt járó megnövekedett csatlakoztathatóság és szabványos kommunikációs protokollok 
használatával drámaian megnő az igény a kritikus ipari rendszerek és gyártósorok 
védelmére a kiberbiztonsági fenyegetések ellen. Ennek eredményeként elengedhetetlen a 
biztonságos, megbízható kommunikáció, valamint a gépek és a felhasználók kifinomult 
identitás-, és hozzáférés-kezelése. Az adatok folyamatos cseréjét úgy valósítják meg, hogy 
a kiberfizikai rendszereket intelligens eszközökkel, valós időben összekapcsolják a 
felhőrendszerek segítségével. A kiberbiztonság olyan megelőző módszerekre utal, amelyek 
az információk ellopásától, veszélyeztetésétől vagy támadásától védenek (Bai, et al., 2020; 
Vaidya, et al., 2018). 

• Dolgok internete (Internet of things – IoT): A dolgok internete az egymással összekapcsolt 
és egységesen címzett objektumok világméretű hálózatát jelenti, amelyek szabványos 
protokollokon keresztül valós időben kommunikálnak. Az IoT a beágyazott technológiákat 
tartalmazó fizikai objektumok hálózatát határozza meg, amelyek kommunikálnak, érzékelik 
vagy kölcsönhatásba lépnek belső állapotukkal vagy a külső környezettel. A dolgok 
internete az egyik kulcspont az egyedi megrendelések, szállítói kapcsolatok és mobilitási 
szolgáltatások hatékony eléréséhez. Valójában elengedhetetlen a valós idejű logisztikai 
hálózat kiépítéséhez (Kagermann, 2014). A dolgok internete fogalomhoz kapcsolható 
további fogalmak például, a szolgáltatás internete (Interent of Services = IoS) vagy az 
emberek internete (Internet of People = IoP). Az interneten keresztül történő 
szolgáltatások növekvő jelentősége a szolgáltatások internetének megjelenéséhez 
vezetett. Az IoS egy infrastruktúrát foglal magába, amely az internetet használja a 
szolgáltatások felajánlásához és eladásához. Az emberek és eszközeik a jövőbeni interneten 
nem passzív, hanem aktív elemekké válnak, és ezért azt mondjuk, hogy az emberek 
internetének világa felé haladunk. A kontextus, a mindenütt jelenlét és az optimalizálás az 
IoT három fő jellemzője. A fogalom utal a fejlett objektum-kölcsönhatás lehetőségére egy 
meglévő környezettel, illetve az azonnali reagálásra, ha bármi megváltozik. A mindenütt 
jelenlét információt nyújt az objektum helyéről, fizikai vagy légköri körülményeiről. Az 
optimalizálás azt a tényt szemlélteti, hogy a mai objektumok nem csupán emberi 



9 

operátorok hálózatához kapcsolódnak az ember-gép interfészen. Az értékláncnak 
intelligensnek, mozgékonynak és hálózatba kötöttnek kell lennie a fizikai objektumok, az 
emberi tényezők, az intelligens gépek, az intelligens érzékelők, a gyártási folyamat és a 
gyártósorok integrálásával a szervezet határain keresztül (Vaidya, et al., 2018; Cardoso, et 
al., 2009; Conti, et al., 2017).  

• Mesterséges intelligencia: a számítástechnika olyan területe, amely hangsúlyozza az 
intelligens gépek létrehozását, amelyek az emberhez hasonlóan működnek és reagálnak 
(Bai, et al., 2020). A mesterséges intelligencia területét a 3.4. fejezetben jellemzem 
részletesebben. 

• Autonóm robotok: A robotok napról napra egyre önállóbbá, rugalmasabbá és 
kooperatívabbá válnak. Kölcsönhatásba lépnek egymással, és biztonságosan dolgoznak 
együtt az emberekkel, illetve tanulni is képesek tőlük. Autonóm robotot használnak az 
autonóm gyártási módszerek pontosabb elvégzésére, és azokon a helyeken is működnek, 
ahol az emberi munkaerőt szeretnék kiváltani. Az autonóm robotok pontosan és 
intelligensen elvégezhetik az adott feladatot a megadott határidőn belül, és a biztonságra, 
a rugalmasságra, a sokoldalúságra és az együttműködésre is összpontosíthatnak (Vaidya, 
et al., 2018).  

• Mobil technológiák: A mobil technológiák a vezeték nélküli kommunikációs technológiák 
integrációja, amely a vezeték nélküli eszközökön alapul. Számos példa van arra, hogyan 
lehet a mobil technológiát beilleszteni a különféle kiegészítőkbe információs, 
kommunikációs vagy szórakoztató forrásként a felhasználók számára, mind például az 
otthonokban, ipari épületekben és folyamatokban vagy biztonsági eszközökben (Bai, et al., 
2020; Antunes, et al., 2018). 

• RFID (Radio Frequency IDentification): Az RFID olyan technológiákra utal, amelyek az 
objektumok (vagy címkék) és a lekérdező eszközök (vagy olvasók) közötti vezeték nélküli 
kommunikációt használják az automatikus nyomon követés, azonosítás és adatrögzítés 
céljából mikrochipek segítségével. Ez az apró RFID tárgy az azonosítani kívánt objektumra 
rögzíthető vagy akár beépíthető. Az adatrögzítés funkciója által lehetőség van adatbázis 
nélkül is tárolni az adatokat közvetlenül a tárgyhoz vagy eszközhöz rögzítve (Bai, et al., 
2020). 

• Szimuláció: A szimulációs modellezésnek egyre nagyobb jelentősége van az összetett 
rendszerek megjelenésével. Az Ipar 4.0 jelentős lendületet ad a szimulációs modellezésnek, 
mivel ezekhez a rendszer digitális modelljére van szükség. Várhatóan egyre szélesebb 
körben fogják használni, hogy a valós idejű adatokat felhasználva tükrözzék a fizikai világot 
egy virtuális modellben, amely tartalmazhat gépeket, termékeket és embereket, ezáltal 
csökkentve a telepítési időt és javítva a minőséget. A szimulációs rendszermodellek 
felépítése alapvetően három módszerrel történhet, amelyek a rendszerdinamikai (System 
Dynamics - SD), az ágens alapú modellek (Agent- Based Model - ABM) és az esemény 
vezérelt/folyamatközpontú szimulációk (Discrete Event Simulation - DES). 2D és 3D 
szimulációk készíthetők virtuális üzembe helyezéshez, valamint a gyártási létesítmény 
ciklusidőinek, energiafogyasztásának vagy ergonómiai szempontjainak szimulációjához. A 
termelési folyamatok szimulációinak használata nemcsak az üzemidőt rövidítheti le és 
változtathatja meg, hanem csökkentheti a gyártási hibákat az indítási szakaszban. A 
döntéshozatal minősége szimulációk segítségével egyszerűen és gyorsan javítható (Vaidya, 
et al., 2018; Bohács & Rinkács, 2017). 
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• Kiterjesztett valóság: A kiterjesztett valóság egyfajta interaktív, valóságalapú megjelenítési 
környezet, amely a számítógéppel generált kijelző, hang és egyéb effektusok képességeit 
kihasználva javítja a valós élményt. Az ipar a kiterjesztett valóságot felhasználhatja arra, 
hogy valós idejű információkat nyújtson a munkavállalóknak a döntéshozatal és a 
munkafolyamatok javítása érdekében. A kiterjesztett valóság alapú rendszerek sokféle 
szolgáltatást támogatnak, például az alkatrészek kiválasztását a raktárban vagy javítási 
utasítások küldését mobil eszközökön keresztül, ahol a munkavállalók akkor tudják 
megkapni az utasítást, amikor a tényleges javításra szoruló rendszert nézik (Bai, et al., 2020; 
Vaidya, et al., 2018). 

• Additív/fejlett gyártás: Az Ipar 4.0 alkalmazásával az additív gyártás módszereit széles 
körben alkalmazzák testreszabott termékek kis tételeinek előállítására. Az additív gyártás 
annak a formalizált kifejezésnek felel meg, amelyet gyors prototípus-készítésnek és 3D-
nyomtatásnak is neveznek. A kifejezést számos iparágban használják annak leírására, hogy 
milyen módon lehet gyorsan létrehozni egy rendszert vagy alkatrész-reprezentációt. Az 
additív gyártás a szerszám, - és alkatrész gyártás területén segíti és erősíti a vállalatok 
versenypiaci helyzetüket a költség és idő megtakarításának lehetőségével (Schuh, et al., 
2018). Más szavakkal, a hangsúly azon van, hogy valamit gyorsan létrehozzunk, és hogy a 
kimenet egy prototípus vagy bázismodell, amelyből további modellek és végül a késztermék 
származik. Mivel az ügyfelek igényei folyamatosan változnak, számos vállalat szembesül a 
termékek növekvő individualizálásának és a piacra jutási idő csökkentésének kihívásával. 
Ezekkel a kihívásokkal különösen a termékek, a gyártási erőforrások és a folyamatok egyre 
növekvő digitalizálásával, informatikai elterjedtséggel és a hálózatba szervezés kapcsán 
találkoznak. A termék életciklusának csökkenése és a testreszabott termékek iránti 
növekvő kereslet együttesen további átalakulást igényel a szervezeti struktúrák felé, ami 
fokozott komplexitáshoz vezet (Vaidya, et al., 2018; Gibson, et al., 2021). 

• Blokklánc (Blockchain): A blokklánc elszakad a hagyományos centralizált megközelítéstől. 
Lényegében újszerű mechanizmus az adatok tárolására, biztonságára és megosztására a 
hálózat több csomópontja között. A blokklánc egy olyan tranzakciók elosztott, 
decentralizált, digitális főkönyve, amelyben a tranzakciókat időrendi sorrendben rögzítik, 
illetve amelyet a titkosítási módszerek használata miatt nem lehet megváltoztatni. Ez a 
magyarázat a blokklánc három legfontosabb tulajdonságát tartalmazza: decentralizált, 
ellenőrzött és megváltoztathatatlan. Decentralizált, mivel a hálózatot teljes egészében 
tagjai működtetik, anélkül, hogy a bizalmat megalapozó központi hatóságra vagy központi 
infrastruktúrára támaszkodna. Ellenőrzésre kerül, mert a tagok aláírják a tranzakciókat 
nyilvános-magánkulcsú titkosítással, mielőtt megosztanák azokat a hálózattal. Ezért csak a 
privát kulcs tulajdonosa kezdeményezheti őket. A tagok azonban névtelenek maradhatnak, 
mivel a kulcsok nincsenek összekapcsolva a valós identitásokkal. Konszenzusos algoritmusa 
révén megváltoztathatatlan. A hálózat minden tagja ellenőrizheti a blokkban végrehajtott 
tranzakciókat. Ha nem sikerül konszenzusra jutni az új blokk érvényességéről, a blokkot 
elutasítják. Hasonlóképpen, ha konszenzus áll fenn abban, hogy a blokkban szereplő 
tranzakciók érvényesek, a blokk hozzáadódik a lánchoz. A követhetőség egyre sürgetőbb 
követelmény és alapvető megkülönböztető tényező az ellátási láncban. Valójában az 
árucikkek szállítási értékének átláthatóságának hiánya megakadályozza az ellátási lánc 
entitásait és ügyfeleit abban, hogy ellenőrizzék és érvényesítsék az adott termék valódi 
értékét. Bár a blokklánc-használat esetei az évek során folyamatosan nőttek, a blokklánc 
különféle akadályokkal néz szembe az ellátási lánc hálózatok általi elfogadásban és 
megvalósításban (Rejeb, et al., 2019; Hackius & Petersen, 2017; Saberi, et al., 2019). 
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3.1.3 Ipar 4.0 lehetőségek és kihívások 

Az Ipar 4.0 technológia fejlődésének hatására a kialakult digitális hálózatban egymás után 
jelennek meg az újítások és lehetőségek, melyek segítik a jelentős méretű komplex 
tevékenységek összehangolását és nyomon követését. Jelenleg az Ipar 4.0 egy erős jövőkép, 
mivel sok szempontot magába foglal, mindemellett számos nehézséggel és kihívással néz 
szembe, beleértve a tudományos, technológiai, gazdasági, társadalmi és politikai kérdéseket. 
Az Ipar 4.0 paradigma által felállított akár túlzott elvárások számos kihívás elé állítják a 
vállalatokat. Folyamatosan új eszközök és technológiák tanulására és fejlesztésére 
kényszerülnek amellett, hogy az aktuálisan alkalmazott működési modellek és módszertanok 
folyamatos felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy versenyben maradhassanak. 

Az Ipar 4.0 által kezdeményezett digitális átalakulás fenntartható energia-, és erőforrás-
átalakítással támogatja a környezeti fenntarthatóságot (Beier, et al., 2017). Szakértők úgy 
vélik, hogy a gyártás digitalizálása és a negyedik ipari forradalom megjelenése számos 
lehetőséget kínál a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, továbbá az IoT és a mesterséges 
intelligencia-alapú termelés növeli a termelés hatékonyságát és rugalmasságát (Ghobakhloo, 
2020). Az Ipar 4.0 által kínált lehetőségek új üzleti modellek kifejlesztésére ad lehetőséget, 
például a tömegtermelésről a tömeges testre szabásra való áttérés. A termékek 
individualizálására való áttéréssel optimalizálhatják a fogyasztói piacot és hozzájárulhatnak az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő megvalósulásához hozzájárulva a környezeti és 
társadalmi fenntarthatósághoz (Müller, et al., 2018). 

Az ipari jelentések azt mutatják, hogy az Ipar 4.0 technológiai trendek számos gazdasági 
fenntarthatósági lehetőséggel társultak, mint például anyagáramlás optimalizálása, gyártási 
hely és létesítmények optimalizálása, erőforrás-hatékonyság vagy a hulladék csökkentése 
(Ghobakhloo, 2020). A vállalatok életében a költségek mellett az idő egy felbecsülhetetlen 
erőforrás, melynek hatékonyabb felhasználását segítheti elő a horizontális és vertikális 
integráció vagy a decentralizáció. A cégek kulcseleme a munkavállalók megléte, viszont egyre 
inkább elmondható, hogy a vállalatok szakképzett munkaerőhiánnyal küzdenek különböző 
tényezők miatt (Khan & Turowski, 2016). Az ipari robotok, az automatizált járművek és az 
intelligens gépek számos tevékenységben felváltják és/vagy segítik az embert. A szakértők arra 
számítanak, hogy az Ipar 4.0 megszünteti az alacsony és közepesen képzett munkahelyek 
jelentős részét, de ellensúlyozza azáltal, hogy számos új munkalehetőséget teremt az 
informatika, a mechatronika, a folyamattervezés és a rendszerintegráció területén. Az Ipar 4.0 
társadalmi fenntarthatósági következményei nem csupán a foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésére korlátozódnak, hanem hozzájárul a zöldebb és fenntarthatóbb gazdasághoz, 
ami több fenntartható gyártással kapcsolatos munkalehetőség megteremtéséhez is vezet 
(Ghobakhloo, 2020). 

A kereslet általi bizonytalansággal és a termékek egyénre szabásának igényével, valamint ezzel 
párhuzamosan a termékek élettartamának csökkentésével járó kihívással a gyártók egyre 
nagyobb mértékben szembesülnek. Az ilyen individualizálás és testre szabás költséghatékony 
módon rugalmasságot igényel a termelés szintjén. A rugalmasság biztosítása érdekében a 
gyártási környezetnek alkalmazkodónak kell lennie a folyamatokban. A jelenleg alkalmazott 
technológia nem megfelelő és nem támogatja a folyamat rugalmasságát (Khan & Turowski, 
2016). Hagyományosan a gyártási szintű folyamatokat és rendszereket az idők folyamán 
elszigetelten fejlesztik és kezelik a különböző osztályokban. Szükség van a folyamatok 
szabványosítására és szinkronizálására a különböző vállalati részlegek között, hogy 
hatékonyan lehessen biztosítani a rugalmasságot. 
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Az IoS, az IoP és a különböző magas szintű adatbányászati képességek megjelenése lehetővé 
tette a gyártók számára, hogy közvetlenül kommunikáljanak és kapcsolatba lépjenek az 
ügyféllel, valamint hatalmas mennyiségű adatot gyűjtsenek és elemezzenek a vásárlói 
preferenciákról és fogyasztási szokásokról (Wang, 2016). Az adatokkal járó előnyök egyben 
kihívások elé is állítják a vállalatokat. Új módszerek és eszközök szükségesek az új típusú 
adatok tárolásához, feldolgozásához és kezeléséhez. Az adatkezelés szabványosított 
megközelítésének hiánya továbbra is aggodalomra ad okot a vállalatoknál, hiszen rengeteg 
köztes megoldás van jelen a nyomtatott formától kezdve, az Excel és e-mail funkciókon 
keresztül egészen a saját alkalmazásokban tárolt adatokig (Khan & Turowski, 2016). A 
különböző részlegek eltérő formátumban történő tárolása számos redundanciát okoz a 
rendszerben. Az inkonzisztens adatokról hozott döntés helytelen eredményhez vezethet. Az 
adatok skálázhatósága elengedhetetlen, hogy a rengeteg információból ki lehessen nyerni az 
összefüggéseket és fel lehessen használni a bennük rejlő lehetőségeket. Innovatív 
algoritmusokra, modellekre és vizualizációs technikákra van szükség az adatok tényleges 
előnyeinek felhasználásához és megszerzéséhez.  

A hatékonyabb és rugalmasabb gyártási rendszer fejlesztésével az Ipar 4.0 hozzájárul a 
vállalati fenntarthatósághoz. További megoldások, mint az integráció, valós idejű funkciók és 
interoperabilitás lehetővé teszik a gyártók számára, hogy csökkenteni tudják gyártási 
költségüket, illetve támogassák a folyamatközi döntéseket. Összességében elmondható, hogy 
az Ipar 4.0 kontextusában egy agilis gyártási ökoszisztéma létrehozása lehetséges, mely a 
változásokra és bizonytalanságokra gyors reagálási és alkalmazkodó képességet teszi 
lehetővé. Az ökoszisztéma kiterjed az értékláncok teljes szakaszára, az intelligens 
gyártósorokra és logisztikai egységekre a digitális virtualizáció és felhőalapú kapcsolat által 
(Ghobakhloo, 2020). Az integrációval elérhető hatékonyság biztosítása érdekében a 
vállalatoknak adatokat kell cserélniük részlegeiken belül, illetve egymás között is. Az 
optimalizálás érdekében elkerülhetetlen a külső partnerekkel való információ megosztás. 
Ezzel a vállalatok újabb veszélynek lehetnek kitéve, féltve a piaci helyzetüket meghatározó 
tudás és információ anyag hozzáférhetőségét. A vállalatoknak figyelembe kell venniük, hogy 
az információk megosztása a partnerekkel nem eredményezi a versenyelőny elvesztését vagy 
a tudás megosztását. Ugyanakkor ehhez szükség van a megfelelő biztonsági funkciókkal 
ellátott rendszerekre, mely újabb kihívást jelent. 

A mobil technológiák, IoT és a digitális élet egyéb aspektusait mind figyelembe véve nem 
meglepő, hogy az ipar egyik legnagyobb kihívása a biztonság kérdése. Az iparágak 
biztonságban akarják tartani az emberek, a termékek és a termelési létesítmények 
környezetét az őket érhető kockázatoktól. Egyre növekszik az intelligens eszközök gyártásban 
való használatának tendenciája. Egyrészt ezen eszközök összekapcsolhatósága nagy 
előnyökkel jár társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. Másrészt a biztonság 
szempontjából nagyobb kockázatot jelent. A globális hálózatban használt okos eszközök 
monitorozása szoftveres és hardveri szempontból is kihívást jelent. Minden eszközt, legyen 
szó ipari gépekről, számítógépekről, táblagépekről vagy okostelefonokról, rendszeresen 
frissíteni kell, akár a fenyegetések elkerülése érdekében, akár az ezekbe az eszközökbe 
telepített konfigurációs változások miatt. Az ilyen eszközök frissítéseinek és kezelésének 
nyomon követése is egy újonnan megjelent, a digitalizáció által indukált plusz feladat.  
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3.1.4 Logisztika 4.0 

Az egyénre szabott termékek és szolgáltatások iránti kereslet folyamatosan növekszik, így a 
logisztikának alkalmazkodnia kell ehhez a változó környezethez. Növekvő összetettsége miatt 
nem kezelhető hagyományos megoldásokkal és tervezési gyakorlatokkal. Az Ipar 4.0 
ugyanazon főbb megállapításai szerint a Logisztika 4.0 számos új technológiai elemet foglal 
magában, mint a kiberfizikai rendszerek, a szoftverek vagy az emberi támogatás. A Logisztika 
4.0 paradigma a hagyományos logisztika és az Ipar 4.0 által hozott újítások és alkalmazások 
kombinációjára utal, amelyet intelligens rendszereknek kell támogatniuk, beágyazva azokba a 
szoftverekbe és adatbázisokba, amelyekből releváns információkat nyújtanak és megosztanak 
az IoT rendszereken keresztül, a minél nagyobb automatizálás elérése érdekében. Továbbá a 
logisztika olyan hálózatnak tekinthető, ahol minden fizikai entitás képes kommunikálni 
egymással, valamint az emberekkel annak érdekében, hogy növeljék analitikai lehetőségeiket 
az egész ellátási láncban (Barreto, et al., 2017). 

A Logisztika 4.0 kialakulásának főbb mérföldköveit a 2. ábra foglalja össze. Hasonlóan az 
iparhoz, a múltban a logisztika területét is három forradalmi változás érintette. Az első hatást 
a szállítás gépesítése váltotta ki, mely a 19. század végétől a 20. század elejéig tartott. Az 
emberi és állati erőt felváltották a gőzgéppel felszerelt hajók és vonatok melyek lehetővé 
tették a nagyobb szállítások kivitelezését. A második újítást az anyagmozgatás automatizálása 
hozta a villamos energia megjelenésével. A harmadik korszakot a logisztikai menedzsment 
rendszerek, mint például a raktárirányító rendszerek (warehouse management system=WMS) 
megjelenése képviseli. Jelenleg pedig a logisztika negyedik innovációját éljük, melyet főként 
az autonóm járművek (automated guided vehicle=AGV), a CPS, IoT és Big data hajt (Wang, 
2016). 

 
2. ábra: Logisztika 4.0 kialakulása (saját szerkesztés) 

A Logisztika 4.0 definíciójára az Ipar 4.0 fogalomhoz hasonlóan számos meghatározást 
találhatunk a szakirodalomban. Definíciók között szerepel a főbb jellemzőkkel való leírás, mint 
a Big Data elemzés az optimalizált útválasztáshoz, autonóm robotok és új gyártási technikák 
integrálása vagy az okos tárgyak és termékek valós idejű információcseréje. A jellemzőkkel 
való meghatározás mellett a hardver orientált működésből való szoftver orientálttá való 
változással írják le a Logisztika 4.0 koncepcióját. Fő célként definiálható, hogy 
költségnövekedés nélkül tegye lehetővé az egyénre szabott vásárlói igények fenntartható 
kielégítését, illetve támogassa az ipar és kereskedelem digitális fejlődését a negyedik ipari 
forradalom középpontjában álló digitális technológiák alapján. Mindazonáltal fontos 
megjegyezni – hasonlóan az Ipar 4.0 definíciójához – hogy a fogalom nem egy adott 
technológián alapszik (Winkelhaus & Grosse, 2020).  

A Logisztika 4.0 fogalmi körét a 3. ábra illusztrálja. Ahogyan az Ipar 4.0 alapját a CPS rendszerek 
képzik, így a Logisztika 4.0 definíciót is a fizikai ellátási lánc és a digitális értéklánc összekapcsolt 
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együttműködése jellemzi. A digitális átalakulás, valamint az intelligens és kooperatív 
rendszerek használata intelligensebbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi az egész ellátási 
láncot. Különös hangsúlyt kapnak az új modellek, amelyek jobban megfelelnek az egyéni 
vásárlói igényeknek, elősegítve a döntéshozatal minőségének jelentős növekedését, a 
közeljövőben egyre rugalmasabbá és hatékonyabbá válva. 

 
3. ábra: Logisztika 4.0 (saját szerkesztés) 

A logisztikán belül a CPS figyelemmel kíséri a fizikai folyamatokat, virtuális másolatot készít a 
fizikai világról és decentralizált döntéseket hoz. Majd a „digitális-digitális” folyamat végén az 
információkat eljuttatja a megfelelő fizikai entitáshoz. A Logisztika 4.0 segítségével, amely 
valós idejű, valós információk alapján képes elemezni és előrejelzéseket készíteni, az 
események és interakciók szinkronizálásának képessége sokkal pontosabbá válik. Nagyobb 
átláthatósággal és a valós idejű reagálás képességével optimalizálhatja a teljes logisztikai 
hálózatot. 

A Logisztika 4.0 az Ipar 4.0 paradigmához köthető innovatív technológiákat széles körben 
használja a szállításban, raktározásban, mozgatásban, csomagolásban, kezelésben és az 
alaptevékenység egyéb aspektusaiban. A rakomány automatizálása és a szállítási folyamat 
hatékony működtetése javítja a logisztikai ipar szolgáltatási színvonalát, csökkenti a 
költségeket és csökkenti a természeti-, és a társadalmi erőforrások felhasználását (Wang, 
2016). Legfőbb megoldás a logisztikai tevékenységek és folyamatok digitalizálásában rejlik, 
melynek jellemzői (Radivojević & Milosavljević, 2019) publikáció alapján a következők: 

• Kooperáció - A digitalizáció lehetővé teszi virtuális logisztikai egységek létrehozását, 
amelyeken keresztül a vállalatok adatokat és információkat tudnak cserélni 

• Kapcsolódás - A digitalizáció horizontális és vertikális integrációt tesz lehetővé 

• Adaptivitás – Az összekapcsolt digitális erőforrások rendszere rugalmas, mivel képes 
reagálni a különböző piaci változásokra 
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• Integráció - A digitális világban a logisztikai rendszerek integrálása a különböző 
számítógépes rendszerek és szoftveralkalmazások fizikai vagy funkcionális 
összekapcsolásának folyamata 

• Autonómia - Az intelligens objektumok egyre inkább jelen vannak a logisztikai 
rendszerekben, amelyek kommunikációs és független döntéshozatali lehetőséggel 
rendelkeznek saját és környezeti jellemzőik adatfeldolgozása alapján 

• Megismerés - Eszközök és rendszerek alkalmazása az emberi készségeket, tudást, 
észlelést és kognitív készségeket igénylő feladatok automatizálásához 

A Logisztika 4.0 bevezetése elengedhetetlenné válik minden olyan vállalat számára, amely 
szeretné biztosítani piaci szerepét. Ehhez beruházásokra, a munkafolyamatok és a 
döntéshozatal módszereinek megváltoztatására, oktatásra és a munkavállalók képzésére van 
szükség. A Logisztika 4.0 néhány előnyét foglalja össze a (Radivojević & Milosavljević, 2019) 
publikáció, miszerint: 

• a fizikai és a virtuális világ teljes integrációja 

• a felhasználók, gépek és rendszerek valós idejű kommunikációjának lehetősége 

• a logisztikai folyamatok valamennyi résztvevőjének önálló döntéshozatali lehetőségei 

• a folyamat megvalósítása során a strukturális vagy szervezeti hibák kockázatának 
csökkentése 

• a folyamat megvalósítási idejének csökkentése a felhasználók kéréseinek megfelelően 

• a korszerű technológiák hozzáférhetősége nagy mennyiségű adat feldolgozásához és 
elemzéséhez 

• az üzleti teljesítmény javítása 

• szállítási távolságok csökkenése és fenntartható működésű szállítóeszközök 
alkalmazása 

• az ellátási láncok nagyobb átláthatósága, követhetősége és rugalmassága 

A Logisztika 4.0 előnyei mellett meg kell említeni az ezzel párhuzamosan megjelenő negatív 
jellemzőket. Hátrányai elsősorban a szervezeti, műszaki és szoftveres megoldásokkal szemben 
támasztott magas igények következményei. A vállalatnak meg kell változtatnia működését, 
vezetésszervezését és alkalmazni kell a legújabb informatikai megoldásokat, hogy megfeleljen 
az intelligens logisztika új koncepciójának bevezetésének előfeltételeinek. A Logisztika 4.0 
előtt álló kihívások többek között a magas bevezetési költségek, szigorú követelmények a 
hardver infrastruktúrára tekintettel és a folyamatorientált irányítási módszerek 
alkalmazásának követelményei. A megfogalmazott kihívások megoldása a jó megvalósítás, az 
egész vállalat elkötelezettsége, az alkalmazottak motivációja a továbbképzéshez és a 
változásokat támogató saját szellemi erőforrásaik fejlesztése. Nincsenek konkrét, közvetlen 
adatok melyek teljesen felölelték volna a Logisztika 4.0 koncepciójának alkalmazásának 
hatásait, de különféle tanulmányok számos lehetőséget és fejlesztést tartalmaznak a 
Logisztika 4.0 egyes összetevőinek alkalmazásáról, amelyek a logisztikai vállalatok és 
felhasználók számára iránymutatást nyújtanak. Leggyakrabban ez olyan nagy és sikeres 
vállalatokra vonatkozik, amelyek saját informatikai szektorral rendelkeznek, vagy 
együttműködnek az informatikai vállalatokkal (Radivojević & Milosavljević, 2019). 
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3.2. Fizikai Internet 

3.2.1. Logisztikai fenntarthatatlanság 

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a Fizikai Internet koncepció kialakulásának 
mozgató rugóit először a logisztikai fenntarthatatlanság kérdéskörét tárom fel. A világban 
jelenleg alkalmazott gyakorlati megoldások, melyek érintik a fizikai objektumok szállítását, 
mozgatását és tárolását is hosszú távon fenntarthatatlanok. A problémák által generált 
logisztikai kihívásoknak egyaránt fellelhető gazdasági, környezeti és szociális hatása is. 
Gazdasági szempontból a cél, hogy a jövőben várható termelékenység növekedést a lehető 
legjobban kiaknázza, ezzel a vállalatok számára is fejlődési potenciált biztosítva, hiszen 
jelenleg a logisztikai hálózatban megfigyelhető anyagok áramlása rendkívül költségesnek 
mondható. Környezetvédelem oldalról is nagy a tét. A jövőre vonatkozó tervek 
elengedhetetlen része a logisztikához kapcsolódó globális energiafogyasztás, illetve a 
közvetlen és közvetett szennyezések csökkentése, beleértve a jelentős üvegházhatásúgáz-
kibocsátások minimalizálását is. A kihívások a társadalmi életet is érintik, mely tekintetében a 
logisztikai, termelési és szállítási dolgozók, valamint az egész lakosság életminőségének a 
javítása a cél az objektumok, funkcionalitás és érték elérhetőbbé tételével (Montreuil, 2011). 

Montreuil a 4. ábra alapján szemléltetett 13 sajátos tünetét azonosította az ellátás lánc 
menedzsment gyakorlatoknak, amellyel a kemény valóságot tárja fel elénk. Valamennyi 
bemutatott tünetnek jelentős negatív gazdasági, környezeti és társadalmi hatása van. A 13 
tünet összességében alkot impresszionista képet a jelenlegi fenntarthatatlanság valóságáról. 

 
4. ábra: Az ellátási lánc menedzsment gyakorlat 13 tünete (Montreuil, 2011) alapján saját szerkesztés 

Gyakori eset, hogy a teherautók és konténerek már induláskor félig üresek, mely légteret 
csomagolóanyaggal töltik ki. Továbbá jellemző, hogy a körjárat alatt egyre üresednek a 
járművek, majd visszafelé már teljesen üresen indulnak el, vagy a visszaútra szervezett áruért 
kerülő utat kell tennie. Annak ellenére, hogy a szállítások hatékonysága országonként eltérő, 
elmondhatjuk, hogy Európában az árut szállító teherautók közül minden harmadik üresen 
utazik, illetve a járművek átlagos kapacitás kihasználása 50% (Ciprés & Cruz, 2018). A 
közelmúltban a globális szállítási hatékonyság értékét 10% alattira becsülik (Montreuil, 2011). 
A közúti közlekedés esetén a járművezetők nagy terhelésnek vannak kitéve, hiszen gyakori 
eset, hogy folyton úton vannak, mellyel hosszú időre távol kerülnek otthonuktól. Ez hatással 
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van családi, társadalmi és személyes életükre is, nem beszélve a fáradságból és alváshiányból 
eredő balesetek nagy valószínűségéről (Montreuil, 2011). 

A termékeket tekintve mai napig a vállalatokra jellemző hozzáállás a túlzott készletek tartása, 
ugyanakkor a szolgáltatási színvonal és válaszidő a helyi felhasználók számára továbbra is 
megbízhatatlannak számítanak. A gyorsan forgó fogyasztási cikkek esetében a 
kiskereskedőknél jelentkező hiány-költségen felül a készlet költségei a teljes logisztikai költség 
40%-át is kitehetik (Gerard & Terwiesch, 2005). A termékek gyakran több ezer kilométert 
tesznek meg, mire a végső felhasználási helyükre kerülnek. Az együttműködések alacsony 
száma a raktárak kihasználatlanságát is érinti, hiszen a szezonális termékek ingadozása által az 
év jelentős szakaszaiban számottevő üres tárhely áll a vállalatok rendelkezésére. A statisztikai 
adatok hiányosságának ellenére jól ismert probléma az élelmiszer-, és ruha-iparban, de akár 
magas értékű termékek esetében is, hogy az előállított termék soha nem éri el időben a 
megfelelő piacot (Yang, et al., 2015). Ezzel az eladhatatlan és fel nem használt termékek 
halmazát gyarapítva. Az ellátási lánc és a logisztikai hálózat sebezhetősége, kockázata és 
rugalmassága egyre kritikusabb kérdés. A kevésbé fejlett országok esetén, vagy válság-, és 
katasztrófa övezetekben jelentősen csökkennek a szolgáltatási szintek a gyenge, vagy hiányos 
infrastruktúra következtében (Montreuil, 2011). 

Annak ellenére, hogy van néhány nagyszerű intermodális példa a konténerekkel kapcsolatban, 
a szinkronizálási lehetőségek annyira gyengék, hogy az intermodális útvonalak nem 
bizonyulnak hatékonynak idő és költség szempontjából sem (Montreuil, et al., 2012). 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy általában a kevésbé energiatakarékos közlekedési módok 
kerülnek kiválasztásra. A városok általában egyáltalán nincsenek berendezkedve az 
áruszállítás, árukezelés és raktározás funkciók ellátására. A növekvő városi logisztikai 
kezdeményezés ellenére a városokat még mindig jelentős forgalmi-, zaj- és károsanyag-
szennyezés jellemzi (Crainic & Montreuil, 2016). A világban rendkívül diverzifikált a járművek, 
anyagmozgató eszközök, létesítmények, anyagok és termékek köre, illetve minden résztvevő 
egymástól függetlenül, lokálisan hozza meg a számára legideálisabbnak vélt döntést. A leírt 
állapot igen megnehezíti az intelligens automatizáció és technológia implementálását. Az ezzel 
járó innovációt is szűk keresztmetszet jellemzi, mely különösen érinti az általános 
szabványokat és protokollokat (Montreuil, 2011). 

3.2.2.  Fizikai Internet definíció 

Az elmúlt évtizedben a szakemberek gazdasági és környezeti okok miatt egyre nagyobb 
figyelmet fordítanak a globális fenntarthatóságra, melynek eléréséhez cél egy gazdaságilag, 
környezetileg és társadalmilag is fenntartható, hatékony ellátási lánc létrehozása. Az előző, 
3.2.1. alfejezetben bemutatott globális logisztikai fenntarthatóság nagy kihívásaira már nem 
elég az eddig ismert megoldásokkal reagálni, a logisztikai szektor átfogó felülvizsgálata 
javasolt. Az aktuális logisztikai rendszert egy új paradigmával kell felváltani. Jelenleg az egyik 
legígéretesebb elképzelés a jövő logisztikai hálózatára a Fizikai Internet koncepciója, mely 
alapjaiban szakít a hagyományos módszertanokkal és eszközökkel. 

A Fizikai Internet fogalom először 2006 júniusában a The Economist újság címlapján jelent meg 
(Markillie, 2006), majd Montreuil cikkében részletesen definiálta és jellemezte azt (Montreuil, 
et al., 2012). A Fizikai Internet (PI, π) koncepció alapjaiban szakít a hagyományos tárolási, 
szállítási, mozgatási megoldásokkal egy holisztikus koncepciót létrehozva, mely a fizikai, 
digitális és operatív világ összekapcsolhatóságára épül. A PI megvalósításához számos 
területen szemléletváltásra, új módszerek és eszközök kidolgozására van szükség. Az elmúlt 
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években egyre nagyobb figyelmet fordítanak mind az akadémiai mind a gyakorlati 
szakemberek a PI koncepció feltárására, az általa elérhető megoldások és modellek 
kidolgozására. Ezt a nemzetközi szakirodalomban megfigyelhető PI kiadványok és a PI-hez 
kapcsolódó projektekbe történő beruházások körében látható egyre növekvő tendencia is 
mutatja. A koncepció elemeinek kutatása még közel sem teljesedett ki, számos érintett terület 
további fejlesztést igényel (Montreuil, et al., 2012). 

Montreuil úgy definiálta, hogy a PI elképzelés egy nyílt, globális logisztikai rendszert foglal 
magában, melyet a fizikai, digitális és operatív szintű összeköttetéssel valósít meg, melynek 
elsődleges célja, hogy egy olyan fenntartható rendszert valósítson meg, ami képes a 
világszintű hatékony működésre (Montreuil, et al., 2012). Ballot E. meghatározása 
megegyezően definiálja a PI-t, pontosítva az összefonódás elemeit a logisztikai hálózatok 
szabványosított együttműködési protokolljaira, moduláris konténerekre és az intelligens 
interfészekre kitérve (Ballot, et al., 2014). Treiblmaier a PI-t átfogó és mérhető ellátási lánc 
keretrendszerként határozta meg, amely fizikai összetevők által alkotott hálózaton alapul, 
mely összetevőket szabványosítják, optimalizálják és információkat cserélnek az ellátási lánc 
menedzsmentjének hatékonyságának, hatásfokának és fenntarthatóságának javítása 
érdekében (Treiblmaier, et al., 2016). 

Az alapötlet a digitális világ működésén alapszik, ahol a mindennapi életben már megszokottá 
vált elven továbbítjuk adatainkat a TCP/IP protokoll szerint. Ahogyan az internetes hálózatban 
sem adatokat, hanem adatcsomagokat továbbítunk, így a Fizikai Internet elképzelése szerint 
az egyedi fizikai árukat egységes csomagként tárolnánk és továbbítanánk. A Digitális Internet 
fejlődésének története, irányításának módja, a méretezéssel és biztonsággal kapcsolatos 
kihívások, a réteges protokoll alapú megközelítéssel történő működés kiindulópontot nyújthat 
a PI vonatkozásában felmerülő hasonló kérdések mérlegelésére (Dong & Franklin, 2020). A 
vevők által leadott megrendelések akár több csomagból is összetevődhetnek, melyek a kezdő 
és a végpont között különböző szállítóeszközökön, különböző utat bejárva a 
végfelhasználóhoz érve újra összekapcsolódnának. Az elvárt hatékonyságot a hálózatban lévő 
elemek közötti kapcsolatrendszer optimális működésével érné el. A globális elképzelés 
megköveteli az egységes keresztrendszeren belüli működést, melynek alapjaihoz, elveihez és 
követelményeihez bárki nyíltan hozzáférhet (Montreuil, et al., 2012; Montreuil, 2011; Ballot, 
et al., 2014). 

A PI a fenntartható ellátási lánc és logisztika pragmatikus paradigmája, mely egy globális 
nyitott rendszeren alapul. Lehetővé teszi a logisztikai hálózatok eszközeinek és erőforrásainak 
összekapcsolását, megkönnyítve azok maximális felhasználását, miközben növeli az ellátási 
láncok agilitását és rugalmasságát. Az erőforrások (például járművek) és az adatok 
megosztása, valamint a zökkenőmentes átjárhatóságot lehetővé tevő központok 
megtervezése által az áruszállítás optimalizálásra kerül a költségek, a sebesség, a 
hatékonyság és a fenntarthatóság szempontjából. Ennek eléréséhez és a vállalatok közötti 
horizontális és vertikális együttműködés megkönnyítése érdekében, közös és általánosan 
elfogadott szabványokra és protokollokra van szükség (Treiblmaier, et al., 2016; Pan & Zhong, 
2019). A szükséges átfogó stratégia kidolgozására hozták létre a kutatásra, innovációra és piaci 
bevezetésére az ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) 
európai technológiai platformot (Ambra, et al., 2019; Matusiewicz, 2020). Az ALICE platform 
az alábbi kulcsfontosságú tényezőket határozta meg a Fizikai Internet kapcsán: PI-
csomópontok, PI hálózati szolgáltatások, PI-rendszerhez való hozzáférés, illetve irányítás és 
rendszertervezés (Ballot, et al., 2020; Matusiewicz, 2020). 
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3.2.3. Fizikai Internet koncepció 

A Fizikai Internet definíciójának meghatározását követően ebben az alfejezetben a koncepció 
további jellemzőit részletezem. A 3.2.1. fejezetben bemutatott logisztikai fenntarthatatlanság 
13 tünetének orvoslására Montreuil meghatározta azokat a funkciókat és tulajdonságokat, 
melyekkel a jövőbeli PI alapú logisztikai rendszernek rendelkeznie kell. A főbb jellemzők 
összefoglalását a 5. ábra szemlélteti, ahol a fenntarthatatlanság tüneteinél jelzett számok a 4. 
ábra alapján feleltethetők meg a konkrét problémának. 

 
5. ábra: Fizikai Internet jellemzői a 13 fenntarthatatlansági tünet orvoslására (Montreuil, 2011) alapján saját szerkesztés 

A PI definíciójának megfelelően a koncepció a Digitális Internet metaforájára épül, melynek 
egyik alap eleme az adatcsomag (Ballot, et al., 2014). Ezt a gondolatot felhasználva a PI 
rendszerében nem termékek, hanem standard egységek, úgynevezett π-konténerek 
áramolnak. A π-konténerekre érvényes követelményeket a 6. ábra foglalja össze.  

 
6. ábra: π-konténer követelmények (saját szerkesztés) 

Kialakítását tekintve rendkívül fontos szempont a pontos méretek meghatározása. Alapvetően 
meg kell felelnie a három meghatározott funkcionális kategória (szállítás, kezelés és 
csomagolás) mindegyikének (Montreuil, et al., 2015). Habár a moduláris méretek halmazát 
nemzetközi szabványbizottságnak kell elfogadnia, az Európai Bizottság által finanszírozott 
MODULUSHCA projekt elsők között határozta meg a gyorsan forgó fogyasztási cikkek esetére 
a π-konténerek méreteit, melyek a {0.12, 0.24, 0.36, 0.48, 0.6, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 6, 12 [m]} 
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tartományban mozognak (Landschützer, et al., 2015). A tervezett π-konténert a 7. ábra 
illusztrálja. 

 
7. ábra: Modulushca projekt – π-konténer (Landschuetzer, et al., 2014) 

Funkcionális szempontból fontos a könnyű összekapcsolódás és kezelhetőség biztosítása 
(Tran-Dang & Kim, 2018). Alapvető képességgel kell rendelkezniük ahhoz, hogy képesek 
legyenek megvédeni a beágyazott tárgyakat. Ebben a tekintetben robusztusnak és 
megbízhatónak kell lenniük (Tran-Dang, et al., 2016). Intelligencia szempontból ki kell 
használniuk okos, lokalizált és összekapcsolt képességeik előnyeit, és a technológia 
fejlődésével egyre jobbnak kell lenniük ebben. Alapvetően egyedileg azonosíthatóknak kell 
lenniük. Fenntarthatóság oldaláról előnyben kell részesíteni az újrahasznosítható és/vagy 
lebomló anyagok használatát, illetve a környezetbarát kialakítással célként definiálható a 
minimális ökológiai lábnyom hagyása (Landschuetzer, et al., 2014). 

A π-konténerek kulcsfontosságú elemek, amelyek lehetővé teszik a Fizikai Internet megfelelő 
működéséhez szükséges interoperabilitást. A legfőbb tulajdonságait (Montreuil, 2011) cikke 
alapján az alábbi jellemzők foglalják össze: 

• Az áruk megfelelő kombinálásának lehetősége a konténerekbe, így a PI alapú 
hálózatnak nem kell közvetlenül az árukkal, hanem csak magukkal a konténerekkel 
foglalkozniuk. 

• Különböző moduláris méretben áll rendelkezésre a legjobb illesztés kiválasztásának 
biztosítására, mely egységek méreteiből adódóan könnyedén konszolidálhatók (8. 
ábra). 

 
8. ábra: π-konténer kompozíciója és dekompozíciója (saját szerkesztés) 
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• Könnyű, folyamatos áramlás biztosítása a hálózatban a rugalmasan kompatibilis 
tárolási módok és anyagmozgató eszközök által. 

• Tulajdonságai közé tartozik a könnyű kezelhetőség, tárolás, szállítás, zárás-nyitás, 
összecsukás, halmazolható felépítés, rakodás, szerelhetőség, összeállítás és 
környezetbarát módon lebomló. 

• Intelligens címkével, szükség esetén különböző érzékelőkkel (pl.: hőmérséklet) ellátott 
a megfelelő szintű azonosításhoz, útvonal tervezéshez és karbantartáshoz. 

• Lehetővé teszi a termék védelmét és stabilizálását, biztonsági célok esetén zárható 
funkcióval rendelkezik. 

• Különböző felhasználáshoz igazodó szerkezeti fokozatok, kondicionáló képesség 
választását teszi lehetővé. 

A jövő logisztikai rendszere a lehető legjobban kihasználja a Digitális Internethez 
csatlakoztatott intelligens konténerek képességeit a világhálón a beágyazott okos 
objektumokon keresztül. Az intelligens címkék integrálása az Ipar 4.0 paradigmához köthető 
IoT rendszer elemei, melynek eredményeként a fizikai tárgyak mindenütt elérhetőek és a 
hálózaton keresztül átívelően képesek önmaguk irányítására (Tran-Dang, et al., 2020). A 
döntés meghozatalát tovább segíti a Fizikai Internet rendszeréhez kapcsolódó, tényeken 
alapuló nyílt nyomon követés és teljesítményfigyelés. A rendszerben az összes entitás valóban 
elért teljesítményének élő, nyílt megfigyelésére támaszkodik, a kritikus szempontok, például 
a sebesség, a szolgáltatási szint, a megbízhatóság és a biztonság kulcsfontosságú 
teljesítménymutatóira összpontosítva. A nyílt információkat a konkrét ügyletek bizalmas 
jellegének tiszteletben tartása mellett nyújtják. A nyílt, élő teljesítményfigyelés és a 
tanúsítások kombinációja lehetővé teszi a különböző szereplők számára, hogy tényeken 
alapuló bizonyítékok alapján támaszkodjanak egymásra. Elősegíti továbbá a kiválóságot, mivel 
a szereplők összehasonlítják magukat a közzétett teljesítményrekordokkal és képességekkel 
(Montreuil, et al., 2010; Montreuil, et al., 2012; Treiblmaier, et al., 2020). 

A π-konténerekben szállított és mozgatott tárgyakat úgy kell megtervezni, hogy méretük a 
konténerek méretéhez igazodjon maximális térfogati és funkcionális sűrűségű állapot 
elérésével. A funkcionális sűrűség a hasznos funkcionalitás a termék súlyának és térfogatának 
szorzatához viszonyítva. Cél, hogy a lehető legkisebb konténerbe illeszkedve elkerüljük a 
levegő mozgatását és tárolását. Ehhez kapcsolódóan a PI-t nem általánosan alkalmazható, 
hanem kizárólag a π-konténerek mozgatásához és tárolásához illeszkedő rendszerelemek 
jellemzik. Ezeknek a rendszer entitásoknak olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint a 
gyorsaság, megbízhatóság, valós idejű nyomon követhetőség, biztonság az innovatív 
technológiákat integráló, intelligens, fenntartható és zökkenőmentes automatizálás és emberi 
kezelés révén (Landschützer, et al., 2015). 

A Fizikai Internet π -csomópontjai olyan helyekből, létesítményekből és rendszerekből állnak, 
mint például (Montreuil, et al., 2010): 

• π-tranzit: feladata a π -konténerek áthelyezése a bejövő π-járművekről a kimenő π-
járművekre. Általában egyszerű, unimodális, alacsony beruházású létesítmények vagy 
helyek, de lehetnek multimodális létesítmények is teherautók – vonatok – hajók 
közötti átrakó helyek biztosítására. 

• π-szortírozó: feladata a π-konténerek fogadása egy vagy több belépési pontról és 
szétválogatása úgy, hogy mindegyiket egy meghatározott kilépési pontra, esetleg 
meghatározott sorrendben mozgassák. 
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• π-konszolidáló: feladata a π-konténerek felépítése a kisebb π-konténerek 
meghatározott készletéből, általában egy meghatározott 3D-s elrendezés szerint, 
és/vagy az összeillesztett π-konténerek szétszedése több π-konténer egységgé, 
amelyek lehetnek kisebbek, akár összetett π-konténerek. A különböző járművekről 
érkező összetett vagy elemi π-konténerek dekonszolidálhatók és konszolidálhatók a 
következő szállítás specifikus követelményeinek megfelelően, amint az a 9. ábra 
alapján látható. Ily módon a PI több lehetőséget kínál a szét aprózódó 
termékáramlások egységesítésére a hatékony áramlás érdekében (Peng, et al., 2019). 

 

9. ábra: A π-konténerek konszolidációs folyamata a π-központokban (saját szerkesztés) 

• π-tároló: feladata a π-konténerek tárolása gyors, rugalmas, megbízható és hatékony 
módon, lehetőleg automatizált megoldásokkal integrálva. 

• π-átjárók: feladata a π-konténerek fogadása és elengedése, hogy azok tartalmukkal 
együtt hozzáférhetőek legyen a PI-n kívüli magánhálózatokon, vagy egy külső 
magánhálózatról érkező π-konténerek regisztrálása a PI rendszerébe. 

• π-központ: olyan π-csomópontok, melyek a π-konténerek átszállításáért felelnek a 
bejövő és kimenő π-mozgató egységek között. Feladata alapvetően hasonlít a π-tranzit 
csomópontokéhoz, de ez esetben konkrétan a π-konténerek kezelése történik nem 
pedig a π-konténert szállító egységé (jármű, vontató). Ezenkívül a π-központok a gyors, 
hatékony és megbízható multimodális szállítás középpontjában állnak, lehetővé téve a 
π-konténerek könnyű áthelyezését a közúti, vasúti, vízi és légi szállítás kombinációi 
között. Bonyolultabb π-központok esetén beágyazásra kerülnek π-szortírozók, π-
egység képző berendezések és ideiglenes π-tárolók is.  

Alapvető cél a jövő logisztikai rendszerének létrehozásánál az univerzális 
összekapcsolhatóság biztosítása, ami nagyteljesítményű logisztikai központokat, 
rendszereket, világméretű standardizált protokollokat von magával. Ezzel megalapozva, hogy 
a világon átívelő intermodális szállítás közel azonos árral, átfutási idővel és megbízhatósággal 
rendelkezzen, mint a jelenlegi célfuvaros szállítások. A PI jelentős javulást érhet el a szállítás 
területén azáltal, hogy támogatja a szállítmányok konszolidációját, növeli az eszközök 
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kihasználtságát, optimalizálja az útvonaltervezést és felgyorsítja a szállításokat (L'Hermitte, et 
al., 2018). 

A Digitális Internetben az adatcsomagok nem közvetlenül jutnak el a kiinduló állomástól a 
célpontig, hanem útválasztók és kábelek ideális sorozatán keresztül. Ennek mintájára 
alakulnának a Fizikai Internetben is a szállítási útvonalak a π-központokon keresztül, két 
markáns különbséggel a Digitális Internethez képest. Először is a konténerek mindenféle 
mozgatása, tárolása költséget vonz maga után. Másodszor pedig nincs látszólagos 
pillanatszerűség, hiszen minden mozdulat és művelet időt vesz igénybe. Általánosságban 
elmondható, hogy sokkal könnyebb, gyorsabb és olcsóbb a bitekből álló információ mozgatása 
és tárolása a fizikai objektumokhoz képest (Montreuil, 2011). A járművek kizárólag a π-
központok között közlekednének, mellyel a kamion vezetők sem kerülnek távol otthonuktól. 
Az elosztott, több szegmensű utazás különböző fokú döntési centralizációval és autonómiával 
érhető el. A PI okos és összekapcsolt jellege, a különféle PI-elemek intelligenciájával és 
összekapcsolhatóságával párosulva lehetővé tenné a lokális döntések meghozatalát, új, 
aktuális információkkal szolgálva a lehetőségekről és a korlátokról. A π-konténerek 
dinamikusan dönthetnek útvonalukról. Kizárólag olyan helyzetekben jeleznének a feladónak, 
aki lehet emberi vagy virtuális logisztikai ügynök, amikor a különleges körülmények miatt 
valószínűtlen időben és költségkeretre való érkezést prognosztizálnak, vagy amikor fizikai vagy 
információs integritásuk és biztonságuk veszélyben van (Ambra, et al., 2019; Ciprés & Cruz, 
2018).  

A Fizikai Internet keretrendszerének ugyanazon a fogalmi alapon kell alapulnia, függetlenül a 
résztvevők számától és a hálózat méretétől. Ez az orosz Matrjoska babák több rétű stílusban 
fejezhető ki, ugyanis többszintű módon, a hálózatok szélesebb hálózatokba vannak beágyazva, 
amelyek mindegyike a PI protokolljai és szabványai szerint működik (Montreuil, 2011): 

• Központon belüli hálózatok 

• Létesítményen belüli hálózatok 

• Városon belüli hálózatok 

• Államközi hálózatok 

• Országon belüli hálózatok 

• Kontinentális hálózatok 

• Világközi hálózatok 

Tekintettel a jelenlegi logisztikai rendszerekre, a termelők, a forgalmazók és a kiskereskedők 
leginkább magánvállalkozási láncokra és ellátási hálózatokra támaszkodnak, amelyek 
vállalkozásuk és partnereik központjai. Vannak, akik harmadik féltől származó logisztikai 
szolgáltatókkal működnek együtt, mégis többnyire hosszú távú szerződéseket kötelesek kötni 
azokkal a szolgáltatókkal, akik főként szolgáltatásokat kínálnak nekik. A PI alapú logisztikai 
rendszer lehetővé teszi az áttérést a magán hálózatokról a nyílt globális ellátási webre. A π-
konténer által széles körben képesek befogadni a PI-felhasználók igényeit. A nyílt hálók a 
következő jellemzőkkel rendelkeznek: 

• Csomópontjaik nyíltan hozzáférhetők a legtöbb szereplő számára. 

• Csomópontjaik szolgáltatási kapacitása igény szerint szerződés alapján áll 
rendelkezésre. 

• A szereplők dinamikus és átlapolt virtuális magán-hálózatok létrehozásával biztosítják 
az ügyfelek sztochasztikus igényeinek előrejelzése alapján a termékek, szolgáltatások 
és megoldások megvalósítását és bevezetését. 
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A felhasználás közeli folyamat érdekében, a PI-n belüli cél, hogy minden résztvevő 
csatlakozzon az egyre nyitottabb, elosztott, rugalmas termelési központokhoz, amelyek 
képesek helyben megvalósítani a termelés egy részét (készítés, összeszerelés, befejezés, 
személyre szabás). Az ügyfelek számára elérhetőnek kell lennie a különféle anyagoknak, 
lehetőleg a helyi termelőktől, de ha szükséges egyre távolabbról is meg kell tudni valósítani a 
beérkeztetést.  Ez természetesen különösen megköveteli, hogy a termékek megvalósításával 
kapcsolatos ismereteket védeni kell, és hogy a megvalósult termékek hitelességét jogilag el 
kell ismerni. Az ilyen nyitott termelési központok tovább gazdagítják és erősítik a globális 
nyitott ellátási hálózatot (Ballot, et al., 2012). 

Összességében a Fizikai Internet lehetővé teszi a globális nyílt logisztika web működését. 
Disztribúciós központok, raktárak és tranzitközpontok világszerte nyitott hálózata jellemzi, 
amely lehetővé teszi a gyártók, forgalmazók és kiskereskedők számára, hogy dinamikusan 
eljuttassák a π-konténerbe ágyazott termékeiket több, földrajzilag szétszórt központba a 
termékek elosztott sztochasztikus keresletének gyors, hatékony és megbízható 
megválaszolásához. Ennek óriási potenciális pozitív következményei lehetnek a vállalkozások 
számára az ellátás hatékonysága, az érzékenység, az alkalmazkodóképesség és az ellenálló 
képesség szempontjából, hogy csak néhány kritériumot említsünk (Plasch, et al., 2020). 

A Digitális Internet célja belső természeténél fogva az információáramlás továbbítása 
megbízható és rugalmas módon, protokollok alapján. Nemcsak információt továbbít a 
hálózatokon egyik pontból a másikba, hanem biztosítja koherenciáját és elkerüli az egységek 
külső elemek által való sérülését. Hasonlóképpen, a fizikai hálózatoknak a PI által garantálnia 
kell saját és a konténerek biztonságát a belső protokollok és felépítése által. A hálózatok és 
a csomópontok ellenőrzésével a PI biztosítja saját robusztusságát és ellenálló képességét 
váratlan eseményekkel szemben. A Digitális Internet rengeteg új vállalkozást és üzleti modellt 
hozott létre, melyhez hasonló hatással járhat a PI megjelenése, ami az üzleti modell 
innovációját az egész iparágban ösztönzi. Az üzleti modell innováció a versenyelőny 
fenntartásának, a vállalat stratégiai megújulásának és a dinamikus környezeti feltételekhez 
igazodó, agilis eszköze. Alapvető jelentőségű a Fizikai Internet látásmódban az innovatív üzleti 
modellek megléte, az új PI-t érintő ajánlatok kereskedelmi forgalomba hozatala, innovatív 
bevételi modellekkel a különféle érdekelt felek számára. A logisztika területén sok helyen 
megjelenik az üzleti modell innováció, ám a PI bevezetése nagy kérdéseket von magával, mint: 

• Vajon hogyan fogja befolyásolni a jelenlegi folyamatokat és miben tud fejlődési 
lehetőségeket hozni? 

• Hogyan kell fejleszteni a gyártókat, forgalmazókat, kiskereskedőket a PI és annak 
globális nyílt ellátási hálózatának legjobb kihasználása érdekében? 

• Milyen új típusú üzleti modellek uralják a PI-t támogató iparágat? 

A szisztematikus koherencia és az univerzális összekapcsolhatóság, ami a PI-t jellemzi, 
lehetővé teszik az átlátható használatot olyan áruknál, amelyek nehéz kezelési, tárolási és 
szállítási eszközöket igényelnek napjainkban. Továbbá a jelenleg korlátozott potenciális pozitív 
környezeti hatások, a jövőben egyértelműen kirajzolódnak. A PI homogenitása és moduláris 
jellemzőinek köszönhetően a jövőben az eszközök és módszerek sokkal jobb kihasználása 
érhető el, ezáltal növekedni tud az infrastruktúra kapacitása, a szabványosítás, továbbá az 
automatizálás révén jelenleg elérhetetlen újítások valósulhatnak meg. 
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3.2.4. A Fizikai Internet alapjainak keretrendszere 

A Fizikai Internet nagy hangsúlyt fektet a Digitális Internet kihasználására, a logisztikai 
szolgáltatások zökkenőmentes összekapcsolásának szükségességére és a várható, nagy 
változásra való felkészülésre. A PI egy folyamatosan fejlődő rendszer, amelyet a technológiai, 
az infrastrukturális és az üzleti innováció hajt. Ennek a definíciónak megfelelően az 10. ábra 
alapján bemutatott struktúra ad keretet a PI alapjainak összegzésére. 

 
10. ábra: Fizikai Internet alapjainak keretrendszere (Montreuil, et al., 2012) alapján saját szerkesztés 

Egy logisztikai rendszert akkor tekinthetünk hatékonynak, ha a fizikai objektumok 
mozgatásának, tárolásának, szállításának és felhasználásának igényeit szolgálja minimális 
gazdasági, környezeti és társadalmi erőforrásokkal. Fenntartható a logisztikai hálózat, ha 
hosszú távon képes fenntartani a magas gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményt, 
képes szembenézni a dinamikus, változó és gyorsan fejlődő kontextushoz kapcsolódó 
kockázatokkal és kihívásokkal, hozzájárulva egy jövőbeli jobb világhoz (Montreuil, et al., 2012). 

A PI második alapja az univerzális összekapcsolódás, mely a rendszer minőségére utal, 
miszerint a benne lévő elemek zökkenőmentesen kapcsolódni tudjanak egymáshoz. 
Logisztikai szempontból ez azt jelenti, hogy megkönnyítik a fizikai entitások egyik 
komponensből a másikba történő mozgását, tárolását vagy kezelését bármely alkalmas 
alkotóelemen belül. Ez a kulcsa annak, hogy a PI nyílt, globális, hatékony és fenntartható 
rendszer legyen. Amint az a 10. ábra alapján látható, ezt az univerzális összekapcsolódást 
együttesen fizikai, digitális és operatív összekapcsolhatóság révén kell elérni. A fizikai 
összekapcsolhatóság lényege, hogy bármely fizikai entitás zökkenőmentesen képes áramolni 
a rendszerben. A digitális összekapcsolhatóság biztosítja, hogy a fizikai entitások és szereplők 
zökkenőmentesen cserélhessenek információkat. Az operatív összekapcsolódás arról szól, 
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hogy biztosítsák a helyszíni operatív folyamatok és az üzleti folyamatok zökkenőmentes 
összekapcsolását (Montreuil, et al., 2012; Ballot, et al., 2012). 

Az enkapszuláció értelmében a fizikai objektumokat a korábban ismertetett π-konténerekbe 
tömörítik, melyek többek között világszínvonalúak, intelligensek, környezetbarát és moduláris 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Az interfészek elengedhetetlenek a hatékony és fenntartható 
univerzális összekapcsolhatóság eléréséhez. Négyféle interfésznek van kiemelt jelentősége a 
Fizikai Internetben: π-alkatrészek, π-eszközök, π-csomópontok és π-platformok. A protokollok 
a Digitális Internet középpontjában állnak, amint azt a TCP / IP kommunikációs 
protokollcsomag központi szerepe is szemlélteti. Hasonlóképpen, a világszínvonalú 
protokollok rendszere a PI ötödik alapja (Montreuil, et al., 2012; Ballot, et al., 2014). 

A Digitális Internet az összekapcsolt számítógépes hálózatok globális rendszere, míg a 
világháló (World Wide Web) az interneten futó szolgáltatások egyike. Ambiciózus 
törekvéseinek elérése érdekében a PI célja egy hatékony és fenntartható logisztikai web 
lehetővé tétele. Egyrészt a PI által engedélyezett logisztikai webnek nyitottnak és globálisnak 
kell lennie. Másrészt hatékony és fenntartható tulajdonságokkal kell rendelkeznie. E négy 
kulcsfontosságú melléknév együttese olyan komplexitáshoz vezet, amelyet kiaknázhatunk, ha 
a PI nyitott globális logisztikai rendszer lesz, amint azt a 10. ábra mutatja. A nyitottság itt a 
szereplők és a hálózatok hozzáférhetőségére, hajlandóságára és elérhetőségére utal, hogy 
bármilyen szereplővel vagy hálózattal foglalkozzanak. A logisztikai webet olyan webként 
definiálják, amelynek célja az emberek, szervezetek, közösségek és/vagy a társadalom 
logisztikai igényeinek kiszolgálása. A logisztikai web egy nyílt és globális logisztikai web.  A 
Fizikai Internet alapjainak keresztrendszere a logisztikai hálót öt alkotó hálózatra bontja 
(Montreuil, et al., 2012):  

• fizikai entitások mozgatására összpontosító mobilitási hálózat 

• tárgyak tárolására és elhelyezésére összpontosító disztribúciós hálózat 

• az objektumok realizálására (gyártás, összeállítás, személyre szabás stb.) összpontosító 
megvalósítási hálózat 

• az objektumokhoz való hozzáférés biztosítására és megszerzésére összpontosító 
ellátási hálózat 

• az objektumok használatára összpontosító szolgáltató hálózat 

Az egyre jobb logisztikai hatékonyság és fenntarthatóság érdekében a PI rendkívüli módon 
fejlődik, a technológiai innováció minden elemében fellelhető. A kutatók, szakemberek és 
döntéshozók fokozatos megvalósítást javasolnak a PI ígéretes koncepciójának bevezetésére, 
hiszen véleményük alapján ilyen kiterjedt együttműködő és hatékony jövőt másképp nem 
lehet elérni (Ballot, et al., 2020). Annak ellenére, hogy láthatóan a PI nem csak ígéretekkel, 
hanem akadályokkal is teli van, a PI elvek alapján inspirált kezdeményezések jelentős 
előnyökkel járnak a logisztikai hatékonyság szempontjából (Treiblmaier, et al., 2016). 
Figyelembe véve a PI publikációk növekvő számát (Jharni, et al., 2020) és a PI-hez kapcsolódó 
projektek globálisan növekvő beruházásait, a PI egyre fontosabbá válik mind tudományos, 
mind gyakorlati körökben. Számos olyan kulcsfontosságú jellemzőt azonosítottak, amelyek 
képesek támogatni a hatékony logisztikai műveleteket akár egy-egy katasztrófa helyzet után 
is (L'Hermitte, et al., 2018). Az irodalmi áttekintés alapján, a tanulmányoknak a többsége 
kizárólag gazdasági szempontból vizsgálja a problémákat, kevés tanulmány foglalkozik a 
környezeti aggályokkal.   
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3.3. Korszerű járműipari megoldások 

Az elmúlt években az autóipar jelentős átalakulásokon ment keresztül, melynek talán a 
legfőbb oka, hogy ezen a területen is rohamtempóban jelennek meg és integrálódnak az 
informatikai és infokommunikációs technológia legkorszerűbb megoldásai (Varga & 
Tettamanti, 2016). A járművek szoftvermennyisége évek óta növekszik, több millió kódsorral 
és nagyobb feldolgozási igénnyel, mint a NASA korai űrhajói (Mallozzi, et al., 2019). A 
járműiparban megjelenő innovációk 80-90%-a az elektronikára épül, mely nagy része szoftver 
(Knauss, et al., 2016). Az említett nagy volumenű változások kétségtelenül nagy hatással 
vannak gazdasági, szociális és környezeti szempontokra is. Sokféle és sokirányú tanulmány 
születik a témával kapcsolatban, ezek teljes körű áttekintése nem tárgya értekezésemnek. 
Célom, hogy a vizsgált témám szempontjából tekintsem át a korszerű járműipari 
megoldásokat, keretet adva annak, hogy később az említett trendeket el tudjam helyezni a 
Fizikai Internet rendszerében. 

A megjelenő új technológiák, a digitalizálás és a növekvő automatizálás több iparágat is 
forradalmasítottak, mely alól az autóipar sem kivétel. Napjainkban a változások felgyorsultak, 
a technikai rendszerek radikális átalakulásokon mennek keresztül és az élet minden területén 
jelennek meg újdonságok. Olyan területeket, mint a mesterséges intelligencia, Big data vagy 
IoT az ipar soha nem látott mértékben alkalmazza. Több iparági szereplő és szakértő is 
egyetért abban, hogy a technológiai vívmányok által vezérelt trendek erősítik és felgyorsítják 
egymást. A következőkben az alábbi járműipari megoldások áttekintésével foglalkozom: 

• Összekapcsolt jármű 

• Autonóm jármű 

• Elektromos autók 

• Járműmegosztás 

• Konvojban haladás 

Több, mint 30 év telt azóta, hogy először mutatták be a kisméretű szoftver-komponensek 
integrálását a járművekben (Coppola, et al., 2016). Kezdetekben az autók kis számú 
elektronikus vezérlőegységből (electronic control unit=ECU) álltak, melynek mindegyike 
teljesen leválasztva funkcionált a többitől, leginkább csak hanghívások és biztonsági 
rendszerek használatához. A technológia fejlődésének köszönhetően lehetővé vált az ECU-k 
közötti összekapcsolódás és adatcsere, mely biztosította a kifinomult kommunikációs 
architektúrák kifejlesztését és telepítését (Broy, et al., 2007). Azóta rengeteg különféle 
szolgáltatást és funkciót építenek be autóikba a járműgyártók, egyre több érzékelőt 
használnak, mely képes a fizikai tulajdonságok észlelésére.  

Egy összekapcsolt járművet az alábbi kölcsönhatások érintik, melyet a 11. ábra szemléltet 
(Devi & Rukmini, 2016): 

• Fedélzeti jármű-érzékelő (Vehicle to Sensor on board: V2S) 

• Járművek közötti kapcsolat (Vehicle to Vehicle: V2V) 

• Jármű kapcsolata internettel (Vehicle to internet: V2I) 

• Jármű kapcsolata az infrastruktúrával (Vehicle to Road infrastructure: V2R) 

A mai modern világban az intelligens, összekapcsolt közlekedés megléte egyfajta 
szükségletnek is mondható, melynek erős kapcsolata van az Ipar 4.0 paradigmához köthető 
IoT és felhő alapú rendszerekkel. Az összekapcsolt járművek fő céljai a forgalmi torlódások és 
üzemanyag-fogyasztás csökkentése, balesetek elkerülése, valamint a kényelmes vezetés és a 
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közúti biztonság biztosítása (Devi & Rukmini, 2016). Az összekapcsolt autókat egyaránt 
jellemzik belső (érzékelőket és fedélzeti számítógépet összekötő buszrendszerek) és külső 
(külső kommunikációt lehetővé tevő protokollok) érzékelők (Coppola, et al., 2016). Ezért az 
utóbbi időben több különböző meghatározás is született az összekapcsolt járművekre. 

 
11. ábra: Összekapcsolt jármű (saját szerkesztés) 

Korábbi kutatások úgy említik az összekapcsolt járműveket, mely a rajtuk található érzékelők 
és eszközök hálózatának, a gyártó portáljának és a köztük lévő kapcsolatnak az együttese 
(Kleberger, et al., 2011). Tágabb meghatározás szerint az összekapcsolt autó egy olyan jármű, 
mely internet-hozzáféréssel rendelkezik egy integrált vagy egy külső (például okostelefon) 
egység által, képes kommunikálni más intelligens eszközzel, autókkal és közúti 
infrastruktúrával WIFI, Bluetooth és GPS segítségével, valamint több forrásból tud adatokat 
gyűjteni (Berdigh & Yassini, 2017). Összefoglalva, úgy tűnik, hogy az összekapcsolt járművek 
definíciója annak fejlődésével folyamatosan bővül és változik, kiterjesztve a biztonság, 
mobilitás és környezeti előnyök integrálásával, egy folyamatos valós idejű csatlakozás 
lehetővé tételével a rendszer minden felhasználója számára (Svangren, et al., 2017). Az 
összekapcsolt járművek jelentős jövőbeli potenciált mutatnak, mely nagy változásokat képes 
elérni a közlekedésben (Siegel, et al., 2018). 

A közúti forgalom forradalmi változásához várhatóan az autonóm vezetés is hozzá járul, 
enyhítve a jelenleg externáliákat, különösen a baleseteket és a torlódásokat (Martínez-Díaz & 
Soriguera, 2018). Francis P. Houdina 1925-ben végzett legelső autonóm vezetéssel 
kapcsolatos kísérlete intenzív kutatási érdeklődést váltott ki a szabványügyi szervezetek, az 
ipari és akadémiai körökben is (Liu & Liu, 2018). Az autonóm járművek építésének egyik fő 
katalizátora az általános biztonság növelése (Mallozzi, et al., 2019). A járműben megtalálható 
konszolidált passzív biztonsági rendszereket (légzsák, biztonsági öv stb.) folyamatosan 
egészítik ki aktív biztonságú, fejlett rendszerekkel a veszélyes helyzetek és balesetek 
megelőzésére. Ehhez hozzájárul az összekapcsolt járművek trendje is, mely a kívülről érkező 
információkat használja fel egy esetleges ütközés megelőzése érdekében (Mallozzi, et al., 
2019).  
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Az autonóm jármű meghatározásának több szintje van, melyet a SAE (Society of Automotive 
Engineers) nemzetközileg elfogadott szabványként határozott meg. A kategóriákat a 12. ábra 
foglalja össze, melyeket irányadónak, de egyben orientálónak is tekinthetünk. A kategóriák 
között előfordulhatnak járműtípusonként átmenetek, egymásba fonódások (Varga & 
Tettamanti, 2016). 

Hat automatizálási szintet (0 és 5 között) lehet megkülönböztetni a vezetési feladatok 
megoszlásától függően a jármű és a vezető között. A 2. szintig a járműveket hagyományosnak 
nevezik, mivel a sofőr továbbra is figyelemmel kíséri a környezetet. A 3. szinttől kezdve ezt a 
feladatot a jármű hajtja végre. Ez kulcsfontosságú határ, mivel magában foglalja, hogy a jármű 
minden szükséges adatot összegyűjt a környezetből és értelmezi azt. Ezenkívül a jármű 
bizonyos mértékig felelősséget vállalhat a vezetési feladatokért. Az automatizálás csúcspontja 
az 5. szinten érhető el, ahol a járműveknek képesnek kell lenniük a teljes vezetési feladatot 
önállóan, minden típusú úton, minden sebességtartományban és bármilyen időjárási 
körülmény mellett elvégezni (Martínez-Díaz & Soriguera, 2018; Mallozzi, et al., 2019; SAE, 
2016). 

 
12. ábra: Az autonóm járművek szintje a SAE által kiadott szabvány alapján (SAE, 2016) saját szerkesztés 

Évek óta egyaránt foglalkoznak az autonóm járműtechnikával az autógyártók és a kutatók is, 
melyben folyamatos előrelépés figyelhető meg. Azonban meg kell említeni, hogy a leküzdendő 
kihívások továbbra is kimagaslóak, hiszen az autonóm közlekedés megvalósítása nemcsak 
összetett autóipari kérdéskör, hanem többek között hatással van az emberi viselkedésre, 
etikára és forgalomirányítási stratégiákra, mely esetében minden megközelítés egyetért 
abban, hogy a járműveknek együtt kell működniük. Ahhoz, hogy az autonóm járművek hozzá 
járuljanak a jövőbeli mobilitás hatékonyabbá, biztonságosabb és befogadóbbá tételéhez még 
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több, különböző aspektusú feltételnek kell teljesülnie. Ellenkező esetben az autonóm 
járműtechnika forgalomba hozatala nem hozhatja meg a kívánt előnyöket (Martínez-Díaz & 
Soriguera, 2018). Az autonóm járművek komoly szerepet töltenek be az áruszállítás jövőjében, 
hiszen a vezető nélküli tehergépkocsik képesek nagy távolságokban is elvégezni a szállításokat, 
ugyanis itt egy meghatározott pályán való mozgást kell megvalósítaniuk. Alkalmazásuk a 
városon belüli szállítások esetén is egyre intenzívebb. Az autonóm járművek bevezetésével fel 
kell készülni annak munkaerő és szállítás szervezési kérdéseire is (Varga & Tettamanti, 2016). 

(Sbihi & Eglese, 2007) cikkükben bemutatták a zöld logisztika kutatási területét, amely a 
szállítási folyamatok fenntarthatóságával foglalkozik a környezeti és társadalmi tényezők 
figyelembevételével. A társadalmi és ökológiai tudatosság növekedése sok vállalkozásban 
ösztönözte a zöld kezdeményezéseket. A korlátozott fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
hagyományos belső égésű motorral működő járművek súlyosan szennyezik a környezetet, 
különösen a túlterhelt városi területeken. A fosszilis üzemanyagok folyamatos használata, 
különösen az elmúlt évtizedekben, különféle környezeti problémákhoz vezetett, például a 
globális felmelegedéshez és a levegőszennyezéshez (Skouras, et al., 2020). Tekintettel arra, 
hogy az energiafogyasztók közül a közlekedési ágazatnak van a legjelentősebb globális 
környezeti hatása, amely a globális energiafogyasztás és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának több mint 20% -át teszi ki (IEA, 2015), az elmúlt években több erőfeszítést is 
tettek, hogy a járművek a lehető legkevésbé szennyezőek legyenek. Az elektromos 
járműveket a növekvő szén-dioxid-kibocsátás és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés 
problémájának megoldásaként tartják számon, arra alapozva, hogy megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energiát használnak (Shen, et al., 2019). 
Népszerűségének növekedésével számos logisztikai vállalat megkezdte az elektromos 
járművek integrálását jármű-flottájába (Erdelić & Carić, 2019). Az elektromos járművek 
intelligens, összekapcsolt hálózatba történő integrálása számos potenciális lehetőséget 
kínálhat, különösen a járművek közötti hálózat szempontjából, és megoldást jelenthet a 
megújuló energiával kapcsolatos időszakos kérdésekre is (Yong, et al., 2015). 

Az elektromos járművek elfogadása azonban továbbra is lassú a hatótávolság miatti 
szorongás, a hosszú töltési idők, valamint az elégtelen töltési infrastruktúra miatt. A töltési 
képesség rendelkezésre állásának biztosításához elengedhetetlen a kiterjedt nyilvános töltési 
infrastruktúrák kiépítése (Shen, et al., 2019). A meglévő és javasolt szabványok alapján 
nyilvánvaló, hogy nemzetközileg sok résztvevő, technikai bizottság és csoport van, így sok a 
duplikáció. Fontos, hogy a szabványok és a töltéstechnika egyesüljön, hogy a töltési 
infrastruktúra általános legyen, az ügyfelek jól érezzék magukat a technológiával és 
csökkentsék a gyártási költségeket (Foley, et al., 2010). 

A járműmegosztás fogalma új trendként definiálható, mely lehetővé teszi a járművek közös 
használatát egy utazás vagy szállítás végrehajtására (Narayanana, et al., 2020). Noha a 
megosztás fogalma nem ismeretlen fogalom, az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségre 
tesz szert a szolgáltatások, termékek, személyes készségek ismeretlenek közötti megosztása, 
mely a kihasználatlan erőforrások terjesztését és felhasználását ösztönözheti egy 
fenntarthatóbb gazdasági, társadalmi és környezeti rendszer érdekében. A felhasználók egyre 
nagyobb igényeket támasztanak a megbízhatóság, a rugalmasság, a rendelkezésre állás, a 
kényelem és a költség szempontokra az aktuális szállítási mód választása esetén (Machado, et 
al., 2018). A globális verseny költségnyomása és az energiahatékonyabb gyakorlatok 
megtalálásának szükségessége új közlekedésirányítási rendszerek és újszerű megközelítések 
kidolgozását teszik szükségessé. 
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A szállítási erőforrások megosztása a vállalkozók között a szállítás hatékonyságának 
növekedéséhez vezethet. Ha a szállítási távolságok rövidek, akkor valószínűleg több lesz a 
rendelkezésre álló kapacitás, ha pedig nagyok a távolságok, akkor valószínűleg nincs elég 
kapacitás. Mindkét esetben hatékonysághiány lép fel.  Míg a teherautók megosztásának 
gondolata elvileg könnyen érthető, az előnyök megszerzése a gyakorlatban nehezebb lehet 
(Murhpy, 2003). 

A járművek üzemanyag-hatékonyságának javítása, különösen a távolsági szállítások esetén 
elengedhetetlen az energiafüggetlenség növeléséhez és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez. Az egyik ígéretes megközelítés, amely a közelmúltban került 
a figyelem középpontjába, a teherautó légellenállásának (és ezáltal az üzemanyag-
fogyasztásának) csökkentése az úgynevezett jármű konvojok kialakításával, vagyis egymás 
után nagyon közel haladó teherautók sorozatának kialakításával. Míg az ötletet az 1960-as 
évektől kezdve tanulmányozták, az akkori kutatások a vezérlés tervezésére összpontosultak, 
és csak az azóta megnőtt számítási teljesítmény tette lehetővé a valós életben történő 
megvalósítást (Kammer, 2013). A konvoj rendszer alapja a járművek közötti nélkülözhetetlen 
kommunikáció megléte annak érdekében, hogy létrejöhessen a járműkövetési rendszer és 
ezáltal összekapcsolódhassanak (Bhoopalam, et al., 2018). A konvoj rendszerrel járó előnyök 
között szerepel az üzemanyag csökkentés által elérhető károsanyag-kibocsátás-, és 
költségcsökkentés, illetve a szoros egymás mögötti haladásnak köszönhető útkapacitás 
hatékonyabb felhasználása. 

Az előnyöknek a teljes kihasználása érdekében viszont elengedhetetlen a konvoj alapú 
szállítási rendszer megtervezése. A 13. ábra azt a három fő problématerületet mutatja be, 
amelyek megoldása mind szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a 
konvojok nyújtotta lehetőségeket (Varaiya, 1993). Alulról indulva a 3. réteg az egyes járművek 
és konvojok tényleges irányításával foglalkozik, mint járművek közötti kommunikáció vagy 
különböző sebesség profilok. A 2. rétegben a konkrét pálya tervezés történik, míg az 1. réteg 
szolgál a teherautók nagy hálózatban történő koordinálására az útvonalak optimalizálásával 
(Kammer, 2013). Értekezésem során kizárólag az első réteg problémakörét érintem, mely 
tehát nem foglalja magukba a teherautók járműdinamikájával kapcsolatos kérdéseket. 

 
13. ábra: Konvojok irányítási struktúrájának rétegei (saját szerkesztés) 

A szakirodalom a (SAE, 2016) által definiált szintekhez képest egy új osztályozást alkalmaz a 
konvojok esetében ahhoz, hogy definiálják az ember szerepét a konvoj alapú rendszerekben. 
Az ember által vezérelt konvoj során az első teherautó kivételével a követő járművek képesek 
minden vezetési feladatot elvégezni, ami azt jelenti, hogy a benne ülő vezetők pihenhetnek. A 
hibrid konvojok esetében csak a vezető teherautóban van szükség emberi erőforrásra, a többi 
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automatikusan képes követni azt. Végül a teljesen autonóm, vezető nélküli konvojok esetében 
egyáltalán nincs szükség emberi erőforrásra (Bhoopalam, et al., 2018).  

Attól függően, hogy mikor válik elérhetővé a jármű számára a konvojhoz való csatlakozás, 
három helyzetet különböztetünk meg. Ütemezett konvoj esetén minden utazás még az 
indulás előtt megtervezésre kerül. Valós idejű konvojok esetén a teherautó üzemeltetők rövid 
idővel indulás előtt vagy akár útközben jelzik útjaikat, mely alapján egy online, dinamikus 
tervezés történik. Végül az opportunista konvojok esetén az egymáshoz közeli teherautók 
előzetes tervezés nélkül spontán és dinamikusan rendeződnek egy csoportba egymás mögé 
(Bhoopalam, et al., 2018). A konvojok csoportosítását emberi erőforrás szükséglet alapján, 
illetve a konvoj szervezési lehetőségeit a 14. ábra foglalja össze. 

 
14. ábra: Konvoj típusok csoportosítása emberi erőforrás és szervezés alapján (saját szerkesztés) 

A Lean filozófiához kapcsolható „nulla hiba” cél elvéhez igazodva megfogalmazhatók az 
említett járműipari technológiai újításokhoz kapcsolható „nulla-elvek”. A 15. ábra az eddig 
említett technológiai újításokat - elektromosság, autonómia, összekapcsolódás, megosztás és 
járműkonvoj - mutatja a „nulla-elvek” függvényében, mint nulla kibocsátás és nulla energia, 
nulla torlódás és nulla baleset, valamint nulla üresjárat és nulla határköltség, nulla erőforrás-
kihasználatlanság és nulla többlet-úthasználat. Bár a technológiai trendek nincsenek teljesen 
szinkronban, többé-kevésbé egybeesnek és megerősítik egymást. Ez azt jelenti, hogy itt az 
ideje, hogy alapvetően jobb változásokat hozzanak a kibocsátások, az energia, a torlódások, a 
balesetek, az üresen utazás és a határköltségek tekintetében a hat nullára összpontosítva 
(Rieck, et al., 2020). 

 
15. ábra: Járműtrendekhez kapcsolható "Nulla-elvek" (Rieck, et al., 2020) alapján saját szerkesztés 

Az automatizált, megosztott járművek várhatóan gyökeresen felgyorsítják az elektromos 
járművek piaci terjedését (Golbabaei, et al., 2020). Az egyre növekvő járműmegosztáson 
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alapuló szolgáltatások és a kialakulóban lévő autonóm és elektromos járműtechnológia 
elterjedése diszrupciót hozhat a közlekedési rendszerek működésében (Narayanana, et al., 
2020), különösen, ha a konvojban történő közlekedéssel is kombinálják. A legújabb kutatások 
jelentős része a meglévő közlekedési rendszerek és a szolgáltatások minőségének javítására, 
valamint új rendszerek tervezésére összpontosítottak, amelyek fenntarthatóbb ökológiai 
megközelítést kínálnak, és így a növekvő igény által generált kihívásokkal küzdenek. Ágazatok 
közötti együttműködéssel és feltáró kísérleti programokkal nagyszerű lehetőség rejlik az 
említett megoldásokban a szállítási szolgáltatások minőségének javítása érdekében (Lazarus, 
et al., 2018). 

3.4. Mesterséges intelligencia 

3.4.1. Általános áttekintés 

A mesterséges intelligencia (MI) témakörét, mint Ipar 4.0 technológiai eszközt már a 3.1.2. 
fejezetben is megemlítettem, azonban ennek külön áttekintését is lényegesnek tartom. A 
logisztika területén legtöbbször sztochasztikus jellegű rendszer egyre ritkábban írható le 
analitikai eszközökkel, a hagyományos megoldási módszertanok felhasználási területe 
folyamatosan csökken. A jelenlegi, hálózatokat jellemző paraméterek száma, összetettsége, 
továbbá külső és belső kapcsolatainak száma egyre bonyolultabban megfogalmazható 
működési feltételeket és modelleket eredményez. A sokrétű feladatok által indukált 
nehézségek gyors és hatékony kezelése érdekében a mesterséges intelligencia alkalmazása 
egyre nagyobb népszerűséggel van jelen. 

A technológia – bár már XX. század közepén megjelent – az informatika fejlődésével és a 
számítási kapacitások folyamatos növekedésével egyre inkább előtérbe került mind az 
iparban, mind pedig a hétköznapi életben. Az elmúlt években az MI egyre nagyobb 
jelentőségre tett szert számos olyan kutatási területen, mint a mérnöki tudományok, 
orvostudomány, közgazdaságtan vagy marketing. Az MI alkalmazásával kiküszöbölhető a 
feleslegesen komplex, merev algoritmusok fejlesztése és a benne rejlő potenciálok 
lehetőséget adnak olyan feladatok megoldására, ahol a hagyományos programozás már 
határokba ütközne. Különböző döntéshozó helyezetekben értek el sikereket, mint a gépi 
tanulás, nyelvfelismerés, szakértői rendszerek, robotika vagy önvezető járművek. A logisztika 
és ellátási lánc területén számos úttörő megoldásra láthatunk példát, melyek hozzájárulnak és 
javítják a döntéshozás folyamatát. Ilyen alkalmazási területek közé tartozik például a termelés 
ütemezés, automatikus szortírozás, komissiózás, szállítási útvonal optimalizálás, vizuális 
ellenőrzés, rakodási terv optimalizálás, kereslet előrejelzés vagy anyagmozgatási útvonal 
optimalizálás, melyeket a 16. ábra foglal össze (Min, 2010; Woschank, et al., 2020).  

Általánosságban az MI-t olyan döntési helyzetek megoldására, bizonyos viselkedések 
megismerésére, megértésére és ismeretek megszerzésére használják, ahol az optimális vagy 
pontos megoldások túl drágák vagy nehezen előállíthatók. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, 
hogy az MI az emberi intelligencia egyfajta algoritmikus reprodukciója, mellyel a cél olyan 
számítógépes rendszerek megtervezése, melyek az emberi intelligencia megértését 
felhasználva utánozhatják az emberi viselkedés mintákat és a probléma megoldás 
szempontjából releváns ismereteket teremthetnek. E fogalom alapján az MI a program által 
realizált, rugalmasan alakítható döntési képesség, aminek képesnek kell lennie új koncepciók 
megtanulására és megértésére, illetve tapasztalatokból szerzett, önálló tanulásra (Luger, 
2009).  
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16. ábra: Mesterséges intelligencia logisztikai alkalmazási területei (saját szerkesztés) 

A valós problémák egyre növekvő összetettsége és az információk bősége miatt az MI további 
felhasználására van szükség a modellezés és a szimuláció gyakorlatának elősegítése 
érdekében is, mely egyre több vállalat érdeklődését kelti fel a benne rejlő lehetőségek 
kihasználása érdekében. Az olyan, MI-t használó Ipar 4.0 rendszerek, mint a digitális ellátási 
láncok vagy intelligens gyárak a szimulációs modellekbe is be kell építeniük az MI-t. A 
szimulációs módszerek (rendszerdinamikai, esemény vezérelt és ágens alapú modellek) külön 
alkalmazása helyett megjelentek az úgynevezett hibrid modellek, melyek az említett három 
módszertan ötvözését jelentik, kombinálva az tulajdonságait. A mesterséges intelligenciát 
integráló hibrid szimulációs modelleket új generációs hibrid szimulációknak nevezzük, melyet 
a 17. ábra mutat be. 

 
17. ábra: Új generációs, mesterséges intelligencia alapú szimulációk (saját szerkesztés) 

  



35 

3.4.2. Gépi tanulás 

A mesterséges intelligencia egyik megjelenési formája közé tartozik a gépi tanulás, melyről 
akkor beszélhetünk, ha a tanulás lehetőségének megteremtésével valósítunk meg 
algoritmusokat, melyek iteratív módon határozzák meg saját paraméterekeit az adott feladat 
vonatkozásában elérhető egyre jobb teljesítmény elérése érdekében. Az algoritmusok 
teljesítőképessége az úgynevezett veszteségfüggvénnyel (azaz költségfüggvénnyel) mérhető. 
Ezzel egy metrikus költséget vagy egységet rendelünk hozzá a helytelen döntéshez, melynek 
paraméteroptimalizáció során a minimumát keressük. A gépi tanulás művészete abban rejlik, 
hogy a rendkívül szerteágazó problémákat meglehetősen alacsony számú prototípusra 
redukálják. Általános megközelítés esetén a gépi tanulás a megfelelő számú tanítópont 
rendelkezésre állását igényli, így minden olyan esetben találhatunk gépi tanulás alapú 
megoldást, mely valamilyen módon mintavételezhető, jól leírható (Smola & Vishwanathan, 
2008). A megfelelő számosság nehezen definiálható, az adott problémától és 
megközelítésének módjától függ. Általánosságban elmondható, hogy minél komplexebb 
feladattal állunk szemben annál több tanítópontra lesz szükségünk. A gépi tanulási technikák 
egy részét az emberi agy működésének neurológiai tanulmányai, továbbá az emberi evolúciót 
diktáló folyamatok, az emberi ismeretek elsajátításának és érvelésének matematikai elmélete, 
vagy pedig az emberi együttműködési magatartás mögött álló szociológiai elmélet motiválta 
(Min, 2010). 

A tanító adatok olyan összerendelt bemenet-kimenet párok halmazát jelentik, mely az 
elemzett rendszerből származtatva kellő pontossággal leírják a vizsgálni kívánt jelenséget. 
Gépi tanulás esetén megkülönböztetjük a tanítás és a tesztelés fogalmát. Előbbi esetben a 
tanító pontokat felhasználva ismereteket szerzünk az aktuális architektúráról, beállításra 
kerülnek a rendszer paraméterei. A korábban említett veszteségfüggvény minimalizálása, mint 
optimalizációs kérdés feleltethető meg magával a tanítással. Pontonkénti tanításról 
beszélünk, amennyiben egyesével számítjuk ki a veszteséget, melynek függvényében azonnal 
módosítjuk a szükséges paramétereket. Ezzel azonban előfordulhat, hogy más bemenet 
vonatkozásában növeltük a költségfüggvényünket. A leírt problémára ad egyfajta megoldást a 
batch tanítás, mely esetében az összes tanítópont felhasználásra kerül a 
paramétermódosítást előtt. A tesztelés fázisa ez után következik, amikor a paraméter készlet 
már nem változik, és a tanítóadat helyére a valóságot reprezentáló adathalmaz kerül (Min, 
2010; Luger, 2009). 

A tanítás fogalmának kapcsán mindenképp meg kell említeni a túltanulás jelenségét, mely 
előfordulásával nem általános jellegében, hanem kizárólag az adott tanítópont tekintetében 
sikerül megoldani a problémát. Gépi tanulás vonatkozásában a regularizációs módszerek 
teremtik meg, hogy ez a jelenség elkerülhető vagy háttérbe szorítható legyen. Legegyszerűbb 
esetben ezt egy ún. regularizációs tag bevezetésével érhetünk el, mely által a 
veszteségfüggvény a következőképpen alakul (Tikhonov, 1963): 

ℰ(F) = ℰ𝑠(F) + λℰc(F) (1) 

Az (1) képletben látható a Tikhonov-féle ℰ𝑐(𝐹) regularizációs tag. Az 𝐹 a rendszer állapotát 
meghatározó paraméterek mátrixa, 𝐸(𝐹) pedig esetünkben a veszteségfüggvénnyel 
egyenértékű fogalom. 𝐸𝑠 jelöli a standard hibát, λ > 0 pedig a regularizációs paraméter. Minél 
inkább növeljük λ értékét, annál nagyobb szerepet kap a bevezetett kiegészítő információ. 
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A gépi tanuláshoz köthető algoritmusok a következő négy kategóriába sorolhatók attól 
függően, hogy mennyi és milyen típusú felügyeletre van szükségük a tanítás során (Pecht & 
Kang, 2019):  

• felügyelt tanulás (supervised) 

• felügyelet nélküli tanulás (unsupervised) 

• félig felügyelt tanulás (semi-supervised) 

• megerősítő tanulás (reinforcement learning) 

A felügyelt tanulás során külső segítségre van szükség, mely a bemeneti adatkészlet tanító és 
tesztadatokra bontott formája. A bevitt adatok tartalmazzák a kívánt megoldásokat, tehát 
rendelkezésre állnak összetartozó bemenet-kimenet információk. Ebben az esetben a feladat, 
hogy a mintapont párok alapján megtanulja a bemeneti-kimenet leképezést. Mivel 
rendelkezésre állnak a megoldások, így az algoritmus eredményeinek jósága egyértelműen 
tesztelhetők és javíthatók az eltérés csökkentése érdekében (Pecht & Kang, 2019; Min, 2010). 

Ezzel szemben a felügyelet nélküli tanulás esetében nem állnak rendelkezésünkre a 
bemenetekhez tartozó kimenetek, címkézetlen tanítópontjaink vannak. A környezetből nem 
kapunk visszajelzést megoldásunk helyességéről, így a megvalósítandó leképezés sem 
definiálható egzakt módon, nem tudjuk a tanulás irányát jóváhagyni. Azonban az algoritmus 
önmagának módosításával képes elérni, hogy egyre pontosabb és precízebb választ adjon. 
Célja az ilyen algoritmusoknak, hogy a bemeneti adatok alapján feltérképezze a jelekben rejlő 
hasonlóságokat, korrelációkat, kategóriákat vagy csoportokat (Pecht & Kang, 2019; Smola & 
Vishwanathan, 2008; Luger, 2009) 

A félig felügyelt tanulás a fenti két típusú adatokat egyszerre tartalmazó adatbázissal 
rendelkező feladat. Sajátossága tehát, hogy a felhasználható adatok csak egy része biztosítja 
az ellenőrzött tanuláshoz szükséges bemenet-kimenet párosokat, további adatoknál nem áll 
rendelkezésre minden ismeret. Olyan technika, mely egyesíti a felügyelt és a felügyelet nélküli 
tanulás erejét, biztosítva, hogy a felcímkézés nélküli adatok se vesszenek kárba (Pecht & Kang, 
2019). 

A megerősítéses tanulás esetében szükség van ellenőrzésre, de a tanulás mégsem 
folyamatosan ellenőrzött. Ebben az esetben a visszajelzés, mint egy általános kritika 
jelentkezik. A megerősítéses tanulás esetén az algoritmus megtanulja mit kell tennie, azaz 
hogyan lehet szituációkat és cselekvéseket összerendelni egy számszerű jutalom 
maximalizálása érdekében. A mesterséges tanuló ágens környezetével való interakciók során 
tanul úgy, hogy időközönként a jutalom meghatározásával visszajelzést kap környezetétől 
arról, mennyire volt sikeres az adott akció (Sutton & Barto, 2018). A folyamatot a 18. ábra 
szemlélteti. 

 
18. ábra: Ágens-környezet modell (saját szerkesztés) 

Környezet

Ágens

Akció ÁllapotJutalom
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3.4.3. Neurális hálók és megerősítéses tanulás 

Az elmúlt évtizedekben a számítástechnika rohamos fejlődése megteremtette a lehetőséget 
arra, hogy a mesterséges intelligencia technikái erősebbé és hatékonyabbá váljanak olyan 
helyzetekben, amelyekben a hagyományos megközelítések alig képesek megbirkózni. Az MI 
egyre elterjedtebb megvalósítása a neurális hálók csoportja, mely egy olyan technika, amely 
jó képességgel rendelkezik az általánosításhoz adott szcenáriókból, nemlineáris problémák 
megoldására, és számos problémára sikeresen alkalmazzák, mint mintázat-felismerés, idősor-
előrejelzés, teljesítménymérés, költség-előrejelzés, ütemezés, termeléstervezés vagy a 
megrendelések felosztása. Figyelemre méltó jellemzője közé tartozik a hiányos adatok 
kezelésének képessége, melynek igencsak nagy szerepe van az alapvetően hiányos és 
pontatlan információkon alapuló ellátási láncok esetén. Ezzel a mesterséges neurális hálók 
fontos eszközzé váltak a döntéstámogatás területén (Silva, et al., 2017). 

A mesterséges neurális hálózat az emberi agy modellezésén alapuló struktúra, az agy 
felépítésén és működésén alapuló algoritmusok. Az emberi idegrendszer legkisebb egysége a 
neuron, mely ingerületfelvételre és továbbításra specializálódott sejt a dendritjein keresztül 
kapja az ingerületeket a hozzá kapcsolódó másik neuron axonjaitól. Az idegsejt abban az 
esetben aktiválódik, ha ezen ingerületek együttes mértéke meghalad egy adott szintet. Az 
információ idegsejtből idegsejtbe áramlik, mely által születnek meg az új döntések a korábbi 
tapasztalatok felhasználásával, mint tanulási folyamattal támogatva. Ennek mintájára a 
mesterséges neurális hálózatok nagyszámú, erősen összefüggő együttműködő processzáló 
elemekből épülnek fel, mely neuronok végzik a számítások alapegységeit. Ezen neuronok 
rétegekbe rendezett irányított gráfként reprezentálhatók, mely rétegek között 
kapcsolatrendszer definiálása szükséges. A rétegek az alábbi három típusba sorolhatók, 
melyet a 19. ábra szemléltet: 

• Bemeneti réteg: a háló első, a bemeneteket megkapó neuronréteg, melynek 
neuronszáma megegyezik a bemenetek számosságával. 

• Rejtett réteg: a bemeneteket követő réteg, melynek száma, illetve a rétegeket alkotó 
neuron számossága is tetszőlegesen választható meg, figyelembe véve a feladat 
jellegére és bonyolultságára javasolt struktúrákat. 

• Kimeneti réteg: a rejtett rétegeket követő, záró réteg, melynek neuronszáma 
megegyezik a kimenetek számosságával (Altrichter, et al., 2006). 

 
19. ábra: Neurális hálózat struktúrája (saját szerkesztés)  
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A neurális hálózat a bemenetekből aktivációs függvények segítségével állítja elő a 
kimeneteket, mely tipikusan nemlineáris függvények alkalmazásával valósít meg. A 
modellezés során nincs igazán megkötés az aktivációs függvény típusára vonatkozóan (akár 
több, különböző függvény együttes alkalmazása is megengedett), feltéve, hogy 
differenciálható, mely a tanítási folyamat sajátossága miatt szükséges. A tanítási folyamatot a 
kapcsolatrendszer határozza meg, ami a neuronok között az előre csatolt kapcsolaton kívül 
visszacsatolással megvalósítható, mely lehet elemi, laterális vagy rétegek közötti. Elemi 
visszacsatolás esetén egy réteg adott neuronjának kimenete közvetlenül egyik saját 
bemenetére kötött. Laterális visszacsatolásnál ugyanazon rétegen belül bizonyos neuronok 
kimenetei valamely neuronok bemenetére kapcsolódnak, továbbá a rétegek közötti megoldás 
esetén több réteget tartalmazó hurkok valósulnak meg. Egyedül az egyszerű lineáris aktivációs 
függvény alkalmazása leginkább csak kimenő vagy bemenő oldalon használatos, hiszen 
önmagában sokszor nem elegendő a komplex feladatok megoldására (Altrichter, et al., 2006). 

Amennyiben a hálózat topólogiája a rétegek számával, nemlinearitások jellegével, 
neuronszámokkal, valamint a kapcsolatok jellegével definiáltak, a hálózat állapotát a 
kapcsolatok erősségét jellemző súlyok jelentik, melyből képezhető a súlymátrix. Egy neuron a 
kimeneti értékeket (𝑂) a bemeneti értékek (𝑥), súlyok (𝑤𝑖) és az 𝑓 aktivációs függvény 
alkalmazásával a következőképpen határozza meg (Chiu & Lin, 2004): 

𝑂𝑗 = 𝑓𝑗 (∑ 𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖

𝑖

) (2) 

A tanítási folyamat során ezen említett súly értékek hangolása történik, amennyiben 
előállításra került valamennyi súly szerinti gradiens, azaz a háló gradiense. Fontos 
megemlíteni, hogy a rétegebe rendezett struktúra nagyban nehezít a helyzeten, hiszen 
tetszőleges súly módosítása esetén a háló következő rétegeinek valamennyi neuronjának 
kimenetére hatással van, melyet a 20. ábra szemléltet. 

 
20. ábra: Egy súlyparaméter megváltoztatásának hatása a hálóra nézve (saját szerkesztés) 
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A 0. fejezetben említett költségfüggvény egy súly szerinti parciális deriváltja, mely a 
láncszabály kétszeres alkalmazásával állítható elő, ami a rétegekbe rendezett, láncolt 
kapcsolatrendszer miatt van szükség. 

𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑖𝑗
=

𝜕𝐿

𝜕𝑜𝑗

𝜕𝑜𝑗

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑤𝑖𝑗
 (3) 

A (3) képletben 𝐿 a veszteségfüggvényt, azaz a háló összes súlyának a függvényét jelöli, 𝑤𝑖𝑗 az 

𝑖 és 𝑗 neuronokat összekötő súlyt, 𝑜𝑗 a 𝑗 neuron kimenetét.  Az 𝑥𝑗  összetevő pedig a 𝑗 neuron 

bemenetét jelöli, ami pedig az egyes bemenetek súlyozott összegeként áll elő. 

A neurális hálók regularizációs megoldás egyik fajtája a dropout. A dropout során a háló egyes 
neuronjainak figyelmen kívül hagyása történik a tanítás adott szakaszában, mely a 
folyamatosan változó struktúra által nem engedi, hogy kövezetlen függőségek alakuljanak ki a 
neuronok között. Másik lehetőség a regularizációra a batch-normalizálás, mely az egyes 
rétegek közti aktivitást normalizálja, ami megteremti a lehetőséget, hogy a rétegek részben 
egymástól függetlenül jellemzőkiemelést valósítsanak meg (Altrichter, et al., 2006). 

A neurális hálózatok és általánosan a gép tanuló algoritmusok is kezdetben felcímkézett 
adathalmazokkal dolgoztak, mely hihetetlen mennyiségű adat manuális felcímkézését 
igényelte. A logisztika területén bár egyértelmű tendencia figyelhető meg a folyamatokat 
jellemző és meghatározó adatok észlelésében és tárolásában, mégis jelenleg számos esetet 
láthatunk arra, hogy a fejleszteni kívánt vagy döntéstámogatást igénylő rendszerről nem áll 
rendelkezésre egyáltalán, vagy megfelelő mennyiségben és minőségben információ. Ennek 
okán a mesterséges intelligencia módszertanok közül a megerősítéses tanulás (RL-
reinforcement learning) egyre nagyobb figyelmet kap, széleskörű alkalmazása a logisztikában 
2002-re nyúlik vissza (Pontrandolfo, et al., 2002). 

A megerősítéses tanulás esetén a tanulás nem folyamatosan ellenőrzött, a mesterséges ágens 
környezetével való interakciója során tanul az alkalmankénti visszajelzések által, mely az 
aktuális interakció sikerességét jellemzi, amit jutalomnak, vagy megerősítésnek is 
nevezhetünk. Ebben az esetben tehát a tanítóadat az ágens függvénye, így a tanulás 
előrehaladtával újabb, akár más jellegű kihívásokba ütközhet az ágens. A változó adathalmaz 
révén a veszteségfüggvény értéke időben fluktuálhat az alapvetően egyre intelligensebb 
működés ellenére (Sutton, 1992; Sutton & Barto, 2018). 

Az egyik legegyszerűbbnek mondott tanulási algoritmus a Q-tanulás, mely során az ágens 

egy akció-érték függvénykapcsolatot, másnéven Q-függvényt tanul. A Q-tanulás frissítési 

szabálya a Bellman egyenlet iteratív alkalmazásán alapszik (David, et al., 2016). Véges számú 

állapot esetén a Q-függvény felfogható egy mátrixként, melynek sorai az állapotok, oszlopai az 

akciók; az állapotokhoz tartozó akciók Q értékei pedig a mátrix elemei. A véges állapottér 

azonban nem garantálható, csupán egyszerű környezet esetén.  
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21. ábra: Mély megerősítéses tanulás architektúra (saját szerkesztés) 

Amennyiben a feladathoz rendelt állapottér nem véges, vagy mérete már kezelhetetlenné válik 
lehetőség van az állapottér kvantálásra vagy függvényapproximáció alkalmazására, melyek közül 
approximátor egy neurális hálózat is lehet. Mély Q hálózatokról (Deep Q - Network=DQN) 
beszélhetünk, amennyiben az alkalmazott neurális hálózat mély neurális háló, azaz architektúrája 
meglehetősen sok paraméterrel jellemezhető. Ebben az esetben a függvény hasznosságát nem 
egy egyszerűbb táblázat, hanem a neurális háló fogja tanulni. A DQN módszertan architketúráját 

a 21. ábra szemlélteti (David, et al., 2016). A megerősítéses tanulás, azon belül is a DQN 
módszertana a 7.4 fejezetben, a tézishez kapcsolódóan fejlesztett algoritmus vonatkozásában 
kerül bemutatásra. 
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4. Fizikai Internet és Ipar 4.0 kapcsolata 

A világ globalizációjának és individualizációjának eredményeként egyre inkább növekszik a 
logisztikai rendszerek teljesítményére gyakorolt nyomás. Ez a globális piaci változás nagy 
hatással van a logisztikai rendszerek működésére, aminek következményeként a jelenlegi 
operatív működés fenntarthatatlanná válik. Ezt a problémát társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontból is szükséges kezelni. Az elmúlt évek túlzott szennyezése és energia 
felhasználása miatt a környezetvédelem a fejlesztési irányelvek állandó része. A szociális jólét 
fontosságát az ember központi szerepével lehet igazolni, mivel a legtöbb rendszer sok kézi 
erővel és emberi beavatkozással működhet. Globális kihívás a világ számára, hogy lépést 
tudjon tartani a vásárlók által diktált tempóval, kiszolgálási színvonallal. A Fizikai Internet 
koncepció megoldást kínál a problémák kezelésére és egy fenntartható hálózat létrehozására 
(Montreuil, 2011). Célom ebben a fejezetben a Fizikai Internet, mint a jövő logisztikai 
rendszerére vonatkozó koncepció komponenseinek definiálása, mely alapját adhatják a 
további vizsgálatok és szimulációk létrehozásának, továbbá célom a definiált komponensek és 
az Ipar 4.0 pillérek közötti kapcsolat feltárása. 

4.1. Fizikai Internet komponensei 

A Fizikai Internet egyik legfontosabb fizikai komponense a rendszerbe illeszthető, szállításra 
és mozgatásra egyaránt alkalmas, úgynevezett PI-konténer, vagy π-konténer. A termékek 
egységes szállításához kezdték el kutatni a standard szállítási egység kidolgozását. Abban a 
kutatások alapján vélhetőleg egyetértés született, hogy a logisztikában már régóta használt 
20’ és 40’ lábas konténerek képezzék a tervezés alapját (Landschützer, et al., 2015; Meller, et 
al., 2012; Landschuetzer, et al., 2014). Ez egyértelműen meghatározta a Fizikai Internet 
rendszerében használni tervezett π-konténerek befoglaló méreteinek lehetőségeit, melyet 
Landschützer 2015-ös cikkében definiált (Landschützer, et al., 2015). A konténer kialakításakor 
követni kell a Fizikai Internetben kitűzött fenntarthatósági célt. A környezeti elvárások 
teljesítésén felül szem előtt kell tartani az operatív szinten megvalósuló hatékony működés 
biztosításához szükséges követelmények teljesítését, mely magába foglalja a könnyű kezelést, 
tárolást és szállítást. Ennek érdekében elengedhetetlenek olyan funkciók kialakítása, mint az 
összekapcsolódás, összecsukhatóság és illeszthetőség. A konténerek vonatkozásában 
biztosítani kell az adatok szolgáltatását is megbízhatóan, kizárólag a megfelelő információk 
elérésével és hozzáférhetőségével a leolvasó számára, mely a folyamatban lehet ember vagy 
akár gép is.  

 
22. ábra: Összekapcsolt π-konténer prototípusok (Landschützer, et al., 2015) 
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A globális rendszer működéséhez szükséges alapelemek közé tartoznak a minden felhasználó 
számára nyílt π-központok (π-hub), melyek különböző közlekedési alágazati kapcsolattal 
rendelkezhetnek. Ezen központok megoldást kínálnak a járművek jobb kihasználására és a 
társadalmi jólét javítására a globális hatékonyság maximalizálása mellett. A jelenlegi 
rendszerben a sofőrök által egyszerre megteendő távolság nem fenntartható. Ez a távolság a 
központok kialakításával csökkenthető. További probléma, hogy jelenleg a vezetők az út során 
egyre távolodnak otthonuktól. Az említett központok által nyújtott modularitás lehetővé teszi 
a sofőrök számára a kamionok közötti váltást. A rendszer a következő feladat kiosztásánál 
észben tartja, hogy a sofőrök a lehető leghamarabb újra hazatérjenek. A járművekhez a 
következő központig tartó útvonal és a kapacitás alapján rendelik hozzá a π-konténereket, 
mellyel radikálisan csökkenthető a jelenlegi hálózatokra jellemző magas levegő szállítása. A 
Fizikai Internet elosztó központjai minden PI-felhasználó számára elérhetőek egy nyílt 
hálózatot képezve. A benne lévő objektumok (dolgozók, konténerek, járművek, gépek) a 
központba érkezve kapcsolódnak a rendszerhez.  

A nyílt π-központok fontos elemei közé tartoznak a π-szortírozók, melyek célja a π-konténerek 
teherautókhoz való hozzárendelése a megteendő távolság minimalizálása érdekében. Az egy 
vagy több belépési pontról érkező π-konténereket úgy kell szét válogatniuk, hogy mindegyiket 
egy meghatározott kilépési pontra, esetleg meghatározott sorrendbe juttassák el (Tran-Dang, 
et al., 2020). Ezek a válogató berendezések a szakirodalomban megtalálható vizsgálatok 
alapján viszonylag nagy területet foglalnak el, és a rendelkezésre álló információk alapján 
automatizáltan működnének (Chargui, et al., 2019). 

Montreuil hangsúlyozza a moduláris konténerek globális színvonalának és a hatékony 
összekapcsolhatóság szükségességét, illetve kiemeli az intelligens, okos objektumok 
használatának fontosságát is a technológia teljes potenciáljának kiaknázása érdekében. Az 
okos objektumok implementálására már korábban is láthattunk számos példát a logisztika 
területén. Alkalmazásuk számos eredményhez vezethetnek, mint például a teherautó-szállítás 
hatékonyabbá tétele vagy az egy járművezetőre jutó átlagos futásteljesítmény lerövidítése 
(Montreuil, 2011). 

A közeljövőben egyre nagyobb jelentőséggel bíró nyomon követés (Track&Trace) megléte a 
Fizikai Internet rendszerében is kulcsfontosságú szerepet kap (Ambra, et al., 2019). A valós 
idejű átláthatóság és követhetőség a rendszer minden komponensét érinti, külön kiemelve a 
mozgatás egységét, azaz a π-konténerek aktuális állapotát, de ideértve minden mozgató és 
infrastrukturális elemet is. A láthatósággal e tekintetben csökkenteni tudjuk a 
bizonytalanságokat és segít egy egységes rendszer létrehozásában az átfedésben lévő, de 
különálló folyamatok azonosításával. 

A Fizikai Internet által megálmodott ambiciózus koncepció létrehozásához szükséges egy nyílt, 
globális, logisztikai web megléte (Montreuil, et al., 2012). Általánosságban a web 
meghatározható összekapcsolt szereplők (entitások) és hálózatok halmazaként vagy hálózatok 
hálózataként, melyek egymásnak és/vagy külső felhasználónak nyújtanak szolgáltatásokat. A 
logisztikai web a felhasználó-szoftver kölcsönhatásán túl egy összetettebb beállítást kell 
tartalmaznia, így egy olyan webként definiálható, melynek célja egy összekapcsolt fizikai, 
digitális, emberi és szervezeti globális és nyílt hálózat létrehozása (Montreuil, et al., 2012). Az 
összekapcsolt hálózatot képző nyílt létesítmények által a logisztikai web túlmutat a klasszikus 
logisztikai tevékenységből álló, ismert agilis hálózatok fejlesztésén, ezért a logisztikai web 
meglétét egy Fizikai Internet alapú rendszerben lehet elképzelni (Pan, et al., 2017). 



43 

Az előzőekben definiált okos objektumok, Track&Trace rendszer, illetve a nyílt, globális 
logisztikai web hozzá járul a Fizikai Internet következő szükséges komponensének, a nyílt 
ellenőrző rendszer létrejöttéhez. A rendszer összes szereplőjének és alkotóelemének 
azonosításával létrejöhet egy minden PI-felhasználó számára látható megfigyelő rendszer. 
Ezzel olyan kritikus szempontok válnak elérhetővé, mint a megbízhatóság, sebesség, biztonság 
és egyéb kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (Montreuil, et al., 2012). 

A Fizikai Internet rendszerében megvalósított árufuvarozásra vonatkozó elmélet rendkívül 
innovatív, melyben a szállító járművek, vontatók és vezetők különálló erőforrásként egymással 
kombinálhatók. Alapjaiban a hub-and-spoke elvű szállításhoz kapcsolható, így ennek 
működési feltétele elengedhetetlen összetevőként definiálható. Lényege, hogy a pótkocsik a 
központokba érkezve akár teljesen más vezetővel és vontatóval haladhatunk tovább a 
célállomás felé. Emellett a pótkocsi tartalma is változhat az áruk úticéljainak megfelelően. 
Furtado P. és Frayret J-M. cikkükben egy szimulációs modell segítségével mutatták be a 
megosztásban és modularitásban rejlő erőt. Az eredmények azt mutatják, hogy a Fizikai 
Internet koncepciójában elképzelt módszerrel megvalósított szállítási feladatok javítják a 
pénzügyi, társadalmi és környezeti hatásokat (Furtado & Frayret, 2014). 

Montreiul cikkében egységes keretrendszert dolgozott ki a központok működésére a 
különböző közlekedési kapcsolatoktól függően (Montreuil, et al., 2012). Véleményem szerint 
a jövőbeli rendszer megfelelő működéséhez az eddigiek mellett szükséges komponensnek 
tekinthető egy egységes keretrendszer megléte. Emellett a fenti informatikai és irányítási 
komponensek a biztonság alapeleme kell, hogy legyen. A Fizikai Internet rendszerében, a nyílt 
és globális szemléletmód által generált komplex és sokrétű hálózatnak megfelelően a 
biztonságot egy magas színvonalú hálózati megbízhatóság megléte kell biztosítsa 
(Abdoulkadre, et al., 2014). 

A fentiekben részletezett, Fizikai Internet rendszerének komponenseit a 23. ábra foglalja 
össze. A komponenseket három fő csoportba rendeztem, melyek a fizikai, informatikai és 
irányítási csoportok. Ezzel a keretrendszerrel véleményem szerint megalapozhatók a Fizikai 
Internet rendszerével kapcsolatos további vizsgálatok. 

 
23. ábra: Fizikai Internet komponensek (saját szerkesztés) 
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4.2. Ipar 4.0 pillérek 

Az Ipar 4.0 egy feltörekvő stratégia, melyre jellemző, hogy intenzíven használja egyaránt a már 
régóta elérhető, illetve az új információs és kommunikációs technológiai újításokat is. Alapját 
nem a hozzá tartozó eszközök és rendszerek határozzák meg, sokkal inkább egy 
szemléletmód, hogyan tudnának az emberek és gépek egy közös rendszert alkotni. Elsődleges 
célja volt, hogy a jövő termelési rendszereit megteremtse (Bohács, et al., 2015). A 
szemléletmód folyamatosan fejlődik, nincs egy egyértelmű határ, mely definiálja, hogy 
honnan tekintünk egy rendszert Ipar 4.0 rendszernek. Az integráció jelenlétét lehet eldönteni 
úgy, hogy egy megalkotott új funkcióról eldöntjük, hogy Ipar 4.0 kompatibilis vagy sem. A 
következőkben áttekintem azokat a technológiai eszközöket, melyet az Ipar 4.0 irányzat 
megjelenési formáinak tekintenek. 

A pillérek kérdéskörével kapcsolatban mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy nincs egy 
mindenki számára egyértelmű csoportosítás, mely technológiai eszközök és innovációk 
tartoznak az Ipar 4.0 definíció alá. A múltban már többen foglalkoztak a megjelenési formák 
áttekintésével, így jelen értekezésben az erre irányló kutatásokból három kiválasztott cikket 
veszek alapul, melyek alapvetően más megközelítésből vizsgálták az Ipar 4.0 fogalmát. A 
felhasznált irodalomban fellelhető csoportosításokat a 25. ábra foglalja össze. 

(Bohács, et al., 2015) cikkben hat fő Ipar 4.0 komponens került definiálásra. A már meglévő 
logisztikai hálózatok kiberfizikai kapcsolat kialakításával válnak Ipar 4.0 rendszerré. A valós 
idejű információ áramlás és nyomon követés biztosításához a komponensek egymás között a 
felhőn keresztül kommunikálnak. Ennek létrejöttét mindenféleképpen egyéb kiegészítő 
eszköz szolgálja, mint például vonalkód rendszer, vagy WiFi-s lokalizációs rendszer. A létrejött 
humán és gépi elemek között alapvetően két-irányú döntést igénylő folyamat zajlik. Annak 
érdekében, hogy az ember betudjon avatkozni a gépi folyamatokba, melyekhez a gépnek 
minden szükséges információt szolgáltatnia kell, szükséges az irányított rendszer virtuális 
mása, azaz a virtuális valóság létrehozása. A virtuális valóság megteremtésével létrehozott 
rugalmasság gondolatát a valós fizikai rendszerekre is kiterjeszti, melyhez logisztikai oldalról 
moduláris anyagáramlási rendszerek megvalósítása szükséges. A modularitás ereje a 
decentralizált döntéshozással erősíthető. 

(Saturno, et al., 2017) cikkben kilenc technológiai vívmányt mutatnak be, amelyek 
véleményük alapján alapvető szerepet játszanak a jövő ipari termelésének támogatásában. 
Míg az előző csoportosítás inkább funkciók oldaláról vizsgálta a fő megjelenési formákat, 
ebben a cikkben az Ipar 4.0 fő technológiai pilléreit fektették le. Véleményük szerint a 
technológiáknak meg kell felelniük az Ipar 4.0 rendszerhez tartozó funkciókból származó 
követelményeknek. Ez alapján alappillérek közé soroltak olyan technológiákat, mint a mobil 
technológiák, 3D nyomtatás és RFID technológia, továbbá funkciókat, mint kiberbiztonság, 
felhő alapú rendszerek, M2M, fejlett robotika, Big data, IoT és kognitív számítástechnika, 
melyet a 24. ábra szemléltet. 

A harmadik elemzett cikkben megjelent csoportsítás az előző kettőnek egyfajta metszetét 
képezi. (Vaidya, et al., 2018) cikkben kilenc fő mozgatórugót definiáltak, mely segíti a gyártási 
folyamat átalakítását egy teljesen integrált, optimalizált és automatizált folyamattá. 
Megjelenési formák közé sorolták a többi cikkben is fellelhető Big data, IoT, kiberbiztonság és 
(CPS), felhő and kiterjesztett valóság technológiai vívmányokat. A véleményük szerint ezek 
mellett az Ipar 4.0 rendszerhez szükséges eszköz és funkció az autonóm robotok, szimuláció, 
rendszer integráció és additív gyártás. 
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24. ábra: Ipar 4.0 fő pillérei (Saturno, et al., 2017) 

A bemutatott szerzők véleménye láthatóan bizonyos elemek szükségességében egyezik, 
viszont vannak eltérő gondolatok. A csoportosítások során az egy pillérbe tartozó komponens 
száma sem feltétlen egyezik meg, hiszen valaki a kiberbiztonság és CPS rendszereket két 
különálló megjelenési formának tekinti, míg más ezt egy kategóriába sorolja és ezzel egyként 
kezeli azt. Jelen értekezésben nem célom egy újabb csoportosítást létrehozni, hanem egy 
átfogó kép létrehozásával vizsgálom, hogy mely eszközök és funkciók alkalmazása növelheti a 
Fizikai Internet által létrehozott rendszerek működésének hatékonyságát. 

 
25. ábra: Ipar 4.0 technológiai pillérek (saját szerkesztés) 

4.3. Ipar 4.0 technológiák alkalmazhatósága a PI komponensek fejlesztésében 

Ebben az alfejezetben térek ki részletesen arra, hogy mely Ipar 4.0 eszközök és funkciók 
támogatják a Fizikai Internet rendszerében megjelenő komponenseket. Az eszközök közül, 
mivel nem volt célom egy újabb szempont szerinti csoportosítást létrehozni, a felhasznált 
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irodalomban fellelhető összes megjelenési formát figyelembe vettem. A vizsgálat során a 
technológiai pilléreket a felhasználhatóság áttekintésének érdekében egyesével 
szerepeltetem, tehát nem vonok össze technológiai elemeket, mint például a kiberbiztonság 
és CPS. A Fizikai Internet komponenseit a 4.1. alfejezet alapján deklaráltam, miszerint a PI 
rendszerét alkotó elemek a π-konténer, π-hub, Track&Trace megoldás, okos objektumok, π-
szortírozó, hub-and-spoke szállítás, egységes keretrendszer, nyílt és globális logisztikai web, 
nyílt ellenőrző rendszer és hálózati megbízhatóság. Az 1. táblázat alapján látható összegzés 
mutatja mely Ipar 4.0 elem mely PI komponensre van hatással. Abban az esetben, ha 
definiálható közöttük kapcsolat, a táblázat egy ’x’ jellel jelöli ezt. 

Az ’x’ jelek sűrűségéből látható, hogy mely Ipar 4.0 eszközök bírnak kimagasló fontossággal a 
Fizikai Internet szempontjából. Elmondható, hogy a két trend által definiált technikai elemek 
és komponensek sok közös metszettel rendelkeznek, de vannak olyan technológiai eszközök 
is, melyek kevésbé vagy egyáltalán nem relevánsak a PI szempontjából, mint például az additív 
gyártás (3D nyomtatás). A következőkben ezeket az alkalmazhatóságokat tekintem át a Fizikai 
Internet komponenseinek szemszögéből. 

1. táblázat: Ipar 4.0 pillérek alkalmazhatósága a Fizikai Internet alapú rendszerben 

 

A PI rendszer mondhatni egyik legfontosabb alkotó eleme a π-konténer, melyek a rendszerhez 
illeszkedően okos eszközökkel felruházva működnének a jövő rendszerében. Ezt a célt az Ipar 
4.0 szemléletmódhoz köthető technológiák elősegítik, mint az IoT (Tran-Dang, et al., 2020) és 
RFID technológia (Zhong, et al., 2015). Az RFID tagekkel ellátott π-konténerek a rendszerben 
bárhol mozgatva és tárolva könnyen azonosíthatóak, megteremtve a modularitás alapját. E 
nélkül szinte elképzelhetetlen egy π-konténer integrálása a jövő logisztikai hálózatába. A 
rendszerben a szállító eszközök, mint objektumok részét képzik az egyébként globális szinten 
értelmezett IoT világnak. 

A nyílt logisztikai hálózat törzsét a π-hubok képzik, melyek fix, de mindenki számára elérhető 
pontokkal a rendszer alapját képzik. Ezek az átrakó pontok több funkciót is betöltenek, mely 
lehet a kamionok számára biztosított várakozásra kialakított parkoló, áru-átrakodás, szállító 
eszköz csere vagy akár a sofőrök számára egy fordulópont, mely után a következő útjukkal már 
hazafelé vehetik az irányt. A sokfunkciós tulajdonsága miatt, számos technológia közvetlen 
vagy közvetett módon előre viheti a központ innovatív fejlődését. A rendszer komplexitására 
tekintettel a π-hubok esetében fontos megemlíteni a következő elemek alkalmatosságát. A 
CPS rendszerek (Pujo & Ounnar, 2018), mely által a fizikai objektumok többé nincsenek 
elvágva a virtuális világtól, az elemek egy internethez hasonló adatstruktúrán keresztül 
képesek rendszerben gondolkodni és kommunikálni. Alkalmazhatóságát tekintve a Big data 
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és az adatokat szolgáló RFID eszközt is mindenképp érdemes megemlíteni, ami a felhalmozódó 
nagy mennyiségű adat kezeléséről és felhasználásról szól, ezáltal szoros kapcsolatban áll az 
előbb említett kiberfizikai rendszerrel. A központba integrált anyagmozgató gépek közül 
fellelhető a fejlett, autonóm robotok alkalmazása. Továbbá határozottan előnyt jelen a π-
hubok szempontjából a felhő, virtualizáció, valós idejű rendelkezésre állás, rendszer 
integráció, decentralizáció, mint rendszerszinten hasznos funkciók. Egy új központ 
létesítésénél a betanítást a kiterjesztett valóság, mint Ipar 4.0 eszköz segítheti elő. Végül a 
szimuláció alkalmazásának fontosságát említeném meg, mellyel az átrakó pontok tervezését 
és működtetését tudjuk optimalizálni és különböző szcenáriókat vizsgálni (Ballot, et al., 2012). 

A következő fontos alkotó eleme a Fizikai Internetnek a Track&Trace rendszerek, melyet 
egyrészről a bennük lévő objektumok valós idejű nyomkövetése határoz meg (például RFID 
technológia által), másrészről fontos szerepet játszanak a rendszer szintű innovációk az 
átláthatóság és követhetőség érdekében. Ezért ennél a komponensnél is szükséges 
megemlíteni a rendszer folyamatos fejlődését biztosító elemeket, mint a felhő, Big data, 
decentralizáció és rendszer integráció (Tretola, et al., 2015). A szállításban részt vevő 
kamionok elengedhetetlen alkotó eleme a mobil készülékek, mellyel a sofőrök munkáját 
könnyítik meg, és válik nyomkövethetővé. Mind az operatív, mind a stratégiai tervezésnél 
hasznos funkciót tölt be a szimuláció és a kognitív számítástechnika alkalmazása, mely 
esetében a mesterséges intelligencián alapuló programok képesek lehetnek akár a minden 
napi döntések meghozatalára vagy erős támogatására. 

A már részletezett π-konténerekkel szoros kapcsolatban álló okos objektumok intelligensé 
tételéhez egyértelműen társíthatóak Ipar 4.0 megoldások, hiszen a PI és az Ipar 4.0 
szemléletmód e tekintetben párhuzamba állítható. Mindkettő célja egy intelligens, okos világ 
elősegítése. Az objektumok itt jelenthetnek termékeket, infrastrukturális elemeket, 
anyagmozgató gépeket vagy akár szállító eszközöket. Ebből kifolyólag ezen elemek 
összekapcsolását, kommunikációját és önálló döntésképességét elősegítő funkciók a mobil 
technológia, IoT, RFID, modularitás és decentralizáció (Tran-Dang, et al., 2020; Sallez, et al., 
2016). 

Az átrakó pontok fontos eleme a π-szortírozók. Ezek feladata többek között, hogy a π-
konténereket a megfelelő járműhöz a megfelelő időben és sorrendben eljuttassák. Az eddig 
említett Ipar 4.0 rendszerszintű funkció elemek itt is megjelennek, mint Big data, kognitív 
számítástechnika, virtualizáció, decentralizáció and szimuláció (Montreuil, et al., 2010). 
Abból kifolyólag, hogy a π-szortírozók által többnyire a konténerek mozgatása történik, így 
fontos szerepet játszik a RFID technológia, vagy az általuk rugalmasságot növelő modularitás. 
Az eddigi elemeken felül továbbá alkalmazhatóak a π-sorterek működéséhez a fejlett, 
autonóm robotok, illetve a hozzájuk kapcsolódó M2M (Machine-to-machine) megoldás, mint 
Ipar 4.0 elemek, hiszen egy megadott utasítást követve ezen eszközökkel megoldhatók 
mozgatási és szállítási feladatok. 

A Fizikai Internetben elképzelt logisztikai hálózat az úgynevezett hub-and-spoke szállítás 
rendszere alapján működne, így legfőképpen rugalmasabbá téve a rendszert. Egy ilyen 
rendszer működéséhez hozzájárul a horizontális és vertikális integráció kialakítása, illetve az 
Ipar 4.0 eszközeként definiált szimuláció a megfelelő erőforrások felhasználásához és 
szervezés optimalizációjához. A szállítás és tárolás funkciójának megvalósításain felül az egész 
Fizikai Internet rendszerét egy nyílt, globális logisztikai hálózatban határozták meg, mely által 
egy a hub-and-spoke szállítás megfelelő működéséhez szükségesnek gondolom a valós 
idejűség meglétét. 
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A PI komponensek közé sorolhatók azok a követelmények, melyek a rendszer megfelelő és 
biztonságos működését szolgálják. Ehhez tartozik az egységes keretrendszer megléte, mely 
kialakításának feltételeihez szükséges információk megteremtését a felhő és Big data 
eszközök segítik elő, továbbá az egységes felhasználást a rendszer integrációja segítheti elő. 
A Fizikai Internet rendszerének kialakítása egy nyílt, globális logisztikai web meglétéhez 
kötött. Ezt az egyfajta összefoglaló komponenst véleményem szerint a rendszerszintű Ipar 4.0 
komponensek tudják támogatni, melyek a CPS, felhő, Big data, modularitás, decentralizáció, 
szimuláció és rendszer integráció. 

A visszacsatolás, kommunikáció, ellenőrzés és irányítás megkönnyítése és rugalmasságának 
biztosításához a jövő logisztikai hálózatához egy nyílt ellenőrző rendszer tartozik. Ennek 
működéséhez egyfajta feltételként is tekinthető az Ipar 4.0 technológiai eszközéhez tartozó 
felhő, mely biztosítja az adatok elérhetőségét bárhonnan és bármikor. A felhasználó barát 
kialakításhoz a mai világban egy ellenőrző rendszer mobilokon is elérhető, valós idejű állapot 
virtualizációja elengedhetetlen.  Végül a minden téren előírásként tekinthető biztonsági 
követelmény megteremtése, mely egy digitalizált világban egyértelműen érinti az alkalmazott 
informatikai technológiákat. A kiberbiztonság eszköz így egyértelműen összekapcsolható a PI 
hálózati biztonság komponenséhez. A biztonsági kérdést tekintve is hasznos funkcióként 
szolgálhat a szimulációs eszköz alkalmazása. 

Számos kutató egyetért abban, hogy a jelenlegi logisztikai hálózatok komplex rendszerként 
definiálhatók (Pathak, et al., 2007; Surana, et al., 2005).  Ezzel a komplexitással a jövő Fizikai 
Internet rendszerének is meg kell birkóznia. A vállalatok egyre nagyobb kapcsolatrendszerrel 
rendelkeznek, melyeknél a fizikai távolság már egyáltalán nem szab határt. A hálózat bővülése 
mind a beszállítói, mind a vevői kapcsolatokra igaz, hiszen az internet adta lehetőségeket 
kihasználva már bárki számára biztosítja az új partnerek keresését és üzleti kapcsolatok 
kialakítását. Ezzel érezhető a hálózat csomópontjainak bővülése, viszont a pontok közötti 
interakció frekvenciája is sűrűsödik és elaprózódik. Az igényelt árumennyiségek egyre 
kevesebbek. Továbbá a vevő a távolságtól függetlenül egyre hamarabb szeretné kézhez kapni 
a rendelt termékét. Egy ilyen összetett rendszer tervezéséhez, működtetéséhez és 
fejlesztéséhez úgy gondolom, hogy központi szerepet tölt be a szimuláció.  

Egy komplex rendszer viselkedését nem lehet megjósolni csupán az egyes részek 
viselkedésének vizsgálatával (Cilliers, 2000). A különböző alkotóelemek önmagukban is 
kellően összetett rendszert alkotnak, mint például az átrakó központok vagy a szortírozó 
rendszerek. Az egyes elemek külön-külön vizsgálata sem elhanyagolgató, hiszen ezek optimális 
működésével növelhető a hatékonyság, de az egész rendszer együtt kezelésével érhetjük el a 
teljes hálózat fenntarthatóságát. Egy ilyen bonyolult, dinamikus hálózat leképezéséhez 
szimuláció szükséges, melynek kiindulása egy modell megalkotása és validálása. Egy ilyen 
modellben az entitások önállóak és döntéshozó képességgel rendelkeznek, mindemelett 
képesek az együttműködésre is (Hakimi, et al., 2012). 

A Fizikai Internet rendszerében, ahogyan az előző fejezetben is meghatároztam a hub-and-
spoke szállítás működését tovább javíthatja a szimuláció, mint Ipar 4.0 technológiai eszköz 
alkalmazása. Ezen a hub-and-spoke szállításon belül definiálhatók a π-hubok, melyek külön 
értelmezett rendszerének tervezéséhez, optimalizáláshoz és fejlesztéséhez is úgy szint 
alkalmazhatóak szimulációs modellek. Ezáltal egy olyan összetett rendszert definiáltunk, 
melyet a benne lévő egyes elemek, mint a π-hubok, járművek, gépek, eszközök a közöttük 
történű kommunikáció és az általuk létrehozott rendszerszintű hálózat határoz meg. A π-
hubok belső folyamatait Montreiul már több cikkében vizsgálta különböző közlekedési 
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kapcsolatot figyelembe véve (Montreuil, et al., 2012; Ballot, et al., 2012). A π-hubok 
folyamatainak elemzését és optimalizálásának megoldását követően a rendszerbe illesztését 
kell megoldani, azaz hogyan illeszkednek be a központok a hub-and-spoke által definiált 
struktúrába. Miután rögzítettük a csomópontokat és az őket összekötő logikát, a szimulációs 
eszköz megoldást nyújt a számunkra, hogy vizsgálatokat végezzünk és támogassuk a 
tervezésünket. 

2. táblázat: Ipar 4.0 eszközök Fizikai Internet rendszerében való alkalmazhatóságának mértéke 

 

A Fizikai Internet egy olyan új koncepció, mely legfőképp célja, hogy a globális logisztikai 
hálózat működése az egész világra nézve gazdaságilag, környezetileg és társadalmilag is 
hatékony és fenntartható legyen. A jövő rendszerére az egyik legmeghatározóbb elképzelés, 
mellyel kapcsolatban már számos részmegoldás született. A rendszerhez tartozó szükséges 
komponensek és funkciók kutatásával is többen foglalkoznak, mint például a π-konténerek 
vagy a π-hubok tervezésének kérdésköreivel. A 2. táblázat megmutatja, hogy az adott Ipar 4.0 
eszköz hány darab Fizikai Internet komponens esetében mutatott alkalmazhatóságot. Ez 
alapján látható, hogy a leginkább alkalmazható eszközök közé a felhő, Big data, RFID, 
decentralizáció, szimuláció és rendszer integráció tartozik. A szimulációnak kiemelkedő 
szerepe van a Fizikai Internet rendszerének fejlesztésében és működtetésében, hiszen egy 
olyan bonyolult, szerteágazó és összetett rendszerről van szó, melynek egyes alkotóelemeinek 
külön vizsgálatával nem feltétlen érhetőek el rendszer szinten is helytálló eredmények.  

A fejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmaztam meg 1. tézisemet: 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

(Puskás és Bóna, 2019a), (Puskás és Bohács, 2019b) 

Definiáltam a Fizikai Internet alapú logisztikai hálózat komponenseit, melyeket fizikai, 
irányítási és informatikai csoportokba soroltam. A Fizikai Internet komponensein és az 
Ipar 4.0 pillérein alapulva kidolgoztam egy elemző táblázatot az Ipar 4.0 pillérek Fizikai 
Internet rendszerében való alkalmazhatóságáról. Az elemzés alapján megállapítottam, 
hogy a szimuláció, mint Ipar 4.0 technológiai eszköznek kiemelkedő szerepe van a Fizikai 
Internet alapú rendszerek fejlesztésében, tervezésében és működtetésében. 
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5. A Fizikai Internet járműipari vonatkozásai 

Az emberiség történetében elmondhatjuk, hogy a járművek radikálisan megváltoztatták a föld 
természetes környezetét (Nikitas, et al., 2020). A Fizikai Internet koncepciójának vizsgálata 
során, egy ilyen új rendszer konfigurációjánál lehetetlen lenne elvonatkoztatni a rendszer 
járműipari vonatkozásaitól. Fontos megjegyezni, hogy a járművekkel kapcsolatosan nem csak 
kizárólag a szállító járművekkel szükséges foglalkozni, hanem az olyan kapcsolódó területekkel 
is, mint például a szállított egységrakományok, illetve az átrakó központok infrastrukturális 
kialakításai. A következőkben először röviden áttekintem a szállított egységrakományok és PI-
központok kérdéskörét, majd részletesen foglalkozom a Fizikai Internet járműipari 
vonatkozásaival. 

5.1. Szállított egységrakományok és PI-központok 

A jelenleg működő logisztikai rendszerek esetén elég magas diverzifikáció figyelhető meg a 
szállított egységrakományokat tekintve. A vállalatok egymástól független fogtak 
fejlesztésekbe, hogy termékeikhez a leginkább ideálisabb csomagolást, majd abból 
összeállított egységrakományt hozzák létre, ezzel lokálisan e szempontból egy általuk 
meghatározott optimumra törekedve. Ez az elszeparált gondolkodásmód vezetett oda, hogy 
napjainkban számtalan szállítási egység van jelen. Míg minden szereplő önállóan kezeli a 
szállítási egység optimalizálását, a teljes hálózatot tekintve akaratlanul is egy fenntarthatatlan 
állapothoz vezethet, mely már képes akár megakadályozni a vállalatok számára, hogy elérjék 
kialakított optimális lehetőségeiket (Dong & Franklin, 2020). A leggyakrabban előfordulók 
között megjelennek a konténerek, raklapok, ládák és rekeszek, melyek akár egyidejűleg is jelen 
lehetnek. További kihívást jelenten ezek egyidejűleg való használatuk során, hogy különböző 
típusú anyagmozgató berendezésre is szükség lehet, melyek nem feltétlen kompatibilisek 
egymással. A vállalatok ezzel a leginkább múltban megfigyelhető folyamattal globális szinten 
kevésbé rugalmas rendszert hoztak létre, melyet a kooperációk hiánya is megerősített. A jövő 
logisztikai rendszerének koncepciója ezt az alapvető gondolkodásmódot kívánja 
megváltoztatni, és egyfajta együtt gondolkodásra sarkallni a résztvevőket. 

A szállított egységrakományokat tekintve egy igen erős, határozott elképzelés tartozik a Fizikai 
Internet koncepcióhoz. Az egységesítés céljából és ezáltal egy rugalmasabb rendszer 
létrehozása érdekében hozták létre a moduláris konténereket, azaz a π-konténereket. 
Legfőbb célja, hogy egyszerre találkozzanak a vállalati érdekek (mint például hatékonyság-
növelés és költség-csökkentés) és a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvések. Funkcionalitás 
szempontjából a LEGO kockák gondolatiságát tükrözik, miszerint a szabványos méreteknek 
köszönhetően halmazolható és összekapcsolható tulajdonsággal rendelkeznek. A jövőben 
alkalmazni kívánt π-konténerek további tulajdonságait összefoglalóan a 26. ábra mutatja be. 
A π-konténerrel szemben megkövetelt főbb elvárásokat szemlélteti a belső kör. Egy globálisan 
fenntartható rendszer eléréséhez szükséges tulajdonságai a jövőbeli szállítási egységnek a 
könnyű kezelhetőség, modularitás mellett egy olyan összekapcsolt, intelligens standard 
konténer létrehozása, mely kielégíti a környezetet óvó szemléletnek megfelelő 
követelményeket is. Az új egység tervezésénél egyaránt teljesíteni kell az informatikai, 
irányítási funkciókat, továbbá megvalósítani a rugalmas és hatékony működést operatív 
szinten is. Az új, intelligens szabványosított rakományegységek fejlesztése hatalmas kihívást 
jelent. Más projektekben korábban elvégzett munkákra építve a Modulushca két kísérleti 
projektet hajtott végre olyan vállalatok bevonásával, mint például a Procter & Gamble. A 
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projekt a gyorsan mozgó fogyasztási cikkekre összpontosított, a digitális 
összekapcsolhatósággal rendelkező ISO-moduláris logisztikai egységek valós körülmények 
közötti fejlesztésével és működtetésével foglalkozott (Ciprés & Cruz, 2018). A π-konténerek 
vonatkozásában meg kell említeni, hogy mindig lehetségesek speciális és/vagy kivételes 
esetek: például nem minden fizikai tárgyat lehet szabványosított dobozokba csomagolni. 
Egyes rakományok különleges kezelést igényelnek a csomagolásban, tárolásban, mozgatásban 
és szállításban (Dong & Franklin, 2020). 

 
26. ábra: π -konténerek tulajdonságai (saját szerkesztés) 

A forgalom növekedésének kezelése nehezen képzelhető el a jelenlegi közlekedési 
infrastruktúra alapján, hiszen a jövő logisztikai rendszere nem működhet megfelelő 
infrastrukturális támogatás nélkül (Kaup, et al., 2020). A Fizikai Internet rendszerében a π-
központok képviselik várhatóan az egyik legmeghatározóbb infrastrukturális szerepet. A 
központok kialakításával és modellezésével már számos publikáció foglalkozott, különböző 
közlekedési alágazatok esetét vizsgálva. A cikkekben a szükséges funkcionális területeket és 
azok szimulációval történő szemléltetését részletezték. Főbb szükséges területek közé 
sorolták a π-bejáratot és π-kijáratot, π-folyosókat, π-hidakat, π-konvejorokat, π-mozgóteret, 
π-parkolókat és π-szervizet. Legfőbb jellemzőjük a nagy fokú automatizáltság mind irányítási, 
mind pedig a fizikai anyagmozgató egységek oldaláról. A kapacitáskihasználás és legkisebb 
várakozó sor elérése mellett további cél az erőforrások jobb kihasználása és a légszennyezés 
csökkentése. A jól definiált PI-konténerek lehetővé teszik a rakodás technikájának 
automatizáltságát is. Ennek fejlesztése különösen fontos szerepet tölt be a többek között e-
kereskedelem miatt megjelenő megnőtt és egyben elaprózódott rendelések által. A rakodási 
művelet jelenlegi gyakorlat szerint leginkább manuálisan történik, melynek teljesítménye 
óránként nem több 800-1000 darabnál, míg a jövőbeli elvárt teljesítmény elérheti a 3000-4000 
darabot óránként (Landschützer, et al., 2018). Az innovatív automatizált rendszerek 
lehetőséget nyújthatnak az áteresztő képesség növelésének. A belépő járművek és 
objektumok nem csak fizikailag, hanem egyből virtuálisan is bekerülnek a hálózatba, így a 
rendszer szintű gondolkodásmód alapján minden szereplőhöz eljut a központtól a szükséges 
információ: hova, mikor és milyen útvonalon szükséges tovább haladniuk (Meller, et al., 2012). 
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Járműtechnikai oldalról viszont ezen központok kialakítása még egyelőre kevésbé vizsgált, 
jelenleg nincs egy egységes követelményrendszer erre vonatkozóan. 

5.2. Járműipari megoldások 

A Fizikai Internet szállítás szempontjából is paradigma váltást jelent, hiszen a metaforára 
épített koncepciónak megfelelően a teherfuvarokat ugyanúgy zökkenőmentesen cserélnék, 
mint az adatokat az interneten keresztül. A szállítás megvalósításához használt eszközök és 
gépek megválasztásában a szállítmányozók és gyártók döntő szerepet töltenek be, hiszen az ő 
kezükben van, mit és hogyan szállítsanak (Ciprés & Cruz, 2018). 

A Fizikai Internet koncepcióhoz kapcsolható aktuális járműtechnikai trendek áttekintése előtt 
fontosnak tartom rögzíteni, hogy a Fizikai Internet jelenleg nem határoz meg semmilyen 
speciális követelményt a járművek szempontjából. Egyetlen funkcionális szempontból 
rögzített előírást kell teljesítenie, miszerint a korábban is már említett π-konténerekkel 
kompatibilis legyen. Ez az egyik legnagyobb kihívás, hiszen manapság a legtöbb anyagmozgató 
gép raklapkezelés megvalósítására szolgál, mivel eddig nem volt szükség a jelenleg használt 
hagyományos rendszerek átalakítására egy olyan raklap nélküli új működéshez, melyet a PI 
fektet le (Ehrentraut & Gabernig, 2018). A π-konténer és a PI rendszerbe illeszthető 
anyagmozgató gépek fejlesztése közötti kölcsönös befolyás elkerülhetetlen. A PI 
követelmények a PI konténerek és a hozzá tartozó, megfelelő anyagmozgató rendszerek 
fejlesztését is befolyásolják, melyet a 27. ábra szemléltet (Ehrentraut & Gabernig, 2018).  

 
27. ábra: A PI-követelmények, PI-konténer és az anyagmozgató rendszer fejlesztésnek hatásai (Ehrentraut & Gabernig, 

2018) alapján saját szerkesztés 

A PI az alkalmazott járműveket vontatási (szállítási) feladatokat ellátó, illetve csak szállító 
feladatokat végző szempontból különbözteti meg. Ezen szállító és vontató egységek köre 
viszont rendkívül tág lehet. Egy ideális rendszert elképzelve a járművek, mint moduláris 
egységei a PI alapú logisztikai hálózatnak energiahatékonyan működének, egymással 
összeköttetésben vannak és kihasználtságuk maximális, mindemellett csökkentik a 
zajterhelést, illetve a környezet-, és légszennyezést (Nikitas, et al., 2020). Egy PI környezetben 
elképzelt jármű flottát és anyagmozgató gépeket szemléltet a 28. ábra. 
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28. ábra: Fizikai Internet rendszerében elképzelt jármű és anyagmozgató gép flotta (Montreuil, et al., 2015) 

A járműiparban a logisztika területétől teljesen függetlenül definiálhatók különböző fejlesztési 
irányelvek (mely szakirodalmi áttekintését a 3.3 fejezet tartalmazza), amik közül a Fizikai 
Internet szempontjából fontosabb trendeket fogom a következőkben áttekinteni. Az újítások 
áttekintése során kiemelt hangsúlyt fektetek arra, hogyan lehet a bennük rejlő lehetőségeket 
egy PI által definiált rendszerben kihasználni. 

Összekapcsolt jármű 

Összekapcsolt járművek először csak alapvető funkciókkal rendelkezve, de már több éve jelen 
vannak. Kezdetben hanghívásokhoz és biztonsági rendszerekhez használt funkciót töltött be, 
de újabban olyan fejlett képességekkel is rendelkezhet, mint az internet-hozzáférés (Coppola, 
et al., 2016). Napjainkban ez alapján az összekapcsolt jármű alapvető tulajdonságaként 
tekinthetjük, hogy az internet által képes a kommunikációra és ezáltal lehetősége van 
interakcióba lépni más intelligens objektummal, mely kiterjedhet más járművekre, 
közlekedési táblákra vagy egyéb infrastrukturális elemekre. Felhasználók részéről pedig 
lehetőség van a jármű meghatározott szintű viselkedésének befolyásolására, irányítására vagy 
monitorozására (Coppola, et al., 2016).  

A valós idejű adatok elérhetősége a járművek pozíciójáról, illetve szabad kapacitásukról 
kulcsfontosságú tényező az árufuvarozás hatékony működéséhez (Ballot, et al., 2021). A 
modern és innovatív technológiák integrálásával a logisztika területén fontos fejlesztési 
területnek mondható a körutazási és diszpozíciós problémák kérdésköre. A fejlett információs 
és kommunikációs technológiát kihasználva lehetőség van az árufuvarozás hatékonyabb 
megoldására. A Fizikai Internet rendszere különös hangsúlyt fektet az alternatív útválasztási 
problémakörre. A Digitális Internet világában létező útvonalak lehetnek statikusak vagy 
dinamikusak (Badach & Hoffmann, 2019). Statikus útválasztás esetén előre meghatározott 
csomópontokon keresztül történik az adatátvitel. Ez az eset már megvalósultnak tekinthető a 
fizikai világban is. A dinamikus útválasztás azt jelenti, hogy a hálózatban lévő csomópontok 
felelősek a legjobb útvonal megtalálásért olyan szempontok alapján, mint a költség vagy 
átviteli idő. A PI-központok megfeleltethetőek a Digitális Internet hálózati csomópontjaiként 
(router). Ezeknek az átadási pontoknak nem feltétlenül szükséges statikusnak lenniük, 
lehetséges konstrukciós megoldást nyújthatnak a mobil hubok vagy dinamikus találkozó 
pontok (Kaup, et al., 2020). Ebben a modellben az átrakási pontokon (PI-hubok) döntenek a 
járművek által végzett szállítás folytatásának módjáról, mely akár járművek közötti egység 
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cserével is járhat a több vagy kevesebb kapacitás elérése érdekében, költségcsökkentés 
céljából. 

Az irányításhoz szükséges információkat a rendszerben közlekedő összekapcsolt járművek 
szolgáltathatják. Amennyiben a jármű nem rendelkezik ilyen kapcsolattal, a benne ülő 
vezetőnek a személyes mobil eszközén már könnyen megvalósítható az internethez való 
kapcsolódás (Tran, et al., 2014).  Ezáltal az úton lévő járművek egy decentralizált, valós idejű 
döntéshozatalban játszanak szerepet. (Kaup, et al., 2020) cikk eredményének alapján a 
legmegfelelőbb megoldást a járművek által szolgáltatott információ jelentheti, hiszen a 
járművek már alapvetően rendelkeznek fedélzeti számítógéppel. A gyűjtött adat a 
programozók szempontjából előnyös, ha egy helyen található, melyre a felhő alapú megoldás 
tűnik megfelelőnek (Kaup, 2017). Ezzel egy virtuális piactér létrehozása történne meg a PI 
felhasználók számára (Kaup, et al., 2020). A 29. ábra egy felhő alapú rendszer által támogatott 
példát szemléltet, ahol a járművek képesek információkat cserélni és közvetíteni. 

 
29. ábra Példa az összekapcsolt járművek hálós hálózatára egy felhő alapú rendszerben (Kaup, et al., 2020) alapján saját 

szerkesztés 

Valószínűsíthető, hogy a PI-központokat is érintené az összekapcsolt járművek irányítása. Az 
érkező járművek már a terminál közelében kapcsolatba lépnének a központ rendszerével, 
jelezve beérkezési és időablak igényeiket. Az elvárásaik keresztezhetik egymást ezzel egy 
megoldandó problémát generálva. A PI-központ az érkező adatok és a rendszer szinten 
rendelkezésére álló további információk alapján megpróbál hatni a járműre egy kölcsönösen 
előnyös megoldást keresve, akár egy olcsóbb, de hosszabb alternatív útvonalat felkínálva. 
Ezzel meggátolva, hogy hamarabb érkezzen a terminálhoz, hiszen kiszolgálása akkor még nem 
tudna megkezdődni. A Fizikai Internet rendszere felhasználva az összekapcsolt járművek által 
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szolgáltatott információkat és kommunikációs lehetőségeket képes átszervezni feladatokat, 
majd a meghozott döntéseket a felhő alapú rendszeren keresztül továbbítani. A bemutatott 
esetben például a Fizikai Internet anyagáramlást érintő követelményei visszahatnak a 
járművek beérkeztetésére. 

Autonóm jármű 

Értekezésemben az autonóm járművek navigációs problémáival és kérdéskörével nem célom 
foglalkozni, ellenben közel sem elhanyagolható innovatív technológia a Fizikai Internet 
vonatkozásában. Az autonóm járművek, főleg a részben automatizált változatuk egyre 
nagyobb fókuszt kapnak az ipari és kutatási területeken egyaránt (Svangren, et al., 2017). Az 
automatizált technológiát úgy tekintik, mely a jövőben képes lesz bevezetni öko-vezetési és 
energiatakarékossági funkciókat, szigorúbb biztonsági és védelmi szabványokat (Nikitas, et 
al., 2020). Azonban jelenleg a népszerűsége ellenére még mindig számos megválaszolatlan 
kérdés kapcsolódik hozzá (Nikitas, et al., 2017).  

A teljesen autonóm járművek hatalmas jelentőséggel bírnak a jövő logisztikájának 
szempontjából, várhatóan teljesen átformálják az évtizedek óta ismert szokásokat. A 
szakemberek és kutatók magas szinten értékelik ennek a technológiának a lehetőségeit. Az 
innovatív technológia nyújthat megoldást a vevők individualizálásából és a rugalmasságból 
fakadó követelmények teljesítésére (Lueghammer, et al., 2015). A logisztikában az autonóm 
szállítás két különböző formáját különböztethetjük meg: egyrészt az intralogisztika területen 
belső anyagmozgatásra alkalmazható autonóm anyagmozgató gépek, illetve az 
extralogisztika terén alkalmazható autonóm teherautók (Sacha & Uwe, 2019). 

Egyfajta elvárásnak is tekinthető, hogy a PI-terminálokban történő anyagmozgatás minél 
nagyobb autonómiával rendelkezzen. Ebből kifolyólag fontos területnek tartom annak 
vizsgálatát, miként lehet a központokat és a hozzá kapcsolódó funkcionális területeket aszerint 
kialakítani, hogy az a leginkább kompatibilis legyen az autonóm járművekkel. A szállítást végző 
autonóm teherautók egy kijelölt zónában leparkolva könnyen felkereshetővé válnak, így az 
autonóm anyagmozgató gépek az előre definiált útvonalon haladva képesek elvégezni a π-
konténerek fel-, és lerakodását. A területre vonatkozó követelmény rendszer mellett speciális 
kérdésként merül fel, hogyan tudnak a kisebb méretű autonóm járművek (melyek a közúti 
forgalomban nem, vagy csak korlátozottan képesek működni) kollaboratív módon együtt 
dolgozni (Kunze, 2016). 

A csomagok rakodását viszont nem csak a PI-központ falain belül szükséges megoldani, hanem 
a felkeresett célállomosokon is, akár egy alacsonyabb infrastruktúrával rendelkező vevői 
oldalon. Ebben az esetben a korábban is említett kis méretű és kis távolságokra képes 
autonóm járművek szempontjából elengedhetetlen a csomagot szállító (akár szintén 
autonóm) járművel és járművezetővel való kooperáció. 

Járműmegosztás 

A járműipari trendekhez szorosan köthetők a járművek megosztásával kapcsolatos kutatások 
is. A városban élő emberek között megosztott járművek rendszere több városi gyakorlatban is 
már egy rendkívül rugalmas mobilitási lehetőséget biztosít. Az elképzelés szerint ezzel 
csökkenhető a személyi tulajdonban lévő járművek száma, mely elősegítheti a zsúfolt utak 
felszabadítását (Krueger, et al., 2016).  

A Fizikai Internet megjelenése lehetővé teszi a járműmegosztás alapú szállítás fejlődését egy 
dinamikus és rugalmas hálózat létrehozásával (Rougés & Montreuil, 2014). A vállalatok 
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lehetőséget kapnak, hogy akár versenyelőnyhöz jussanak a nem csak saját erőforrásokhoz való 
hozzáférés hatékonyan felhasználása által. A mai gazdaságban az erőforrásokat nem 
költségtényezőként, hanem potenciális lehetőségek hordozójaként kell tekinteni (Adamczak, 
et al., 2018). A PI alapú rendszerben a raktárak és teherautók kapacitásának hatékonyan 
kihasználásával a közlekedési rendszer eredményességének javítása a cél (Plasch, et al., 2020). 
Ellentétben a jelenlegi helyzettel, ahol a logisztikai hálózatban észlelhető erőforrások 
redundanciája miatt óriási kapacitások maradnak kihasználatlanul. 

A Fizikai Internetben tehát egyáltalán nem ismeretlen vagy új fogalom a megosztás gondolata. 
Fő gondolatai közé tartozik a megosztás, miszerint létesítményeket és erőforrásokat, mint 
szállító eszközöket a felhasználó igényei alapján osztják meg a nagyobb hálózati rugalmasság 
érdekében (Yang, et al., 2015). Az erőforrások hatékonyabb kihasználása mellett 
környezetbarát tulajdonsággal bíró koncepció sikerességének kulcsa egy robusztus modell 
által nyújtott megbízhatóság (Kunze, 2016). A megosztás alapú logisztikai rendszer egyik 
legnagyobb kihívása a szereplők kooperációjának és az ehhez szükséges bizalom 
megteremtése. További kérdéseket vet fel a garantált szolgáltatási színvonal lehetősége, 
illetve a rendelkezésre bocsátás mögötti tudás kiadása. A hálózati együttműködés feltétele 
mellett elengedhetetlen a rendszer teljesítményének és minőségének központi ellenőrzése 
(Plasch, et al., 2020). 

A Fizikai Internet rendszeréhez köthető π-konténer megadja a lehetőséget, hogy a szállítás 
során a kisebb egységrakományokat egységesítsék majd szétválasszák a felmerülő erőforrás 
csere alkalmával (Febbraro, et al., 2018). A PI-terminálokban az egységrakományok 
megosztják egymás között a járműveket. Alapvetően elmondható, hogy a Fizikai Internet 
részét képezi a megosztás gondolata. A megosztás erejével az erőforrások kihasználása 
maximalizálható. 

Konvojban haladás 

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt extralogisztikai szállítások csökkentése mind 
környezeti, mind gazdasági megfontolások alapján is kulcsfontosságúvá vált. Tanulmányok 
alapján a teherautók életciklusában felmerülő költségek mintegy 30%-át teszik ki az 
üzemanyagköltségek (Kammer, 2013). Továbbá a szén-dioxid kibocsátás járművekre 
vonatkozó jelentős, 20%-os arányának negyede a kamionokra vezethető vissza 
(Nourmohammadzadeh & Hartmann, 2016). Általánosságban elmondható, hogy az utak 82%-
a kihasználatlan a kötelező távolságtartásból adódó forgalomsűrűségből adódóan (Larson, et 
al., 2016). Az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére egy ígéretes megközelítés a járművek 
konvojban történő haladása, mely egyfajta átmenetet képez az autonóm és a 
hagyományosnak tekintett, sofőr által vezetett jármű között. A technológia lényege, hogy a 
kamionok szorosan egymást követve haladjanak, mellyel párhuzamosan növelik az energia 
hatékonyságot és csökkentik az utak foglaltságát (Jia, et al., 2015). 

A konvojok képzése alapvetően három fő célt kíván megvalósítani a közlekedési rendszerben, 
melyek a mobilitás (torlódások csökkentése), a fenntarthatóság (üzemanyag-fogyasztás 
csökkentése), illetve a biztonság. A Fizikai Internet alapú logisztikai hálózatban a sofőrök 
terheltségének csökkentése érdekében PI-központok között történne szállítás a napjainkban 
gyakoribb irányfuvarok helyett. Ezáltal az egyszerre megteendő utak távolsága csökken, mely 
a közös utak valószínűségének növekedése által lehetőséget nyújt a járművek konvojba való 
szervezéséhez. A nyílt, globális logisztika hálózat megteremti azt a közös platformot, melyre 
szükség lehet a járművek össze szervezésére, akár vállalatokon átívelő együttműködés esetén 
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is. A járművek részéről a csoportosulás egyfajta kompromisszum kötéssel járhat az esetleg 
kerülő utak miatt, melynek eldöntését befolyásolhatja a konvojhoz való csatlakozással 
elérhető kevesebb üzemanyagfogyasztással elérhető költségcsökkentés és környezetkímélés. 

A konvojban történő közlekedés hatással van a PI-terminálok működtetésére is. A logisztikai 
hálózat egyes csomópontjaira a járművek kevésbé elosztva, sokkal inkább blokkosítva 
érkeznek meg. Ezzel erőteljesen nő az anyagáram kiegyenlítetlensége. Ebből adódóan nem 
szabad megfeledkezni a konvoj rendszerek implementálásának a PI alapú hálózat fizikai 
létesítményeire való hatásáról, hiszen ezek tervezésekor az erőforrás és kapacitás oldali 
kezelés egy külön problémakört nyit meg. 

Elektromos autók 

A vevői igények individualizálásának és növekedésének hatására tapasztalható áruforgalmi 
növekedés a hozzá köthető környezetszennyezést is erősíti. Az elektromos hajtású járművek 
alkalmazásának kutatása városon belül elterjedtebb a rövidebb távolsági igények miatt. Ebben 
az esetben nem az akkumulátor kapacitását tekintik fő megoldandó problémának, hanem az 
újra töltéshez szükséges infrastruktúra hiányát. A villamos energia előállításának módjától 
függően az elektromos járművek hozzá járulhatnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhet, feltéve, 
hogy az előállítás fosszilis energia-felhasználás nélkül történik (Kunze, 2016). Az elektromos 
autók megoldást nyújthatnak a károsanyag kibocsátás csökkentésére, de a járművek 
elektromos működésűre való kiváltása önmagában nem elegendő a probléma megoldására 
(Frindik & Prudon, 2017). Az elektromos járművek sokszor az összekapcsolt, autonóm vagy 
megosztott járművek vonatkozásában jelenik meg.  

Az intralogisztika területén az autonóm elektromos járművek használata már több éve jelen 
van. Ebben a felhasználási körben leginkább az angol terminológia használatos AGV 
rövidítésként (automatic guided vehicles), vagy a német területeken FTS (Fahrerloses 
Transportsystem) rövidítésként. Elmondható, hogy a technológia reneszánszát éli jelenleg, 
hiszen a járműgyártók extralogisztikai területen is törekednek a megvalósításra (Kunze, 2016). 
Járművezetői oldalról a kutatók további új kihívásokkal szembesülnek, mint az újfajta vezetési 
élménnyel párosuló aggodalom az akkumulátor lemerülése miatt, melyet gyakran távolsági 
szorongásnak is neveznek. (Svangren, et al., 2017)  

A Fizikai Internet alapú hálózatban cél, hogy a járművezetők minél kevésbé kerüljenek távol 
otthonuktól, ezáltal egyszerre csak kisebb távolságot tegyenek meg. Ezt a célt szem előtt 
tartva az elektromos járművek rendkívül relevánsnak mondható terület, hiszen ennek 
előnyei jól integrálhatók a tervezett nyílt, globális csomópontokból álló hub-and-spoke alapú 
rendszerbe. Az elektromos meghajtással járó töltési igények szempontjából külön 
megoldandó problémaként kell kezelni viszont a járművek töltési stratégiáját és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra szükségletet. 
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5.3. Fizikai Internet alapú rendszerbe illeszthető járműtechnika újítás 

A Fizikai Internet alapú rendszerek járművekre vonatkozó feltételeire nézve nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a párhuzamosan egyre intenzívebben megjelenő újabb és újabb 
járműtechnikai újításokat. A jövőben elképzelt PI alapú logisztikai hálózatban központi 
szerepet tölt be a modularitás és a rugalmasság, melyet a járműveknek is teljesíteniük kell. 
A 5.2. fejezetben részletezzek alapján az összekapcsolt (connected) járművekhez köthető 
fejlesztési irányelvek kimagaslóan fontosak a PI alapú logisztikai hálózatokban. A PI koncepció 
magában foglalja a globális összekapcsolt hálózat gondolatát, melybe könnyen beilleszthető 
a hasonló elméleten nyugvó összekapcsolt járművek innovációja. Egy ilyen rendszerben a 
benne lévő entitások (emberek, gépek és akár infrastrukturális elemek) képesek a folyamatos 
kommunikációra, melynek célja egy aktuális helyzet megoldása mellett az állandó optimumra 
való törekvés. Amennyiben a hálózatot összekapcsolt elemek alkotják, úgy azok nem csak 
saját, hanem a többi érintett elem tulajdonságait és céljait is figyelembe tudják venni egy adott 
döntési helyzetben. Az összekapcsolás által a rendelkezésre álló adat is jelentős mértékben 
nő, melynek felhasználása a rendszer még komplexebb állapotához vezet.  A rendszerelemek, 
mint áruk, járművek, anyagmozgató gépek és infrastrukturális elemek erősen függenek 
egymástól. Az összekapcsolás által viszont ezen elemek között egy folyamatos interakciót 
érhetünk el, mellyel rendszerszintű, egységes hálózatként tudjuk modellezni a jövő logisztikai 
rendszerét. 

A Fizikai Internet fizikai komponenseit áttekintve a π-központok kiemelt szerepet töltenek be 
az összekapcsolt járművek irányításában. A szolgáltatott információk alapján egy kölcsönösen 
előnyös megoldás keresését nyújtaná a járművek számára. Az PI irányítási komponenseinek 
tekintetében az összekapcsolt járművekről a Track&Trace rendszer által szolgáltatott 
információk által, a nyílt, globális weben keresztül egy felhő alapú virtuális piactér létrehozása 
történne a PI felhasználók számára. A nyílt ellenőrző rendszer pedig lehetőséget nyújt az 
összekapcsolt járművek felügyeletére. Az összekapcsolt járművek és a PI irányítással 
kapcsolatos funkciói közötti kapcsolatot a szállítási feladatok szervezése érinti. Az 
összekapcsolt járművek által szolgáltatott információk és kommunikációs lehetőségek 
felhasználásával lehetőség nyílik a szállítási feladatok dinamikus és rugalmas átszervezésére. 
A meghozott döntések továbbítását a megbízható felhő alapú hálózaton keresztül az egységes 
keretrendszer biztosítja. 

A jövőbeli összekapcsolt hálózat gondolatához köthetően fontos kiemelni a járműkonvojok 
által elérhető lehetőségeket. A PI fizikai komponensei közül a π-terminálok között közlekedő 
járművek a kommunikáció által egy bizonyos hatókörben szintén kapcsolatba kerülhetnek 
egymással, aminek eredményeként figyelembe tudják venni egymás úti céljait. A konvojok 
kapacitásától függően, azaz, az egy konvojban megengedett járműszám függvényében 
lehetőség nyílna akár az út közbeni összekapcsolódásra is. Ezzel akár az előzetes tervek 
dinamikus és rugalmas módosítása válna lehetővé. A π-központok között virtuális átrakó 
pontok definiálásával a konvojokhoz nem csak csatlakozni lehetne, hanem akár a konvojok 
egymás közötti járműcseréje is megvalósulhat. Ezzel a konvojok útvonaluk megtétele közben 
újra konfigurálhatják összetételüket. A konvojok rekombinációjával tovább növelhető a 
rendszer rugalmassága. A jövő logisztikai rendszerét a rögzített, fix PI-központokon kívül 
további virtuális csomópontok együttes összetétele alkotná.  

A PI informatikai szegmense lehetőséget nyújt a konvojok összekapcsolódására kapacitásuktól 
függően a nyílt, globális logisztikai weben keresztül. Továbbá a Track&Trace rendszer 
biztosíthatja az előzetes tervek dinamikus és rugalmas módosításának lehetőségét a 
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szolgáltatott információk által. A Fizikai Internet hub-and-spoke irányítási komponense 
további lehetőséget biztosít a konvojok szervezésével járó előnyök kihasználásnak növelésére. 
A π-központok között közlekedő járművek esetén nagyobb valószínűséggel mondható, hogy a 
járművek közös céllal rendelkezve konvojba rendeződnek. A járművek közötti kommunikáció 
biztosítása esetén kapcsolatba kerülhetnek egymással, és a feltételek teljesülése esetén a 
konvojba rendeződést az egységes keretrendszer tudja biztosítani. 

 
30. ábra: Szisztematikus kapcsolat a Fizikai Internet és az összekapcsolt jármű és konvoj koncepció között (saját szerkesztés) 

A fentiekben leírtak alapján a téma területhez kapcsolódó tézisemet a következőképp 
fogalmaztam meg: 
 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

(Bohács és Puskás, 2018b), (Puskás és Bohács, 2019c)  

Elemeztem azokat a korszerű járműipari megoldásokat, melyek a Fizikai Internet 
továbbfejlesztését szolgálják. Megfogalmaztam a korszerű járműipari megoldások és 
Fizikai Internet megfelelő funkcionalitásai közötti szisztematikus kapcsolatokat. Ez 
alapján megállapítottam, hogy az összekapcsolt jármű (connected vehicle), illetve a 
konvojok (platooning) funkció segíti elő a legnagyobb mértékben a Fizikai Internet 
megvalósítását. A Fizikai Internet fizikai, irányítási és informatikai csoportokba sorolt 
komponensei alapján, elemző táblázat létrehozásával vizsgáltam az összekapcsolt jármű 
és a konvojok funkciói és a Fizikai Internet alapú logisztikai hálózat kapcsolatát. 
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6. Virtuális csomópontok a Fizikai Internet alapú hálózatban 

Egyik fontos alappillér a Fizikai Internet alapú hálózat létrejöttéhez a világ szintű 
összekapcsolódás, fizikai, operatív és digitális szinten egyaránt. Az összekapcsolhatóság, mint 
logisztikai szempontú minőségi jellemző biztosítja a hálózatban lévő entitások zökkenőmentes 
információ cseréjét és kommunikációját. Ezzel az elképzeléssel hozható párhuzamba a 
járműtechnikában megjelenő fejlődések eredményei, melyek kimagasló lehetőségeket 
nyitnak meg a logisztikai rendszerek számára.  

A logisztikai hálózat fenntarthatóságának egyik kiemelkedő tényezője a szállítás, és 
elsődleges célként definiálhatjuk az abban rejlő veszteségek csökkentését. A szállítás, azaz a 
földrajzi különbségek áthidalása leggyakrabban közúton történik, mely a nagy 
tehergépkocsiktól kezdve egészen a városokban jellemző kisebb, elektromos járművekig 
bármilyen formában véghez vihető. Tanulmányok azt mutatják, hogy az üzemanyagköltség a 
teherautók életciklusában felmerülő költségek mintegy 30%-át teszik ki, így az üzemanyag 
fogyasztás kis mértékű csökkentése is jelentős profit növekedést hozhat az adott vállalat 
számára (Schittler, 2003). Továbbá teherautók üzemanyag csökkentése a szén-dioxid-
kibocsátás mértékének csökkentésében is jelentős előrelépést eredményezhet. Ennélfogva az 
üzemanyag csökkentés eredményeképpen jelentős gazdasági hasznot és környezetvédelmi 
célokat is elérhetünk. Fontosságát tovább érzékelteti az Európai Bizottság (2011) által 
megfogalmazott ambiciózus cél, miszerint 2050-ig a szén-dioxid-kibocsátást 60%-kal kell 
csökkenteni. Ilyen nagy mértékű elvárásokat kizárólag sokrétű megközelítéssel lehet csak 
elérni (Larsson, et al., 2015).  

A közelmúltban a figyelem középpontjába kerülő egyik ígéretes megközelítés a konvoj 
rendszerek alkalmazása, mely a teherautók légellenállásának csökkenésével az üzemanyag-
fogyasztásának csökkentését érhetjük el. A konvoj koncepciójának alapgondolata már az 
1960-as években megjelent, de az elmúlt évekig a számítási teljesítmény hiányában a 
kutatások a vezérlés tervezésére összpontosítottak. A konvoj koncepciót – hasonlóan a Fizikai 
Internethez – a fennálló negatív hatások kiküszöbölése céljából hozták létre, mint például a 
túlzott energia fogyasztás, forgalmi torlódások vagy környezetszennyezés. A konvojok 
logisztikai hálózatba való integrálása várható fejlődést hozhat maga után, hiszen számos 
tanulmány kimutatta, hogy a járművek sebességétől és távolságától függően jelentős 
megtakarítások érhetők el (Alam, et al., 2010; Robinson, et al., 2010). A konvojok 
járműkövetési rendszerének létrejöttéhez nélkülözhetetlen feltétel a járművek 
kommunikációjának biztosítása, mely során egy összekapcsolt rendszerré válnak. Ezt a 
rendszert többnyire járműtechnikai megoldások oldaláról vizsgálták, logisztikai hasznosságuk 
egyelőre kevésbé kimutatott.  

Az együttesen úgynevezett Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC)-nak nevezett rendszer 
lehetővé teszi, hogy a járművek nagyon szorosan haladjanak egymást követve. Ennek a 
technológiának köszönhetően lehetőség van egy olyan rendszer kiépítésére, melyben egy 
vezető járművet automatikusan követ a többi jármű. Ebben az esetben kizárólag az első 
járművet kell manuálisan vezetni, a többi vezeték nélküli kommunikációs technológiát 
használva kapcsolatban van a vezetővel, és annak irányítását utánozza. Ezzel a járművek a 
manuális vezetéshez képest sokkal szorosabban haladnak egymás mögött, mellyel mind 
gazdasági mind társadalmi előnyök érhetők el (Bhoopalam, et al., 2018). 
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6.1. Konvojok szervezése 

A konvoj rendszerének biztosításához a jármű-útvonalakat szinkronizálni kell. A járművek 
szinkronizálása két vagy több jármű útvonalainak összekapcsolását jelenti (Mankowska, et al., 
2011). A szinkronizáció térbeli dimenziója meghatározza azt a helyet, ahol a jármű 
szinkronizálása megtörténhet (rögzített pontokon vagy változó pontokon), és az időbeli 
dimenzió meghatározza azt a sorrendet, amelyben a járműveknek el kell érniük a 
szinkronizálási pontot (egyidejűleg vagy egy elsőbbséget élvez) (Mankowska, et al., 2011). A 
szinkronizálás típusait az 3. táblázat foglalja össze az időbeli és térbeli szinkronizációk 
megkülönböztetésével.  

3. táblázat: Szinkronizáció típusai (Mankowska, et al., 2011) alapján saját szerkesztés 

 
Időbeli szinkronizáció 

Egyidejű Elsőbbséget élvez 

Térbeli 
szinkronizáció 

Fix találkozó pont 
Fix ponton egyidejű 

találkozása (I) 
Fix ponton találkozás 

prioritással (II) 

Változó találkozó pont 
(tervezés alapján) 

Változó ponton 
egyidejű találkozás (III) 

Változó ponton találkozás 
prioritással (IV) 

Logisztikai alkalmazásuk során az azonos, vagy akár különböző irányból érkező járművek egy 
konvojba szervezhetők. A 31. ábra példaként ábrázol két jármű által kialakított konvojt, 
amelyben a 2-es számú jármű kitérőt tesz az összekapcsolódás létrehozásának érdekében. 

 
31. ábra: Útvonal módosítás a konvoj létrehozása érdekében (Bhoopalam, et al., 2018) 

Véleményem szerint ennek legnagyobb hasznát egy Fizikai Internet alapú hálózatban érhetjük 
el, hiszen ebben az esetben áll rendelkezésünkre egy nyílt, globális rendszer. Fontosnak 
tartom a rendszer szintű szemléletet, hiszen egy konvoj létrehozásának érdekében bizonyos 
járművek kitérőt tehetnek, mellyel saját útvonalukat meghosszabbítják. Ilyenkor a konvoj által 
ígért megtakarítások érdekében a járművek kompromisszumot kötnek és eltérnek előre 
tervezett útvonaluktól (Janssen, et al., 2015). 

Az átrakó csomópontokkal rendelkező hálózatok működése a közvetlen szállításon alapuló 
hálózatokhoz képest jelentős előnnyel járhat, például a működési költségek csökkentése 
által. A csökkenést a járművek által megtett kevesebb út idézi elő, hiszen nem minden 
járműnek kell véghez vinni a kiinduló állomás és a célállomás közötti teljes szállítási feladatot, 
hanem bizonyos átrakó pontok segítségével közös járatokat alakíthatnak ki. A rendszerben 
lévő entitások várakozási idejének optimalizálásával kapcsolatos probléma az ilyen átrakó 
pontokon végbemenő átrakáshoz kapcsolódik. A jármű egy átrakóhoz érkezve döntés előtt áll, 
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miszerint mennyi ideig várakozzon ahhoz, hogy még számára haszon származzon belőle, tehát 
költséget takarítson meg.  A problémához kapcsolódóan több publikáció figyelhető meg a 
tömegközlekedés területén, de foglalkoztak már a várakoztatással kapcsolatos döntési 
problémával az árufuvarozás és logisztika területén is. A logisztikában nem számít 
újdonságnak a járműkövetés rendszere, és az ezzel elérhető járművekhez tartozó pontos 
lokációk meghatározása. Elmondható, hogy a személyszállítással ellentétben a logisztikai 
rendszerekben az áruk és járművek sok adattal rendelkező környezetben mozognak. 

Randolph Hall et al. cikkükben a buszmegállók esetében vizsgálták az optimális várakozási 
időt. A célfüggvény a várakozási időt minimalizálja, mely egy busz esetében az adott busz 
érkezési ideje és a következő busz érkezési ideje között értelmezett időkülönbség. A probléma 
annak az indulási időnek a megtalálása, mely esetében az utasokra vonatkozó teljes várakozási 
idő minimális. A következő járat várható érkezési idejének növelésével négy különböző 
célfüggvény értéket kaptak. Az eredményekből megállapítható, hogy amint a késés jelentősen 
megnövekedett a busznak jobban megéri azonnal indulni, míg ellenkező esetben a 
célfüggvény értéke a nulla várakozási időhöz képest mutatott alacsonyabb értéket, így addig 
inkább megéri tartani a buszt (Hall, et al., 2001). 

Xu Jun Eberlein et al. valós idejű adatokat felhasználva vizsgálja, hogy mely állomásokon és 
mennyi ideig érdemes várakoznia a busznak annak érdekében, hogy az összes utas várakozási 
időt minimalizálják. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben az utasok várakozási idejének 
minimalizálása magában foglalja a menetváltozás minimalizálását. A módszer korlátozó 
feltételeit figyelembe véve a vizsgálatok eredményeképpen megállapították, hogy a járművek 
útvonalaival kapcsolatos valós idejű információk elegendőek lehetnek a várakozás-indulás 
döntési kérdéskör meghatározásához, és előfordulhat, hogy a valós idejű utas igényeket 
tartalmazó információk nem feltétlenül szükségesek. Továbbá a jármű tartásának nincs 
jelentős hatása az azt követő járművekre, mely lehetővé teszi az algoritmus valós idejű 
alkalmazását (Eberlein, et al., 2001).  

Chen C. és Schonfeld P. publikációjukban számos olyan logisztikai problémát figyelembe 
vesznek, mely megzavarhatják a rendszer működését. Munkájukban a változó környezethez 
való alkalmazkodáshoz szükséges gyors ütemezési döntéseket optimalizálják. Olyan 
járművezérlési módszert dolgoztak ki, mely segíthet a kezelőknek egy optimalizálási folyamat 
során meghatározni, hogy minden indításra kész állapotban lévő járművet azonnal el kell-e 
küldeni, vagy érdemes bizonyos járműveket várakoztatni. A döntési módszertan akkor segít, 
ha a koordinált árufuvarozási műveleteket véletlenszerű események zavarják. 
Célfüggvényként a tartás és a nem tartással kapcsolatos költségek összegét határozták meg, 
ahol a terminálon lévő minden kész jármű esetében egy bináris változó jelzi a tartással 
kapcsolatos döntést.  A probléma egyszerűsítése érdekében a szerzők csak egy központból álló 
hálózatból indulnak ki, amely szimmetrikus igényt mutat bármely bejövő és kimenő útvonal 
között. A 32. ábra alapján látható, bonyolultabb hálózatot is vizsgálták, figyelembe véve, hogy 
itt a hálózat bármely részének optimalizálása nagy hatással lehet a következő hurok 
várakozásaiból fakadó költségeire (Chen & Schonfeld, 2011). 
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32. ábra: A vizsgált hálózat a várakoztatás és indítás döntési probléma optimalizálására (Chen & Schonfeld, 2011) 

Sun Y. és Paul Schonfeld P. a járművek érkezési ideje közötti korrelációnak hatását vizsgálta. 
A szakirodalomban megtalálható várakoztatási kérdéskörrel kapcsolatos megoldások a 
matematikai egyszerűsítés érdekében függetlennek tekintik az érkező járműveket. Ezzel 
azonban feláldozzák a realizmust, hiszen a való világban léteznek korrelációk. Például egy 
időjárás, vagy torlódás következményeként nem csak egy, hanem a járművek egy csoportja 
érkezhet késve, vagy akár hamarabb. A pozitív korrelációk jelenlétében a járművek 
csoportokban érkeznek, mely jelenséget építik be az eddigi megoldások menetébe. A javasolt 
modellt az előző cikkhez hasonlóan ők is arra használják, hogy segítsék a gépjárművezető 
döntésének optimalizációját, különféle költségtípusok figyelembevételével.  

 
33. ábra: Példa két érkező jármű esetén a várakoztatási döntés problémájára (Sun & Schonfeld, 2016) 
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Az 33. ábra egy egyszerűsített esetet mutat be, ahol két bejövő teherautó érkezik a 
meghatározott vonat terminálra, és az érkezési idők függvényében kell meghatározni az induló 
vonat indítását, vagy tartását. Bár csak egy döntési változó van, ennek az optimalizálási 
problémának a megoldása nehéz a cél nem konvexitása miatt. Ez azt jelenti, hogy bármely 
keresési algoritmus helyi optimumon végződhet. A számítási eredményük alapján 
meghatározták, hogy a járművek érkezési idejének korrelációja nem befolyásolja a teljes 
költség várható értékét. Ezzel egyszerűsítették a problémát, hiszen minden kész járműre 
vonatkozónak elegendő függetlenül meghozni az indítási idejével kapcsolatos döntést (Sun & 
Schonfeld, 2016). 

Alesiani F. és Gkiotsalitis K. cikkükben a megerősítéses tanulás alapú mesterséges intelligencia 
módszer alkalmazásával a busz várakoztatását nem lokális, hanem holisztikus problémaként 
tudták értelmezni. Az adott állapotban meghozott döntés hatását nem csak az ott történő 
várakozás kihatására, hanem a rá épülő buszjáratokra is tekintve vizsgálták. Az eredményük 
példát mutat a számítási szempontból megoldhatatlan valós idejű busz várakoztatási 
problémájának megoldására, egy adatközpontú módszer bevezetésével (Alesiani & 
Gkiotsalitis, 2018). 

Látható, hogy egy adott állomáson történő döntési szituációra számos megoldás található a 
szakirodalomban. A tömegközlekedéssel kapcsolatos eredmények egyértelműen bizonyítják, 
hogy megtakarítások érhetők el a járművek megfelelő tartásával. Az árufuvarozással 
kapcsolatos publikációk a valós rendszer jellemzőinek hatását vizsgálták, melyek 
eredményeképpen bizonyos adatokat érdemes figyelembe venni, viszont vannak olyan 
tényezők melyeket ajánlatos figyelmen kívül hagyni: például a valós idejű adatok alapján való 
tervezéssel további rendszer szintű megtakarítások (azaz várakozási idő csökkenés) érhető el, 
ellenben a járművek érkezési idejének korrelációját nem érdemes figyelembe venni, hiszen 
nincs hatással a teljes költség várható értékére. 

6.2. Elméleti modell 

A járműkövetés rendszere nagy hatással van a logiszitkai hálózatokra. Ahhoz, hogy a konvojok 
lehetőségében rejlő előnyöket maximálisan ki lehessen használni a jövőben szükséges lesz a 
közlekedési hálózatok korszerűsítése. Amennyiben az igényelt infrastruktúra a 
rendelkezésünkre áll, a döntési modellek vizsgálatánál eltekinthetünk a működési környezet 
korlátozó feltételeitől, mint például az útszélességtől vagy útminőségtől. A definiált 
hálózatban ekkor feltételezhető a Fizikai Internet rendszerének működőképessége: a 
rögzített, PI felhasználói számára nyílt átrakó központok definiálása, továbbá a járművek és 
konvojok képesek az egymás közötti kommunikációra és döntések meghozatalára. Jelen 
vonatkozásban egy olyan általános Fizikai Internet rendszere alapján működő hálózatot 
vizsgálok, ahol a meglévő terminálok hálózatát ki tudjuk egészíteni virtuális csomópontokkal. 
A további elemzések során ezeknek a virtuális átrakó helyek lokációjának definiálásával 
foglalkozok. 

A hálózatban a járművek konvojt alkotva haladnak a kiinduló helyzettől a célállomásig. A 
csoportosulások létrejöttét a közös cél motiválja, hiszen, ha össze kapcsolódnak, akkor 
élvezhetik a konvojjal járó előnyöket, még bizonyos útvonalat érintő kompromisszumok árán 
is. Ahogyan az előző fejezetben tárgyaltam, egy ilyen rendszerben vannak járművek, melyek a 
konvojhoz kapcsolódva feladják az eredeti, esetleges legrövidebb útvonalukat, és egy kisebb 
kitérő árán csatlakoznak a csoporthoz. Érdemesnek tartom annak vizsgálatát, hogy a 
rendszerben mekkora előnnyel jár, ha a rögzített átrakó helyek mellett további virtuális 
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csomópontokat definiálunk az adott helyzet függvényében, ahol a konvojok újra 
konfigurálhatják magukat. Ezzel egy adott jármű az eredeti konvojának útvonalához képest 
egy számára kedvezőbb útvonalú csoporthoz tud csatlakozni. 

A vizsgálandó kérdés tehát, hogy amennyiben egy általános PI hálózat meglévő terminál 
rendszeréhez létezik további lehetséges csomópont (kereszteződés, leállók, parkolók), akkor 
az aktuális szállítmányok függvényében hol helyezkedjen el, azaz mi legyen a virtuális újra 
konfigurálási pont lokációjának x és y koordinátája. A konfiguráláshoz szükséges 
információkat minden jármű magával hordozza, mint a kiindulási helyét, a célhelyét és az 
indulási idejét. A virtuális átrakóhely meghatározása során vizsgálni szükséges a járművekhez 
tartozó információkat és annak függvényében kell meghatározni azokat az újra 
konfigurálásokat, mely átrakási esemény nagy előnnyel jár a hálózat számára. 

A logisztikai hálózatot a járművek, az utak, a rögzített terminálok és virtuális átrakó pontok, a 
kiinduló helyek és célállomások definiálják. A vizsgált logisztikai hálózatban tehát vannak előre 
definiált, meghatározott átrakó központok. Ezek a rendszerben fixen léteznek, több jármű 
befogadására és átrakására is alkalmasak. Minden előre meghatározott központot az áruk 
átrakásához szükséges időnek megfelelő szolgálati idő jellemez, melynek megfelelően egy 
központból adott időközönként indítanak az éppen aktuális számú járművet magába foglaló 
konvojt. Ezek mellett létezik jelen vizsgálatban egy virtuális átrakó pont, ahol a járművek 
konvojt válthatnak, tehát újra konfigurálhatják magukat. A Fizikai Internet logisztikai 
hálózatában az átcsoportosulás feltétele, hogy az a jármű, aki konvojt szeretne váltani 
hamarabb, vagy pont ugyan akkor érkezzen a kijelölt átrakó ponthoz, mint az a konvoj, amihez 
csatlakozni szeretne. Ellenkező esetben az átcsoportosulás csak a másik konvoj által 
feltételezett várakozással oldható meg. Ez azt jelenti, hogy a bemutatott modellben a IV. 
típusú szinkronizációt feltételezem 3. táblázat kategorizálása alapján. 

A virtuális átrakó alkalmazására javasolt struktúrára mutat egy példát a 34. ábra. A példában 
az 1,2,3-as számmal jelölt objektumok a kiinduló állomások, míg az 1’, 2’ és 3’ számmal jelölt 
objektumok a célállomások. A bal oldali ábra a kiinduló, alap állapotot mutatja be, ahol az 
egyes kiinduló állomásokból a közös céllal rendelkező járművek konvojt alkotva indulnak és 
érkeznek a célállomásra. Ebben az esetben is fennáll a konvoj rendszerekkel járó előny és 
hátrány is, hiszen vannak olyan járművek melyek a konvojjal járó haszon érdekében kitérőt 
tesznek. Ilyen például az ábrán látható 4-es, 5-ös, illetve a 10-es és 11-es jármű. A hálózatban 
minden kiinduló állomás minden célállomással, továbbá minden célállomás egymással is 
közvetlenül, mindkét irányban elérhető. A Fizikai Internet rendszerében vizsgálódva egy 
globális, nyílt hálózatot értelmezünk. A jobb oldali ábra szemlélteti a bemutatott modell célját, 
azaz egy virtuális központ (VK) meghatározását. Egy ilyen átrakó definiálásával a konvojok a 
kompromisszum árán útjukhoz hozzá adódott felesleges megtett útból takaríthatnak meg, 
így rendszer szinten egy fenntarthatóbb állapotot érhetünk el. Ezen az átrakó pontot történik 
az újra konfiguráció a korábban említett szinkronizációs feltételeket figyelembe véve.  
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34. ábra: Fizikai Internet alapú hálózatban létrehozott virtuális átrakó pontra mintapélda (saját szerkesztés) 

A példa alapján definiált probléma jelen esetben a virtuális átrakó pont lokációjának 
optimalizációja. Az erre javasolt elméleti modell blokkdiagramját a 35. ábra szemlélteti. 

 
35. ábra: A virtuális átrakó ponttal működő Fizikai Internet alapú rendszer elméleti modelljének blokkdiagramja (saját 

szerkesztés) 

A modell bemeneteként az alábbiakat értelmezzük: 

• a kiinduló és célállomások pontos helyét, azaz x és y koordinátája, 

• a szinkronizáció teljesülése végett felmerülő konvoj maximális várakozási ideje 

• az állomások közötti utazási időket, illetve 

• a kiinduló állomásokhoz tartozóan előre definiált igények által meghatározott 
felkeresendő célállomásokat. 

A negyedik típusú szinkronizációt feltételezve a modell bemeneteként szükséges értelmezni 
egy maximális várakozási időt, melyet a hamarabb érkező konvoj hajlandó várni annak 
érdekében, hogy a később érkező konvojjal megtörténhessen a konvojok újra konfigurálása.  
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A modell feladata, hogy a virtuális átrakó pont helyét optimalizálja, melyre két lehetőséget 
rögzítettem: 

• Analitikai úton meghatározható centrum keresést, illetve 

• szimulációs optimalizáció alkalmazása. 

Analitikai úton történő megvalósításra a diszkrét kiinduló és végállomás pontokra a 
koordináta menti centrumnyomozás eredményének felhasználását javaslom, melyhez 
ismertek a ki-, és belépő anyagáramok a szállítási igényeknek megfelelően. A k-adik iterációs 
lépés az alábbi összefüggés szerint határozható meg: 
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A centrum súlypontban való kezdeti felvétele után, iterációs módszerrel kerül meghatározásra 
a végleges találkozó pont koordinátái, amíg az általunk beállított tűrésen belül követi egymást 
két iterációs lépés, a következő összefüggéseknek megfelelően: 
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A szimulációt alkalmazó optimalizáció eljárás áttekintő folyamatát mutatja be 36. ábra. Ennek 
megfelelően a szimuláció kezdetével definiálásra kerülnek a szállítási útvonalak, csomópontok 
és a teljesítendő igények. Az egyes kiinduló állomásokon, meghatározott időközönként a 
rendszer a várakozó járművekből konvojokat képez. Ezt követően a szimuláció kijelöl egy 
először kezdeti, véletlenszerűen meghatározott virtuális találkozó pontot a konvojok újra 
konfigurálásához. A járművekből álló konvojok a célállomások felkeresése előtt 
mindenképpen érintik a kijelölt találkozó állomást. Mikor az adott konvoj megérkezett a 
virtuális átrakó helyre a modell végrehajtja a valós idejű újra konfigurációt. Ezek alapján a 
konvojhoz tartozó járművekhez a következő döntések születhetnek: 

• Maradnak a saját konvojukhoz csatlakozva 

• Egy számukra kedvezőbb konvojhoz konfigurálják át magukat 

• Várakoznak egy maximális várakozási időn belül érkező, számukra kedvezőbb konvojra 
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36. ábra: Fizikai Internet alapú rendszerben létrehozott virtuális átrakó optimalizációjának folyamata (saját szerkesztés) 

A döntések meghozatalát követően a szimuláció elvégzi a szükséges szállítási feladatokat, 
majd az összes szállítási feladat elvégzését követően kiszámítja a célfüggvény értékét. A 
folyamat következő lépése, hogy megvizsgálja a virtuális találkozó lokációjának optimális 
elhelyezkedését. A vizsgálatot a gradiens leereszkedés alapú szimulált hűtést felhasználva 
végzi el. A szimulált hűtés módszer a meghatározott lépésköz értékével kalkulált új koordináta 
párost elfogadja, amennyiben a hozzá tartozó célfüggvény értéke kisebb, mint az előző.  Tehát 
a szimuláció egy adott lokációból a koordináta minden irányába megvizsgálva a lokáció 
áthelyezését, a szimuláció azt az 𝒙, 𝒚 koordináta párost választja, mely a legkisebb 
célfüggvény értékkel rendelkezik. Amennyiben az eljárás alapján nem talál a szimuláció jobb 
lokáció elhelyezést, a szimulációs során előre meghatározott valószínűségi érték mellett 
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elfogadja a rosszabb megoldáshoz tartozó 𝑥, 𝑦 koordináta párost is. A megadott iteráció 
számig a szimuláció mindig újra fut az új virtuális átrakó pont kijelölését követően. 

Az optimalizáció során a cél az összes jármű figyelembevételével, a legkisebb rendszerbe 
töltött idő elérése. Mivel a megtett út a vizsgált rendszerben az idővel arányos, továbbá a 
virtuális átrakó pontoknak nincs létrehozási és megszüntetési költsége, így a legfontosabb 
jellemzője a rendszernek az idő. Rendszerben töltött idő alatt egy adott jármű esetében a 
kiinduló állomásra való megérkezéstől számítva egészen a célállomásra érkezésééig tartó időt 
értjük, beleértve az utazási és várakozási időket. A két módszert összehasonlítva az 
alacsonyabb célfüggvény értékkel, azaz az összes járműre vonatkozó kisebb rendszerben 
töltött idő összegével rendelkező átrakó pont kerül elfogadásra. 

6.3. Számítási példa 

Az előző 6.2. fejezetben bemutatott elméleti modell szemléltetésére a következőkben egy 
számítási példa kerül bemutatásra. Az elméleti példa egy x-y koordinátarendszerben 
elhelyezett négy csomópontból álló rendszer esetén szemlélteti a modell működését és az 
elérhető eredményeket. A minta hálózatot a 37. ábra szemlélteti. 

 

 
37. ábra: Virtuális csomópont elméleti modell szemléltetésére a számítási példa minta hálózata (saját szerkesztés) 

A minta hálózat két kiinduló és két célállomásból áll. A hálózatban a példa során két konvoj 
kerül elindításra az 1-es (I1) és a 2-es (I2) kiinduló állomásból. Az 1-es kiinduló állomásból 
indított konvoj 2 járműből, míg a 2-es kiinduló állomásból indított konvoj 4 járműből áll. Az 
ábrán szaggatott vonal jelöli a konvojok eredeti, kooperáció nélküli útvonalát, miszerint 
mindkét konvoj először a 2-es (O2) célállomást, majd ezt követően az 1-es (O1) célállomást 
keresi fel. A virtuális központ létrehozásával a konvojok induláskor megváltoztatják a tervezett 
útvonalukat, és a rendszerszintű haszon elérése érdekében a virtuális központ (VK) felé veszik 
az irányt. A virtuális központban a konvojok újra konfigurálják magukat, mellyel elérhető jelen 
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esetben, hogy mindkét konvojnak kizárólag csak egy célállomást kell felkeresni. A konfiguráció 
után az 1-es és a 2-es célállomás felé is 3 járműből álló konvoj folytatja az útját. 

A csomópontokhoz tartozó kiinduló adatokat 4. táblázat a foglalja össze, ahol a kiinduló és 
célállomásokhoz látható az x, illetve az y koordináta értékük, illetve az onnan induló vagy 
érkező konvojokhoz tartozó járműszám. 

4. táblázat: Csomópontokhoz tartozó kiinduló adatok 

  x koordináta y koordináta járműszám 

1-es kiinduló állomás 5 10 2 

2-es kiinduló állomás 60 20 4 

1-es célállomás 20 95 3 

2-es célállomás 70 85 3 

Az elméleti modell alapján a cél a rendszer adott állapotához tartozó virtuális központ 
lokációjának meghatározása. Ehhez a 35. ábra alapján két számítás elvégzése szükséges, mely 
az analitikai úton való kalkuláció, illetve a szimuláció. Az analitikai megoldáshoz tartozó 
koordináta menti centrumnyomozás számítási lépéseit az előző fejezetben bemutatott (4) - 
(7) egyenletek foglalják össze. A szimuláció folyamatát a 38. ábra mutatja be. Mindkét 
módszertan megvalósítását a MS Excel VBA felületén írt programkóddal valósítottam meg. 

 
38. ábra: Virtuális központ meghatározásának folyamata szimulált hűtés módszertannal (saját szerkesztés) 
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A szimuláció a 4. táblázat alapján definiált bemenő paraméterek és a hozzá tartozó kiinduló 
célfüggvény érték kiszámításával kezdődik. A korábban definiáltak alapján a rendszer 
legfontosabb paramétere az idő, hiszen a virtuális központnak nincsen létrehozási és 

működtetési költsége. Ennek megfelelően a célfüggvény idő értéke egységes 70
𝑘𝑚

ℎ
 

sebességgel haladó konvojt tekintve és a koordinátákon alapuló kilométer egységben definiált 
távolság meghatározásával kalkulálható. A kiinduló érték meghatározását követően a kezdeti 
virtuális központ koordinátájához képest a szimuláció mind a négy irányba meghatározza a 
várható célfüggvény értékeket a beállított 0,5 értékű lépésköz figyelembevételével. Ezt 
követően a négy új érték közül a legkisebb érték kerül kiválasztásra. A program következő 
lépésként megvizsgálja, hogy az új érték kisebb vagy nagyobb értéket vesz-e fel a jelenlegi 
virtuális központhoz tartozó értéknél. Amennyiben kisebb, úgy elfogadásra kerül. Amennyiben 
nagyobb az érték, úgy az alábbi összefüggésnek megfelelő valószínűséggel elfogadja a 
véletlenül kiválasztott négy új virtuális központ közül az egyiket: 

𝑃(∆𝐸, 𝑇) = 𝑒
−∆𝐸

𝑇 > 𝑅𝑛𝑑() 
(8) 

A valószínűségi vizsgálat során a ∆𝐸 paraméter a jelenlegi és az új célfüggvény érték 
különbségét, míg a 𝑇 érték az új célfüggvény értékét jelöli, melyekből kalkulált exponenciális 
függvényen alapú valószínűség értéke kerül vizsgálatra egy egyenletes eloszláson alapuló 
random függvény által generált értékkel. A folyamat a meghatározott 200 darab iteráció 
végrehajtását követően fejeződik be. 

Az MS Excel VBA felületén létrehozott programkód segítségével két különböző szimulációs 
futtatást hajtottam végre. Elsőként az elméleti origóból, azaz a (0,0) koordináta pontból 
kiindulva indítottam el a virtuális központ lokációjának keresését mindkét módszertan 
esetében, melyet a 39. ábra szemléltet. 

 
39. ábra: Virtuális központ lokációjának keresése az elméleti modell alapján az origóból kiindulva 
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Az origóból indított keresés esetén a koordináta menti centrumnyomozás eredményeként 
kapott virtuális központ lokációjához tartozó célfüggvény értéke 7,568 óra, míg a szimuláció 
eredményeként 7,567 óra. Az értékeknek megfelelően az origóból indított keresés esetében 
a szimuláció alapú keresés eredménye került elfogadásra. 

A második szimulációs kísérlet esetében a keresést a négy csomópont és a hozzájuk tartozó 
induló/érkező járműszám függvényében meghatározott súlypontból indítottam. A súlypont x, 
illetve y koordinátája az alábbi (9) és (10) összefüggésnek megfelelően számítható, ahol 𝑞𝑖 
értékek a csomópontokhoz tartozó járműszámmal egyezik meg: 

𝑥𝑠 =
∑ 𝑞𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1

 
(9) 

𝑦𝑠 =
∑ 𝑞𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1

 
(10) 

A minta példához tartozó súlypont x koordinátája 43,33, y koordináta értéke pedig 53,33. Az 
innen indított szimuláció eredményét a 40. ábra szemlélteti. 

 
40. ábra: Virtuális központ lokációjának keresése az elméleti modell alapján a súlypontból kiindulva 

Az eredményként kapott koordinátákhoz tartozó függvény értékek koordináta menti 
centrumnyomozás esetében 7,568 óra, míg a szimulált hűtés esetén 7,567 óra. Ennek 
megfelelően ez esetben is a szimulált hűtés eredménye került elfogadásra. 
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A virtuális lokáció nélküli konvoj alapú operációt és kooperáció feltételezése esetén lévő 
működés eredményét az alábbi táblázat foglalja össze. 

5. táblázat: Virtuális központ lokációjának elméleti modelljére vonatkozó számítási példájának eredményei 

 Célfüggvény értéke Virtuális központ koordinátái 

 Origóból 
indított 

Súlypontból 
indított 

Origóból 
indított 

Súlypontból 
indított 

Hagyományos konvoj alapú 
működés 

10,964 - 

Kooperáció alapú működés - 
analitikai megoldás 

7,568 7,568 (48.34, 48.67) (47.91, 51.52) 

Kooperáció alapú működés - 
szimuláció alapú megoldás 

7,567 7,567 (48.00, 50.50) (48.33, 49.83) 

Az eredmények alapján látható, hogy a szemléltetett számítási példa esetében nincs 
számottevő különbség az analitikai és a szimuláció alapú megoldás között. Továbbá az origóból 
indítva hasonló eredményre jutott a módszertan, mint az ideálisabbnak mondható 
súlypontból kalkulált szimuláció esetén. A súlypontból indított keresés előnye, hogy kevesebb 
iterációval találja meg az optimumnak vélt virtuális központ lokációját. Kiemelendő viszont, 
hogy a hagyományos, azaz a kooperáció nélküli működéshez képest a virtuális központ 
lokációjának meghatározásával és az azon alapú újra konfigurációval a rendszer 30,98%-kal 
hatékonyabb működést tudott elérni. 

A fejezetben részletezett eredmények, feltételek és logika alapján fogalmaztam meg 
következő tézisemet: 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

(Bohács és Puskás, 2018b), (Puskás és Bohács, 2019b), (Puskás és Bohács, 2019c)  

Kidolgoztam egy olyan elméleti modellt a Fizikai Internet rendszerén belül működő 
szállításokra, mely a konvojok képzését és működését támogatja a szállítás tervezés 
során beiktatott virtuális csomópontok létrehozásával. A modell a virtuális csomópont 
lokációjának meghatározására szolgáló analitikai és szimuláción alapuló megoldási 
javaslatát számítási példán keresztül szemléltettem. 
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7. Konvoj képzés a Fizikai Internet rendszerében 

A konvojok által elvégzett szállítási feladatok előnyeinek jobb kihasználása érdekében egy új 
elméleti modellt hoztam létre. A modell egy Fizikai Internet alapú környezetben értelmezett, 
így a koncepció által kínált tulajdonságokat adottnak tekintem. Ezzel feltételezhető, hogy az 
általam vizsgált ellátási láncban résztvevő kamionok képesek egymással kommunikálni és 
interakcióba lépni. A hálózatban lévő fix és virtuális központok egyaránt minden PI felhasználó 
számára nyitottak. A modell a virtuális központok helyénen meghatározása mellett 
tartalmazza a konvojokat létrehozó járművek pontos kiválasztását is.  

7.1. Blokkdiagram 

A modell áttekintő képét a következő 41. ábra alapján bemutatott blokkdiagram szemlélteti. 

 
41. ábra: Konvojok szervezési modellje – blokkdiagram (saját szerkesztés) 

A diagramon láthatók bal felül a szükséges bemeneti paraméterek, mint a járművekhez 
tartozó kezdő és célállomás igények (melyek a modellben állandó paraméterek), a modellhez 
tartozó rögzített felülvizsgálati időköz, az utazási idők és az állomásokat definiáló koordináták. 
Az információk alapján a végállomásokból indulnak majd el a meghatározott járműveket 
magába foglaló konvojok. Ehhez a járművek – a későbbiekben ismertetett paramétereknek 
megfelelően – folyamatosan generálódnak a hozzájuk tartozó legfontosabb információkkal, 
mint kiinduló- és célállomás, illetve a kiinduló állomásra való érkezésének időpontja. Az adott 
futtatáshoz tartozó felülvizsgálati idő határozza meg, hogy a kiinduló állomásokról milyen 
időközönként indulhatnak el a járművek. Ez az előre definiált időköz a modell vizsgálata során 
fontos paraméter lesz. 

Átellenes oldalon a modell kimeneteként szolgáló adatok láthatók, melyek a végleges szállítási 
és a vele járó várakozási idők, az elvégzett szállítási feladatokhoz tartozó konvojok száma, 
illetve az adott szállítási feladat lebonyolításához tartozó aktuális virtuális központ 
koordinátái. 
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A blokkdiagram alsó részében jelennek meg a főbb korlátozó feltételek. (Larsen, et al., 2019) 
cikkben foglaltakkal megegyezően a modell mellőzi a technológiai és jogi korlátozásokat, nem 
foglalkozik adókkal és illetékekkel, illetve nem foglalkozik az utazással járó 
bizonytalanságokkal. A korábban említett PI alapú rendszernek köszönhetően a hálózat 
teljesen összekapcsolt, a kommunikáció a résztvevők között biztosított. A modell legkisebb 
egysége a jármű, ezáltal a járművek kapacitására sincs korlátozás. Kapacitás tekintetében a 
virtuális központok sincsenek korlátozva, továbbá létrehozásuk nem jár semmilyen költséggel 
(a 6. fejezetben foglaltak alapján), ezzel biztosítva a rendszer rugalmas működését. Egy adott 
konvojhoz maximum 10 jármű csatlakozhat (Meyer & Beiker, 2015), ezzel rögzítve egy felső 
korlátot.  

7.2. Célfüggvény definiálása 

A blokkdiagram középpontjában látható a modell működési algoritmusát biztosító 
megoldások. A modell célja, hogy megtalálja az adott működési paraméterek mellett, hogy 
mely konvojoknak érdemes kooperálni a célfüggvény által meghatározott teljes költség 
csökkentése, vagy akár minimalizálása érdekében. Elsőként a heurisztika kerül bemutatásra, 
mely egy lehetséges megoldást nyújt a konvojok kooperációjára, majd ezt követően a 
megerősítéses tanulás mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldást részletezem, mely által 
a célfüggvényt szeretnénk minimalizálni. 

A célfüggvény definiálásához használt paramétereket és változókat a 4. táblázat foglalja össze. 
A célfüggvényt meghatározó teljes költség három komponensből tevődik össze a (11) 
egyenletnek megfelelően: az tüzelőanyag költségből, a várakozás költségéből és a 
járművezetőhöz tartozó munkaerő költségéből. Mindhárom költségtényező lineáris 
függvényként modellezhető. A teljes költség az EUR egységre konvertált három komponens 
összegéből áll az alábbiak szerint: 

C(𝜃) = Cf(𝜃) + Ct(𝜃) + Cp(𝜃) (11) 

A (8) egyenletben Cf(𝜃) foglalja magába az tüzelőanyag költséget, Ct(𝜃) a várakozás 
költségét, míg Cp(𝜃) a konvojt vezető járműhöz tartozó munkaerő költségét és 𝜃 reprezentálja 

a döntési változók halmazát. 

Az tüzelőanyag költség az alábbiaknak megfelelően számítódik: 

𝐶𝑓 = ∑𝑐𝑓𝑠(𝑖, 𝑗)(1 + 𝛽(𝜂 − 1))

𝑉𝑖

 (12) 

𝛽 = {
1, ℎ𝑎 𝑎 𝑗á𝑟𝑚ű 𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑜𝑗𝑏𝑎𝑛 𝑘ö𝑣𝑒𝑡ő 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡 𝑡ö𝑙𝑡 𝑏𝑒
0, ℎ𝑎 𝑎 𝑗á𝑟𝑚ű 𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑜𝑗𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡ő 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡 𝑡ö𝑙𝑡 𝑏𝑒

 
(13) 

A (12) egyenlet alapján az tüzelőanyag költség a járművek által megtett út és az egységnyi 
tüzelőanyag költség szorzata annak függvényében, hogy a jármű a konvojban követő vagy 
vezető szerepet tölt be. A megtett s(i, j) út a jármű által elvégzendő szállítási feladattól és a 
hozzá rendelt útvonaltól függ. Amennyiben a modell eredményeként két konvoj kooperációja 
valósul meg, a járműveknek egy kerülő utat kell tenniük a találkozási pontig, azaz a virtuális 
központig. A szorzat minden jármű esetében meghatározásra kerül a vizsgált 8 órás 
időhorizontban, majd ezek összege adja eredményül a teljes tüzelőanyag költséget. 
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6. táblázat: Konvojok szervezési modellje - Matematikai jelölésrendszer 

Paraméter Leírás 

𝒊 kiinduló állomások halmaza 

𝒋 célállomások halmaza 

𝒗 konvojvezető járművek halmaza 

𝒘 járművek halmaza 

𝒑 konvojok halmaza 

𝑽𝒊 a szimulációs futtatás során az i állomásra érkező járművek száma 

𝑴 a konvojban megengedhető maximális járművek száma 

𝑷 a járműkonvojok halmaza 

𝒔(𝒊, 𝒋) a járművek által megtett út (𝑖, 𝑗) pontok között 

𝒕𝒊𝒏 𝑣𝑖  jármű kiinduló állomásra való érkezési ideje 

𝒕𝒅𝒊𝒔𝒑 𝑣𝑖  jármű elindulásának ideje a kiinduló állomásról 

𝒕𝒉𝒖𝒑 𝑣𝑖  jármű várakozási ideje a virtuális központban 

𝒄𝒘 egy óra várakozási idő költsége 

𝒄𝒑 járművezető munkaerő költsége kilométerenként 

𝒄𝒇 tüzelőanyag költsége literenként 

𝜷 konvojban résztvevő követő járműveket jellemző paraméter 

𝜼 tüzelőanyag költség megtakarításának mennyisége 

Változók Leírás 

𝒙𝒗,𝒑 értéke 1, ha 𝑣 𝜖 𝑉 jármű a 𝑝 𝜖 𝑃 konvojhoz rendelt, különben 0 

𝒙𝒗,𝒘,𝒑 
értéke 1, ha 𝑤 𝜖 𝑉 jármű követi a 𝑣 𝜖 𝑉 járművet a 𝑝 𝜖 𝑃 konvojban, 

különben 0 

A (13) egyenlet részletezi a 𝛽 paramétert, melynek értéke 1, ha a jármű követő, értéke pedig 
0, ha a jármű vezető a konvojban. A (9) egyenletben szereplő 0 < 𝜂 < 1 paraméter az 
tüzelőanyag megtakarítást határozza meg. A szakirodalom alapján 10%-os megtakarítással 
kalkulál a modell, mely alapján 𝜂 értéke 0,9 (Browand, et al., 2004). Ennek megfelelően követő 
járművek esetében 10%-os tüzelőanyag megtakarítást feltételezhetünk, konvojt vezető 
jármű esetében viszont a konvojban való szállítás nem jár tüzelőanyag megtakarítással. 

A várakozási költséget a következőképpen határoztam meg: 

𝐶𝑡 = ∑((𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑 − 𝑡𝑖𝑛) + 𝑡ℎ𝑢𝑏

𝑉𝑖

) ∙ 𝑐𝑤 (14) 

A modellezett ellátási láncban a járművek két helyen várakozhatnak. Az első a jármű kiinduló 
állomása, ahol a megérkezéstől számítva az indulási időpontig várakozik, melyet a modell 
működési algoritmusa határoz meg. A második hely pedig a virtuális központnak a helye, ahol 
a konvojok kooperációjához szükséges szinkronizáció miatt léphet fel várakozás. A (14) 
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egyenlet alapján a  (𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑 − 𝑡𝑖𝑛) különbség adja az előbb említett első helyen történő 

várakozás idejét, azaz a kiinduló állomásra való érkezés idejének és a jármű elindulási idejének 
a különbségét. A 𝑡ℎ𝑢𝑏 paraméter jelenti a virtuális központban való várakozási időt. Minden 
jármű esetében meghatározásra kerül ezen idők fajlagos várakozási költséggel (𝑐𝑤) való 
szorzatának értékei, melyek végül összegzésre kerülnek a teljes várakozási költség 
számításához. 

A konvojokat vezető járművezető munkaerő költsége az alábbiak szerint kalkulálódig: 

𝐶𝑝 = ∑ 𝑐𝑝𝑠(𝑖, 𝑗)𝛽

𝑉𝑖

 (15) 

A 8 órás időhorizontban vizsgált modell futása során meghatározható az indított konvojok 
száma. Minden konvoj esetében az alkotó járművek közül van egy előre definiált vezető jármű, 
melyet a 𝛽 paraméter jellemez. Amennyiben a vizsgált jármű vezető jármű (𝛽 = 1), a 
munkaerő költség a megtett út és a kilométerenként meghatározott munkaerő költség 
szorzata. 

A modellhez tartozó korlátozó feltételek szintén a változók lineáris függvényei. A korlátozó 
feltételeket az alábbi (13)-(16) egyenletek definiálják. 

1 = ∑ 𝑥𝑣,𝑝

𝑝𝜖𝑃

 (16) 

𝑥𝑣,𝑝 ∈  {0; 1} ∀ 𝑣 ∈  𝑉, 𝑝 ∈  𝑃 (17) 

𝑥𝑣,𝑤,𝑝 ∈  {0; 1} ∀ 𝑣, 𝑤 ∈  𝑉, 𝑝 ∈  𝑃 (18) 

𝑀 ≥ ∑ 𝑥𝑣,𝑝  ∀𝑝 ∈ 𝑃  

𝑣𝜖𝑉

 (19) 

A (16) egyenlet biztosítja, hogy minden jármű egyszerre pontosan csak konvojhoz tartozhat. A 
(17) és (18) egyenlet a döntési változók tartományát korlátozzák. A (19) egyenlet 
meghatározza, hogy a konvoj mérete, tehát a konvojt alkotó járművek száma kisebb, vagy 
egyenlő lehet az M paraméternél. A bemenő adatként szolgáló érkező járműveket generáló 
függvény a Gauss eloszlást használja, melynek paramétereit az 7. táblázat foglalja össze. 

Az 7. táblázat minden induló-, és célállomás párhoz tartalmazza a használt átlag és szórás 
paramétereket. A szimuláció négy különböző átlagértékkel érkező járművek esetét vizsgálta, 
melyek szórás értékben megegyeznek. A 7. táblázat utolsó sorában látható „átlag értékek 
átlaga” kalkulált számok a későbbiekben, az adott futtatás beazonosítására is szolgál, mely a 
járművek átlagos érkezési idejére utal. 

Fontos, hogy felülvizsgálati időközönként a modellben minden induló állomásról egyszerre 
maximum 1 konvoj indítható. A modellben használt egyszerű logisztikai hálózatot a 42. ábra 
szemlélteti, mely példa állapotot felhasználva mutatom be az algoritmus működését, majd a 
szimulációs futtatások eredményét is. Az ábrának megfelelően a kiinduló állomások 
Dortmund, Lipcse és Drezda, célállomások pedig Bréma, Hamburg és Berlin. 
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7. táblázat: Jármű generáláshoz használt Gauss eloszlás paraméterek 

Honnan Hova Szórás Átlag - 1 Átlag - 2 Átlag - 3 Átlag - 4 

1 1 2 perc 2 perc 4 perc 8 perc 16 perc 

1 2 4 perc 3 perc 6 perc 12 perc 24 perc 

1 3 1 perc 4 perc 8 perc 16 perc 32 perc 

2 1 2 perc 5 perc 10 perc 20 perc 40 perc 

2 2 5 perc 1 perc 2 perc 4 perc 8 perc 

2 3 3 perc 4 perc 8 perc 16 perc 32 perc 

3 1 1 perc 6 perc 12 perc 24 perc 48 perc 

3 2 2 perc 4 perc 8 perc 16 perc 32 perc 

3 3 2 perc 3 perc 6 perc 12 perc 24 perc 

Átlag értékek átlaga (λ) 3,56 perc 7,11 perc 14,22 perc 28,44 perc 

7.3. Heurisztikai algoritmus 

Az első algoritmus (heurisztika) során a cél egy megoldás nyújtása a konvojok kooperációjára. 
Az algoritmus működését a 43. ábra által szemléltetett folyamatábra mutatja be. Az 
algoritmus bemenő paraméterei a (már a  41. ábra által bemutatott blokkdiagramnak is 
megfelelően) a kiinduló és célállomások, a fix felülvizsgálati idő, illetve a rendszerbe érkező 
járművek a hozzájuk rendelt érkezési idővel, illetve induló és célállomással.  

Az algoritmus első lépésként létre hozza a bemenő paraméterként megadott kiinduló és 
célállomások által képezhető lehetséges kooperálható irányokat, tehát az összes 
megengedhető kombinációt, majd összegzi a hozzájuk tartozó összes indulásra várakozó 
járműszámot. Ez azt jelenti, ha letelik az előre rögzített felülvizsgálati idő, akkor összegzésre 
kerül például, hogy hány olyan jármű várakozik a rendszerben, melynek szállítási feladata az 
„1-es” vagy „2-es” indulóállomástól az „1-es” célállomásig tart. Ezt a táblázatot szemlélteti a 
8. táblázat a 42. ábra példáját alapul véve. 

Ezekből az információkból alkotott táblázatot a járművek számának megfelelően csökkenő 
sorrendbe való rendezést követően kiválasztásra kerül az első elem, mellyel rögzítésre kerül 
a kooperációban részt vevő két induló állomás és az egyik végállomás. Jelen példában ez az 
„1-es” célállomás, illetve az „1-es” és „2-es” induló állomás a maximális 6 várakozó járműnek 
köszönhetően. A konvojok együttműködéséhez szükséges még egy célállomás kiválasztása 
megegyező induló állomásokkal, tehát ez esetben ez a 8. táblázat 1. vagy 2. sorszámú sora. A 
kettő közül szintén a több várakozó járművel rendelkező irány kerül kiválasztásra, tehát a 
másik kiválasztott célállomás a „2-es” irány lesz. 

Miután meghatározásra kerültek az irányok a következő lépés a konkrét járművek 
kiválasztásra az adott állomásokról. Ehhez egy újabb táblázatban kigyűjtésre kerülnek a már 
korábban kiválasztott irányokhoz tartozó járművek a rendszerben töltött várakozási idejükkel. 
A táblázatot csökkenő sorrendbe rendezve kiválasztásra kerülnek a legrégebb óta várakozók, 
figyelembe véve, hogy a majd belőlük képzett konvojok (kooperáció előtt és után is) maximum 
10 járműből állhatnak. 
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42. ábra: Konvojok szervezési modellje - minta logisztikai hálózat (saját szerkesztés) 

A kooperációhoz szükséges az elméleti találkozási pont, azaz a virtuális központ helyének 
meghatározása, ahol a konvojokat alkotó járművek a végső konvojhoz csatlakozhatnak. A 
lokáció helye egy a választott induló és célállomások által alkotott négyszög elméleti 
súlypontjának felel meg, ahol a csúcsokra vonatkozó súlyok az onnan induló és oda érkező 
járműszámoknak felelnek meg. 
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8. táblázat: Konvojok szervezési modellje - heurisztika - kooperáló párok kiválasztása 

Sorszám Hova Honnan Honnan Járműszám 

0. 1 1 2 6 

1. 2 1 2 5 

2. 3 1 2 0 

3. 1 1 3 2 

4. 2 1 3 5 

5. 3 1 3 2 

6. 1 2 3 4 

7. 2 2 3 4 

8. 3 2 3 2 

A kiválasztásra nem kerülő induló állomásból kooperáció nélkül indul el igény esetén a 
maximum 10 jármű által alkotott konvoj az összes szükséges célállomást bejárva. A 
továbbiakban ezt alap modellnek hívom. 

A konvojokban mindig az első járműben található sofőr, így az algoritmus része ennek 
meghatározása, figyelembe véve a kooperációnál történő járműváltásokat, illetve az alap 
modell esetében az összes felkeresendő irányt. Ennek értelmében úgy kell meghatározni a 
vezetőt tartalmazó járművet, hogy az az újra konfigurálás után is vezető tudjon maradni, 
illetve az alap modell esetében a legutoljára felkeresett célállomáshoz vezessen az útja. Az 
algoritmus minden felülvizsgálati idő leteltével ismétli a fent ismertetett lépéseket amíg a 
vizsgálandó időhorizont (8 óra) le nem telik. Ahogyan korábban is említettem, ez az algoritmus 
egy lehetséges megoldást nyújt a konvojok együttműködésére, de nem biztosít optimális 
eredményt. 

7.4. Megerősítéses tanulás alapú algoritmus 

A második algoritmus a 41. ábra alapján is látható megerősítéses tanulás módszerét használja 
fel a neurális hálókkal kombinálva, melynek taníthatóságát és eredményességét számos 
szakirodalmi forrás bizonyítja (Volodymyr, et al., 2013; David, et al., 2016). A megerősítéses 
tanulás célja a létrehozott ágens optimális viselkedésre való tanítása a kialakított 
környezetben (Sutton, 1992; Sutton & Barto, 2018). A megerősítéses tanulás általános fő 
folyamat ciklusát, az ágens-környezet modellt mutatja be a 0. fejezetben bemutatott 18. ábra. 
Az ágens akciókon keresztül kölcsönhatásba lép a környezettel, melynek állapotát megfigyeli, 
majd a környezet a cselekvés jósága alapján visszajelez az ágensnek. A cél a stratégia jóságának 
megtanulása. 

Jelen modellben az ágens megfeleltethető egy virtuális diszpécsernek, aki minden jármű 
esetében döntést hoz a konvojok kollaborációjával kapcsolatban. Az első, heurisztikai 
algoritmus lépései alapján ez a döntés felel meg a második és a harmadik lépésnek, melyet a 
43. ábra is szemléltet. A megerősítéses tanulás alapú megoldás folyamata ezen lépések 
kivételével megegyezik a heurisztika algoritmussal.  

A megerősítéses tanuláshoz szükséges környezetet a kiinduló és célállomások, illetve a 
hálózatban lévő járművek adják. A jutalom függvény pedig a korábban ismertetett (8) 
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egyenletben bemutatott célfüggvény -1-szerese. Az állapot (s) mindig az adott felülvizsgálati 
időhöz tartozó induló állomásoknál várakozó járműszámoknak felel meg. 

Az algoritmus működéséhez az előbb említett állapotot egy 60 sorból és 3 oszlopból álló mátrix 
reprezentál igazodva a korábban is bemutatott, 42. ábra alapján látható minta logisztika 
hálózatához. A mátrix elméleti felépítését a 44. ábra szemlélteti. Minden célállomáshoz 20-
20-20 sor tartozik. A sorokban szerepelnek az adott célállomásra tartó járművek, melyek 
mennyisége nem lehet több, mint 20 a járműveket generáló függvény értékeinek beállításának 
köszönhetően. A táblázat első oszlopában szerepel a járműhöz tartozó, a rendszerben való 
várakozási ideje. A második oszlopban a járműhöz tartozó induló állomás tartozik, mely a 
mintapéldának megfelelően 1,2 vagy 3 értéket vehet fel. A táblázat utolsó oszlopa mutatja, 
hogy az adott felülvizsgálati időben az adott jármű kiválasztásra került (1) vagy sem (0). 

 

 
43. ábra: Konvojok szervezési modellje – heurisztika és megerősítéses tanulás algoritmus (saját szerkesztés) 

 



82 

 
44. ábra: Konvojok szervezési modellje – megerősítéses tanulás – kiinduló táblázat (saját szerkesztés) 

Ezek alapján az állapottér mérete (ha csak a második és harmadik oszlopot nézzük) nagyobb, 
mint 660. Többek között ennek a nagyságrendnek a kezelési nehézsége volt a motiváció a mély 
megerősítéses tanulás alkalmazásához. Az ágens (virtuális diszpécser) döntése minden 
felülvizsgálati időben megváltoztatja a környezet aktuális állapotát. A döntést jellemző, 
úgynevezett akció a modellben egy egész szám, melynek értéke [0,9) lehet. Mindegyik egész 
szám egy induló-célállomás párt jelent, melyet a 9. táblázat foglal össze. 

9. táblázat: Konvojok szervezési modellje – megerősítéses tanulás – irányok kiválasztásához szükséges segéd táblázat 

ID Honnan Hova 

0 1 1 

1 1 2 

2 1 3 

3 2 1 

4 2 2 

5 2 3 

6 3 1 

7 3 2 

8 3 3 

Az algoritmus a 9. táblázat segítségével kiválaszt egy induló és célállomás párt. Fordított 
logikát alkalmazva, ezzel pont azokat az irányokat rögzítjük, melyek nem vesznek részt a 
kollaborációban. 

A megerősítéses tanulás módszertanában a cél, hogy az ágens maximalizálja az elvárt 
hozamot, mely az egész addigi folyamat során felhalmozott jutalom. A hozamfüggvény a 
következőképpen definiálható (Volodymyr, et al., 2013): 

𝐺 = ∑ 𝛾𝑡𝑅𝑡

𝑇

𝑡=0

 (20) 

Várakozási idő Induló állomás Kiválasztva?

... ... ...

... ... ...

 1-es  
célállomáshoz 
tartozó 20 sor

 2-es  
célállomáshoz 
tartozó 20 sor

 3-as  
célállomáshoz 
tartozó 20 sor
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A (20) egyenletben 𝛾 a diszkontálási vagy leértékelési paraméter a jelen állapot jövőre 
vetíthetőségének mértékét adja meg, értéke [0;1] között lehet. 𝑅𝑡 pedig a t-edik 
időpillanatban vett jutalom értéke. A (21) egyenlet alapján a megerősítéses tanulás az alábbiak 
szerint formalizálható: 

𝜋∗ = 𝑎𝑟𝑔 max
𝜋

𝐸𝜋[𝐺] (21) 

A (21) egyenletben 𝐸𝜋 paraméter jelöli a 𝜋 politika melletti várható értéket egy t tetszőleges 
időpillanatban, melyet maximalizálni szeretnénk. 

A konvojok kooperációjához felépített modell1 a DQN (Deep Q-Networks) algoritmust 
használja, mely kombinálja a Q-tanulás és a mély neurális hálók működését (Mnih, et al., 
2015). Az algoritmus az állapot-érték függvénnyel írható le a következőképpen: 

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) = 𝐸Τ[𝐺(Τ)|𝑠0 = 𝑠, 𝑎0 = 𝑎, 𝜋] (22) 

A (22) egyenlet felhasználja a Markov-tulajdonságot, miszerint egy folyamat jövőbeli 
feltételezett állapota csak a jelenlegi állapottól függ. Az átmenet valószínűség megadja a 𝐺(Τ) 
állapotba való kerülés valószínűségét 𝑠 (𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒) állapotból, 𝑎 (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) akció választása és 𝜋 
politika mellett. Az egyenletben Τ (trajectory) fejezi ki az állapottereken vezetett ágens útját, 
mely az állapot-akció-jutalom időbeli sorozata. A (22) állapot-érték függvény az egyes 
műveletek (akciók) értékét mutatja minden egyes állapotban. Az ágens mindig csak egy adott 
pillanatbéli állapotot lát, mely alapján nem lehetséges a stratégia meghatározása. Ezért van 
szükség az akciók-megfigyelések sorozatának vizsgálatára, mely alapján tanulható a stratégia. 
Ebben az értelemben a Markov döntési folyamatban minden sorozat egy konkrét állapot. 
Ebből adódóan az optimális Q-függvény ismeretében az alkalmazott stratégia (politika) az 
alábbiak szerint vezethető le 𝑠 állapot és 𝑎 akció mellett (Volodymyr, et al., 2013): 

𝜋∗(𝑠) = 𝑎𝑟𝑔 max
𝑎

[𝑄∗(𝑠, 𝑎)|𝜋] (23) 

A (23) egyenlet alapján a cél a 𝑄∗ függvény által az elérhető jutalom maximalizálásához 𝑎 akció 
meghatározása 𝜋 politika mellett. 

A megerősítéses tanulás alapgondolata tehát a keresett állapotérték függvény becslése a 
Bellman-egyenlet, mint iterációs algoritmus használatával, mely a következő intuíción alapul: 
ha az 𝑠 sorozat optimális 𝑄∗értéke a következő lépésben ismert volt minden lehetséges 𝑎 akció 
esetén, akkor az optimális stratégia az 𝑎 akció kiválasztása a [𝑟 + 𝛾 𝑚𝑎𝑥

𝑎
𝑄∗(𝑠, 𝑎)|𝑠, 𝑎] érték 

maximalizálásával. Ebből adódik a következő összefüggés (Volodymyr, et al., 2013): 

𝜋∗(𝑠) = 𝐸𝑠[𝑟 + 𝛾 max
𝑎

𝑄∗(𝑠, 𝑎)|𝑠, 𝑎] (24) 

A Q-tanulást modellmentes módszernek is nevezik, hiszen nincs szüksége sem a tanulás, sem 
a cselekvés kiválasztás modelljére, egyszerűen, ha egy adott állapotban van akkor a 

 

1 A módszer implementálásához Budai Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék PhD hallgatója 
segédkezett. 
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legnagyobb 𝑄(𝑠, 𝑎) értékkel rendelkező cselekvést választja. A Q-függvény (Q-táblázat) 
alkalmazása viszont nehézségekbe ütközhet, amennyiben túl nagy az állapottér. A 
módszertannak ez a hátránya gyakran megmutatkozik és a „dimenzió átkának” is nevezik. A 
leírt problémát a neurális hálózatok alkalmazásával lehet megoldani, mely ez esetben a Q-
függvényt reprezentálja. A Q-hálózat tanítható a veszteség függvény 𝐿𝑖(𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 
minimalizálására, mely minden 𝑖 iterációban változik (Mnih, et al., 2015): 

𝐿𝑖(Θ𝑖) = 𝐸𝑠,𝑎 [(𝑟 + 𝛾 max
𝑎′

𝑄∗(𝑠′, 𝑎′) − 𝑄(𝑠, 𝑎))
2

] (25) 

Ez alapján, a veszteség függvény deriválásával a Q-hálózat tanítása a következőképpen alakul 
(Mnih, et al., 2015): 

Θ𝑡+1
𝑢𝑝𝑑 = Θ𝑡

𝑢𝑝𝑑 + 𝛼 ∙ (𝑟𝑡 + 𝛾 max
𝑎′

 𝑄
Θt

𝑓𝑟𝑧(𝑠𝑡+1, 𝑎′) − 𝑄
Θt

𝑓𝑟𝑧(𝑠𝑡, 𝑎𝑡))
𝛿𝑄Θ𝑢𝑝𝑑(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)

𝛿Θ𝑢𝑝𝑑
  (26) 

A (26) egyenletben Θ𝑓𝑟𝑧 a befagyasztott, fix hálózat súlyait tartalmazó mátrix, Θ𝑢𝑝𝑑 pedig a 
frissített hálózat súlyait tartalmazó mátrix, mely frissítésre kerül minden iterációban. A fix 
hálózat a Θ𝑢𝑝𝑑 paraméterű hálózat késleltetett verziója. A konvojok szervezésére alkotott 
modell két, egy 16 és egy 9 (a 9. táblázat alapján felvehető 9 kimeneti értéknek megfelelően) 
neuront tartalmazó, teljesen összekapcsolt rétegből áll. Az első háló ReLu (Rectied Linear 
Unit) aktivációs függvényt, míg a második lineáris függvényt használ, a különböző diszkrét 
műveletek leképezésének lehetővé tételéhez, melyeket a 45. ábra szemlélteti. Az elmúlt 
időszakban az egyik leghatékonyabb sztochasztikus eljárásnak az Adam bizonyult, így a 
tanításhoz az Adam optimalizáló algoritmus került alkalmazásra (Kingma & Ba, 2014).  

 
45. ábra: Neurális hálóhoz használt ReLu és lineáris függvény (saját szerkesztés) 

A két háló alkalmazása stabilabbá teszi a tanulási folyamatot, mert a felügyelt jel (𝑟𝑡 +
𝛾 𝑄

Θt
𝑓𝑟𝑧) hasonló marad több tanulási cikluson keresztül. A fix hálózatnak, mielőtt elavulttá 

válna, lassan követnie kell a frissített hálózatban lévő változásokat. Ezért a paramétereiben 
különböző, de azonos architektúrájú két hálózat a (27) egyenlet alapján kis lépésekben frissül, 
melynek köszönhetően szinkronizáltak maradnak: 

Θ𝑡+1
𝑓𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛

= (1 − 휀)Θ𝑡
𝑓𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛

+ 휀Θ𝑡
𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 (27) 
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A Boltzmann-mintavétel az akcióhoz rendelt érték alapján dönt a következő lépésről, ezért a 
hasonló értékű akciók hasonló valószínűséggel vannak figyelembe véve. Ez lehetőséget ad 
eldönteni, hogy valójában melyik akció a jobb. A Boltzmann-mintavétel biztosítja a felfedezés 
és a meglévő tudás hasznosítása közötti egyensúly megtartását. Már a kezdetekben segít 
feltérképezni a környezetet, majd végül egy optimális stratégia meghatározását valósítja meg. 

A döntési stratégiát az alábbi (𝑠, 𝑎) paramétertől függő függvény segítségével definiálható: 

𝜋(𝑠, 𝑎) =
𝑒−𝑄(𝑠,𝑎′)Τ

∑ 𝑒−𝑄(𝑠,𝑎′)Τ
𝑎′

 (28) 

A (28) egyenlet az adott állapottérhez (𝑠) tartozó adott akció (𝑎) értékét elosztja az ahhoz az 
állapothoz tartozó összes akció értékével, mellyel megkapjuk adott akció értékének jóságát. 

A DQN algoritmusához használt paramétereket a 10. táblázat foglalja össze. Tesztelések 
alapján ezen paramétereket alkalmazva kellően robusztusnak bizonyult az algoritmus. 

10. táblázat: DQN algoritmushoz használt hiperparaméterek 

Hiperparaméter Érték 

Batch méret 32 

Diszkontálási érték 0,99 

Optimalizáló algoritmus Adam 

Tanulási tényező 5e-4 

Szinkronizálási frekvencia 1e-2 

Memória 1 000 

Döntési stratégia Boltzmann mintavételezés 

Tanulási hossz 10 000 

7.5. Szimulációs eredmények 

Az algoritmusok eredményeinek értékelésére három szimuláció készült el Python 
környezetben. A három szimuláció három különböző működést reprezentál: 

• Alap: ebben a szimulációban nincs a konvojok között kooperáció. A kiinduló 
állomásokról felülvizsgálati időközönként indulnak a feltételek betartása mellett a 
konvojok, felkeresve az összes szükséges célállomást. 
 

• Heurisztika: ebben a szimulációban a heurisztika algoritmust használja a program a 
konvojok együttműködésének kalkulálásához. 
 

• RL: ebben a szimulációban a megerősítéses tanulás (RL) alapú algoritmust használja a 
program a konvojok együttműködésének kalkulálásához. 

Mindegyik szimulációban a járművek azonos, 70 km/h sebességgel közlekednek. A városok 
közötti távolság kiszámítását a Python Geopy modul biztosította. Mindegyik szimuláció 11 
különböző felülvizsgálati időköz beállítása mellett került vizsgálatra. A felülvizsgálati idők 15 
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perctől egészen 60 percig terjedtek, 5 perces növelésekkel. A szimuláció minden esetet külön 
véve (ami 11 különböző felülvizsgálati időt és 4 különböző paraméterű járműgenerálást jelent) 
10-szer került futtatásra, mely esetekben egy futtatás 480 percig tartott. Ennek megfelelően 
összesen 440 különböző szimulációt hajtottam végre. A szimulációk során a korábban 
definiált teljes költséget, illetve a vizsgált időhorizont során indított járműszámot határoztam 
meg. Abból kifolyólag, hogy az egyes futtatások során eltérhetnek a járműszámok, az 
összehasonlítást az egy járműre vetített teljes költség kalkulálásával történt, amihez a teljes 
költséget osztottam el az adott futtatásban indított járműszámmal. 

Először a 7. táblázat alapján definiált átlagos λ=3,56 percenként érkező járművek esete került 
megvizsgálásra, a megerősítéses tanulás és a heurisztika algoritmus összehasonlításának 
szempontjából. Az eredményt a  46. ábra szemlélteti, mely alapján látható, hogy ezen 
feltételek esetén az RL algoritmus alacsonyabb költséggel, és a kisebb szórás miatt (költség 
szempontjából) kiszámíthatóbban teljesített a heurisztikánál. A továbbiakban ennek a 
kérdéskörét vizsgálom meg részletesebben ritkább jármű indítás esetén is. 

 
46. ábra: Heurisztika és RL algoritmus összehasonlítása λ=3,56 perc esetén 

A 47. ábra a három modell (alap, heurisztika és RL) egy részletesebb összehasonlítását 
mutatják be λ=3,56 perc, illetve λ=7,11 perc átlagos járműérkezés esetén. 

 
47. ábra: A három modell összehasonlítása a λ=3,56 perc, és λ=7,11 perc esetén 

A 47. ábra alapján látható diagramok az indított járműszámra vetített teljes költségek átlagát 
mutatja a felülvizsgálati időknek megfelelően, különböző színnel a különböző modelleket 
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szemléltetve. A diagramoknak megfelelően λ=3,56 perc és λ=7,11 perc átlagos járműérkezés 
esetén az RL alapú módszertan alacsonyabb összköltséggel működtette a rendszert. Külön 
figyelmet érdemel, hogy az alap modell, mely esetén nincsen kooperáció a konvojok között 
egy bizonyos felülvizsgálati idő felett elkezdett jobb működést generálni a másik két 
algoritmushoz képest. Ez a határérték λ=3,56 perc esetén 25 perces felülvizsgálati időt 
követően, míg λ=7,11 perc esetén 40 perces felülvizsgálati idő után következett be. Ez a 
példaként használt logisztikai hálózat csomópontjainak földrajzi elhelyezkedésével, illetve az 
egy konvojban maximálisan megengedhető magas járműszámmal is magyarázható, melyet a 
későbbiekben még tovább fogok vizsgálni. 

A 48. ábra az előző diagramokkal megegyező felépítésben mutatja a λ=14,22 perc és λ=28,44 
perc esetén az összehasonlítás eredményeit. A diagramokon látható, hogy ezekben az 
esetekben a heurisztika alapú algoritmus hozott jobb eredményt. Ez az alacsony érkező 
járműszám és ritkán való érkezésnek tudható be.  

 
48. ábra: A három modell összehasonlítása a λ=14,22 perc, és λ=28,44 esetén 

A ritka jármű érkezés által, kevés jármű található a rendszerben, mely alacsony rendelkezésre 
álló adatot eredményez. Ennek köszönhetően az RL algoritmus nem tudja hatékonyan 
megtanulni a modell működését. A tanulás nem fejleszthető a túl kevés elérhető adat, illetve 
a beállított fix időhorizontnak köszönhetően. Az alap modell amennyiben növeljük a 
felülvizsgálati időközöket és még mindig van indításra elegendő, maximum konvojok 
képzéséhez szükséges járműszám alacsonyabb költséggel tud működni, mint a kooperációk 
feltételezése esetén. 

A 49. ábra segítségével szeretném megvizsgálni, hogyan alakulnak az egy konvojba rendeződő 
átlagos járműszámok különböző felülvizsgálati időközönként, a különböző járműgenerálási 
paramétereket figyelembe véve. 
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49. ábra: Konvojonkénti járműszámok összehasonlítása a négy különböző átlagos járműérkezés esetén 

A diagram alapján látható, hogy a felülvizsgálati idő növelésével hosszabb konvojokat tudunk 
képezni. A maximum megengedhető járműszámot (10 jármű) annál hamarabb érjük el, minél 
gyakrabban érkeznek a járművek, tehát minél több jármű van a rendszerben. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a konvojok kooperációja jövedelmezőbb rövidebb 
felülvizsgálati időközök és magasabb érkező járműszámok esetén. Amennyiben eltudjuk érni 
a megengedett maximális járműszámot a konvojok esetében, akkor az alap modell nyújtja a 
legkisebb költséget. A fentiek alapján úgy gondolom, hogy a Fizikai Internet alapú hálózatban 
a javasolt algoritmus megfelelő módszert nyújthat a konvojok koordinálásához virtuális 
központok segítségével.  

Az eredményeket számításba véve az alábbi tézis fogalmazható meg: 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

(Puskás és Bohács, 2019b), (Puskás és Bohács, 2019c), (Puskás és Bertalan, 2019d), (Puskás 

et al., 2020)  

Kidolgoztam egy olyan mesterséges intelligencia gépi tanulás területéhez tartozó 
megerősítéses tanulás alapú módszert, mely a Fizikai internet alapú rendszeren belül a 
konvoj képzést támogatja. A modell eredményességét szimulációs vizsgálatokkal 
igazoltam. 
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8. Fizikai Internet intralogisztikai konverziója 

A jelenlegi globális logisztikai és ellátási lánc-kezelési gyakorlat hosszú távon nem 
fenntartható. Ezért a világban egyértelmű igény fogalmazódott meg a gazdasági, környezeti 
és társadalmi fenntarthatóság megteremtésére (Treiblmaier, et al., 2020). E tekintetben az 
ellátási lánc részeként definiálható intralogisztika rendszerek jelentőségét sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hiszen a növekvő és aprózódó egyedi igények ezeket a rendszereket is 
egyre nagyobb kihívás elé állítják. Tekintettel arra, hogy az intralogisztika számos vállalat 
alapvető költségtényezője, az operatív logisztikai tevékenységek középpontjaként 
tekinthetjük (Karakaya, et al., 2017).  A Fizikai Internet alap gondolata a szakirodalomban már 
több különböző szakterületen is megjelent. Számos vizsgálatot végeztek már extralogisztikai 
rendszerekre vonatkozóan, viszont intralogisztikai rendszereket tekintve igen kevés 
tudományos eredmény található. Fontos kulcsszerepe miatt viszont érdemesnek tartom 
megvizsgálni a Fizikai Internet, mint jövőbe mutató koncepció intralogisztikai rendszerekre 
való implementálását. Kiemelt kutatási iránynak gondolom megvizsgálni, hogy a már az 
extralogisztikai rendszerekben jól alkalmazott és implementált módszertanok és megoldások 
hogyan alkalmazhatók az intralogisztikai rendszerekben.  

Ray Y. Zhong cikkében egy PI-alapú gyártásirányítási rendszert mutat be (PI-enabled 
manufacturing management system: PIM2S), koncentrálva a szoftveres perspektívákra. Egy 
olyan keretrendszert javasolnak, ahol a gyárak valós idejű adatait RFID technológia 
segítségével gyűjtik össze az adatbázis tervezésének megkönnyítése érdekében. Egy 
esettanulmányon keresztül beszámolnak arról, hogy a PIM2S hogyan javítja a valós idejű 
tervezés és ütemezés, valamint a gyártásközi elemek nyomon követését (Zhong, 2015). Ray 
Y. Zhong et al. egy további cikkükben egy szintén valós gyári példán keresztül bemutatják a PI 
alapú rendszer működését, támpontot adva ezzel a többi RFID-kompatibilis vállalatnak, egy 
jövőbe mutató rendszer kiépítéséhez. Különböző teljesítménymutató kiértékelésének 
metódusát prezentálják az RFID által kapott adatokra épített Big data módszertan által. 
Kutatásukban felhívják a figyelmet a Fizikai Internet széleskörű használatára és a benne rejlő 
lehetőségek további felderítésére, kiemelve a valós idejű adat vezérelt döntéstámogatást 
(Zhong, et al., 2014).  

Lin I.-C. és Chen C.-Y. tanulmánya a termelés tervezés, mint klasszikus kombinatorikai NP-
nehéz optimalizálási problémára koncentrálva alakítja át a hagyományos munkaállomásokat 
egy PI alapú gyártó rendszerré. A gyártás ütemezést passzív és kezdeményező ütemezésekre 
osztják annak függvényében, hogy ki kezdeményezi és irányítja az ezzel kapcsolatos 
döntéshozatalt.  Részletezik, hogy az Ipar 4.0 által nyújtott technológiák, mint IoT, CPS, felhő 
és Big data megadják az alapot a PI alapú rendszerhez szükséges érzékelés, számítás és 
kiszolgálás megvalósításához. A π-MS az új gyártási környezettel változásokat hoz a gyártási 
folyamatok, erőforrások kezelésében, melynek célja az intelligens nyomon követés, precíz 
azonosítások megvalósítása. Mint a Fizikai Internet alapjait megteremtő kommunikáció, 
standard protokollok, összekapcsolódás itt is megjelennek. Összehasonlítják működésüket a 
jelenlegi fejlett gyártási rendszerekkel, mint a rugalmas gyártási rendszerek (FMS), az agilis 
gyártási rendszerek (AMS) és az intelligens gyártási rendszerek (IMS). Az összehasonlítás 
alapján kijelentik, hogy a π-MS átláthatóbb, mozgékonyabb, rugalmasabb és robusztusabb. 
Erre vonatkozó információkat rendszerezve a 11. táblázat tartalmazza. A π-MS megteremti a 
technológiai alapjait egy intelligens, dinamikus, összekapcsolt és rugalmas gyártási 
környezetnek (Wang, et al., 2016). 
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11. táblázat: A π-alapú és a hagyományos gyártási struktúra összehasonlítása (Wang, et al., 2016) alapján 

 π-gyártási struktúra Hagyományos gyártási struktúra 

Gyártás vezérlés Információ vezérelt Energia vezérelt 
Reakció módja Kezdeményező mód passzív mód 
Gyártási folyamat ellenőrzése Intenzív módszer Extenzív módszer 
Menedzsment típusa Transzparens „Fekete doboz” 
Szervezeti felépítés Lapos szervezet Hierarchikus szervezet 
Menedzsment dimenzió Multi dimenzió (mesh hálózat) Két-dimenziós (menedzser és irányított) 
Döntéshozatali megközelítés Autonóm interakció Adminisztratív feladatok 

Ezek alapján elsődleges célom a korábban extralogisztikai rendszerekre (4.1. fejezet) 
létrehozott szisztematika alapján definiálni egy Fizikai Internet alapú intralogisztikai rendszer 
komponenseit. Ehhez az ellátási láncokra definiált elemek alkalmasságát vizsgálom meg 
egyenként és feltárom az intralogisztika lehetőségeit. A 0. fejezetben részletezettek alapján az 
Ipar 4.0 és a Fizikai Internet kapcsolatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az Ipar 4.0 eszközei 
közül a széles körben megjelenő szimulációs módszertant érdemes alkalmazni a PI-alapú 
rendszerek modellezésére, tesztelésére és vizsgálatára. Ezért ebben a fejezetben is 
szimulációs módszert alkalmazok a javasolt Fizikai Internet alapú intralogisztikai rendszer 
létrehozásának bemutatására.  

8.1. Komponensek definiálása 

Korábbi kutatásaim során egy új szisztematikát határoztam meg a Fizikai Internet 
komponenseinek definiálására. A szisztematikában rejlő érték, hogy a rendszert alkotó fizikai 
egységeken felül, mint például a π-konténer, tartalmaz informatikai és irányítási feladatokat 
megvalósító komponenseket is, mint például a Track&Trace rendszer. A komponensek 
meghatározása segíti a későbbi modellek megalkotását, szimulációs vizsgálatok végzését. 
Ahhoz, hogy az intralogisztikai rendszerekre vonatkozóan is képesek legyünk Fizikai Internet-
alapú rendszerek modellezésére elengedhetetlennek a rendszerhez szükséges komponensek 
rögzítése. Az egyes komponensek intralogisztikai konverzióját összefoglalóan mutatja a 50. 
ábra, melyet a következőkben részletezek. A korábban meghatározott komponenseket 
tekintem át, kitérve arra, hogy melyek ültethetők át egy az egyben az intralogisztikai 
rendszerekre és melyek igényelnek változtatást. Továbbá az intralogisztikai rendszereknél 
feltérképezem a jelenlegi megoldásokat, rendszer elemek alkalmazhatóságát, illetve az 
intralogisztikában megjelenő Ipar 4.0 által új technológiai vívmányok kompatibilitásait is 
vizsgálom. 

 
50. ábra: Fizikai Internet komponenseinek intralogisztikai konverziója (saját szerkesztés) 
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π-konténer (π-container) 

A Fizikai Internet alapú rendszer egyik legfontosabb alapja az áruk tárolásáért, mozgatásáért 
és szállításáért felelős π-konténer (Montreuil, et al., 2012). Nagyon fontos, hogy ezen 
egységek teljesítsék a környezeti követelményeket, melynek egyik legfontosabb paramétere 
a fenntarthatóság. Ezen cél elérése érdekében elengedhetetlen a környezetbarát, rugalmas, 
több célból is felhasználható, robosztus kialakítás. Ezen felül a rendszerbe való illesztéséhez 
szükséges tulajdonsággal is rendelkeznie kell legfőképpen informatikai szempontból. Ez 
egyrészt az azonosítással, és az egység által hordozott információkkal, illetve annak 
hozzáférhetőségével kapcsolatos. A másik fontos tulajdonság a π-konténerek nyomon 
követhetősége minden időpillanatban a megfelelő mélységű hordozott információkkal. A π-
konténer Fizikai Internet alapú rendszerbe való illeszkedéshez szükséges tulajdonságait az 
3.2.3. fejezetben részletezett, 6. ábra foglalja össze.  

 
51. ábra: π-konténer intralogisztikai konverziója (saját szerkesztés) 

Az intralogisztikai rendszerekben jelenleg is széleskörben alkalmazott anyagmozgatási 
egységek a különböző műanyag dobozok, rekeszek és tálcák. A gyártásban leggyakrabban 
alkalmazott egységek közé tartoznak a KLT ládák (a rövidítés a német Kleinladungsträger 
szóból ered). A ládák alapvetően standard méretekkel rendelkeznek, melyek az EUR 1 típusú 
raklap méretéből indulnak ki, abból a célból, hogy egymásba illeszthetők legyenek egy 
standard egységrakomány képzése során. Ehhez igen hasonló elképzelés alapján kerültek a 
jelenlegi szakirodalomban meghatározásra a ISO konténerek méretét alapjául vevő π-
konténerek (Montreuil, et al., 2015). A ládák célja a belső rendszerben kialakított egységes 
árukezelés megteremtése. Ezen felül a ládák azonosításával és követésével megvalósítható a 
benne tárolandó áru vagy alkatrész nyomon követése is. Véleményem szerint ezzel már 
alapjaiban megteremtette a Fizikai Internet alapú rendszerbe illeszthető π-konténer 
megtestesítését. Természetesen az intelligens rendszerbe való integrálhatóság érdekében 
“okos” KLT ládákká kell alakítani, melyre az Ipar 4.0 fogalom kapcsán megjelent okos 
gyárakban már láthatunk példát, illetve (Zhong, et al., 2015) cikkben például a π-konténerek 
„okos” raklapként kerültek megvalósításra. A 51. ábra kívánja szemlélteti a logisztikai 
hálózatban alkalmazni kívánt π-konténer és a komponens intralogisztikai megfelelőjét, a KLT 
ládákat. 

 

π-konténer (M-box prototípus)
az ellátási láncban

PI-konténer (KLT ládák) 
intralogisztikában
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π-központ (π-hub) 

A jövőbeli logisztikai hálózat következő vizsgált komponense a π-hub, melyek minden PI 
rendszerben részt vevő számára nyitott és hozzá férhető átrakó központok (Pan, et al., 2015). 
Ezen pontok jelentik a legfőbb kooperációs lehetőséget, ahol a π-konténereket a megfelelő 
járművel rendelik össze a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat figyelembe véve. 
Fontos tulajdonsága a szervezésnek, hogy a kompatibilitás megteremtésével minden 
mozgatandó egység bármely erőforrással összerendelhető. Szimulációs vizsgálatok igazolták, 
hogy a PI-ben létrehozott π-központok pozitív hatással vannak a létesítmények 
teljesítményére: csökkentik a teherautók várakozási idejét, illetve a π-konténerek várakozási 
idejét is (Chargui, et al., 2018). A PI-központoknál a be- és kirakodási idő 90% -kal, az erőforrás-
felhasználás pedig 87%-kal csökken (Gontara, et al., 2018). A π-központok két változatát 
érdemes megkülönböztetni. Az egyik a fix, infrastruktúrával rendelkező fizikai központ, a 
másik pedig egy virtuális átrakó pont. 

Fix π-központ (fix π-hub) 

A legtöbb vizsgálat és rendszer során fix, előre meghatározott központokat hozunk létre a 
Fizikai Internet rendszerében (Montreuil, et al., 2012). Ezen átrakó központok számos 
funkcionális elemet magukba foglalnak, mint például várakozók, átrakók, szortírozók. A 
következőkben megvizsgálom, hogy mely, a gyártáshoz kapcsolódó raktár típusok felelhetnek 
meg a definiált π-központnak. Az alábbi típusú raktárakat különböztetjük meg: 

• Alapanyag raktár 

• Alkatrész raktár 

• Félkésztermék raktár 

• Késztermék raktár 

Ezen raktártípusok közül az alapanyag raktár és alkatrész raktár esetében egy több 
kapcsolattal rendelkező csomóponttal állunk szemben alapanyag és göngyölegek 
szempontjából, így mindenképp helyettesíthető funkciója egy Fizikai Internet rendszerébe 
illeszthető fix π-központtal. Félkésztermék raktár esetében is egy rendszeren belüli 
csomópontról beszélhetünk, mely véleményem szerint szintén megfeleltethető π-
központnak. Késztermék raktárak esetében viszont többnyire egy irányból érkeznek áruk, így 
nem tartanám szükségesnek ezen egység átkonvertálását.  

Érdemes megvizsgálni az épületeken belül alkalmazandó tárolási módok Fizikai Internet 
rendszerbe való illeszthetőségét is. A tárolás tekintetében az állvány nélküli tárolás, a 
bejárható állvány, átjárható állvány, soros állvány, görgős vagy gördíthető állvány 
véleményem szerint nem integrálható egy PI alapú rendszerbe, hiszen az elengedhetetlen 
rugalmasságot és kombinálható feltételt nem teremti meg. Továbbá az előbb említett 
állványok a gyakorlatban a Fizikai Internet rendszerének igényéhez képest lassú operációt 
tudnak csak nyújtani.  Ezzel szemben a tárolócsatornás állvány (például a shuttle rendszer) 
integrálását rendkívül ajánlottnak tartom, hiszen megteremti az elvárt rugalmasságot, gyors 
kiszolgálását, továbbá az anyagmozgatás teljesen automatizálttá válhat. A vertikális és 
horizontális körforgó állványok esetében a be és kitárolás azonos oldalról történik, mely 
tulajdonság miatt kevésbé rugalmas tárolási mód a tárolócsatornás állványhoz képest. Ennek 
ellenére véleményem szerint egy kisebb intenzitású, kevésbé komplex csomópont esetében 
integrálható az egység. 
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Virtuális π-központ (virtual π-hub) 

A virtuális π-központok olyan átrakó pontok a hálózatban, melyek lokációja nem fix és nem 
rendelkeznek infrastrukturális elemekkel. Célja, hogy a fix π-hub központokat kiegészítve, 
további találkozási lehetőséget biztosítson az erőforrások számára a rendszer szintű jobb 
kihasználás, rövidebb út és gyorsabb szállítás érdekében. Egy extralogisztikai hálózatban ezen 
találkozókat el lehet képzelni a járművek által képzett konvojok között, ahol a fix π-
központokból induló konvojokból álló járművek konvojt váltanak, ezzel egy ideálisabb 
állapotot elérve.  

Véleményem szerint alapvetően alacsony a virtuális π-központok alkalmazhatósága az 
intralogisztikai rendszerekben. Ennek indoka, hogy az intralogisztikai rendszerekben 
megteendő távolság általában jóval kisebb egy extralogisztikai hálózathoz képest. Továbbá 
amíg egy extralogisztikai hálózatban rendkívül változó a fel-, és leadó pontok elhelyezkedése 
és száma, addig az intralogisztikai rendszerekben többnyire fix lokációk vannak. Ezért kisebb 
módosításokra lehet szükség a Fizikai Internet kompatibilitás megteremtéséhez, melyet a 
későbbiekben bemutatott szimulációban részletezek. Az alap felvetés, hogy az intralogisztikai 
rendszerekben viszonylag gyakran megtalálható, tárolási eszköz nélküli, jelentős átmenő 
forgalommal rendelkező átrakó pontok átkonvertálhatók virtuális π-központtá.  

Fontosnak tartom továbbá megemlíteni a virtuális π-központok intralogisztikai konverziójának 
lehetősége kapcsán a tandem AGV rendszereket, ahol AGV-k adnak át egymásnak árut. Az 
ehhez szükséges találkozóhely a rendszerben lehet változó és virtuális, azaz nincsenek erre 
kijelölt lokációk (Rahimikelarijani, et al., 2020). 

π-szortírozó (π-sorter) 

A π-szortírozók a π-központok fontos részei, amelyek biztosítják a válogatási és hozzárendelési 
feladatot. Funkciója, hogy a különböző belépési pontból fogadja a π-konténereket és azokat 
úgy kell osztályoznia, hogy mindegyiket egy meghatározott teherautóhoz rendelje a 
potenciálisan meghatározott szállítási sorrendben (Montreuil, 2011). A π-szortírozó 
tartalmazhat szállítószalagok és/vagy más π-szortírozók hálózatát. Több szimulációs vizsgálat 
során a grid alapú szortírozó moduláris szállítószalag és válogató rendszert integrálták a π-
központokba az áruk hatékony és helytakarékos osztályozásához és mozgatásához. 

Az intralogisztikai rendszerekben is kétségtelenül nagy intenzitással találhatók válogatási 
feladatok. A Fizikai Internet alapú rendszerbe való integrálhatósághoz fontos szempont 
szintén a rugalmasság és magas fokú hatékonyság, melyet az automatizáció segíthet elő. 
Ebből kiindulva a π-szortírozók intralogisztikai konverziójának egyértelműen megfeleltethetők 
a szortírozó és egységrakomány képző robotok, akár a korábban említett szállítószalagos 
rendszerek kombinálásával, melyet a 4. ábra szemléltet. 
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52. ábra: π-szortírozó intralogisztikai konverziója (Montreuil, et al., 2012) és (Lammer, 2017) alapján 

Okos objektumok (Smart objects) 

A Fizikai Internet a lehető legjobban kihasználja az intelligens objektumok beágyazását. 
Minden π-konténerhez okos címke tartozik, mely egy világszerte egyedi azonosítót jelent, 
hasonlóan a digitális internet rendszeréből ismert MAC azonosítóhoz. Ez az intelligens címke 
biztosítja az azonosítást, integritást, irányítás és nyomon követhetőség meglétét. Az okos 
objektumok lehetővé teszik a kezelés, tárolás és irányítás automatizálását is. Ezen felül okos 
objektumok kommunikálnak és kölcsönhatásba lépnek egymással, és képesek független 
döntéshozatalra és önellenőrzésre (Montreuil, 2011). 

A hálózatban áramló okos objektumok intralogisztikai konverziójaként definiálhatók a 
technológia fejlődésével megjelenő intelligens termékek, mely egy fizikai és informatika alapú 
reprezentációja a terméknek. A kettő közötti kapcsolatot a címke és olvasó használatával 
teremtik meg.  Az intelligens termékek folyamatosan figyelik állapotukat és környezetüket, 
mely alapján reagálnak a működési feltételek figyelembevételével. Továbbá képesek 
memorizálni, kommunikálni és eseményeket kiváltani, vagy értesíteni a felhasználókat, ha 
problémát észlelnek (Meyer, et al., 2009). A PI-kompatibilis üzemi területen belül megjelennek 
az okos gyártási objektumok, melyek az IoT technológiát használják ki az intelligens gyártás 
létrehozásához (Zhong, et al., 2015). 

Hub-and-spoke szállítás (Hub-and-spoke transport) 

A jelenlegi szállítást az irányfuvarok és a hub-and-spoke szállítás vegyes alkalmazása jellemzi. 
Ennek indoka leginkább a kooperáció hiánya, mellyel az egymástól független, közvetlen 
szállítások magas üres járatszámot és további környezetszennyezést eredményeznek. Ennek 
javítása érdekében a Fizikai Internet alapú hálózatban a szállítások egy összekapcsolt hálózat 
részeként, hub-and-spoke megoldással működnének. Ezzel definiáljuk az első, nem fizikai 
komponens elemét a Fizikai Internet alapú rendszereknek. Kulcseleme a kollaboráció és a 
rugalmasság megteremtése. Számos PI-résztvevők számára elérhető csomópontok (π-
központok) lehetővé teszik a π-konténerek zökkenőmentes áramlását a központok között, 
függetlenül a π-konténer birtokosától (Crainic & Montreuil, 2016).   

Az intralogisztikai rendszerekben a belső anyagmozgatás típusait három fő csoportba 
rendezhetjük (Günthner, et al., 2013): 

π-szortírozó az ellátási láncban π-szortírozó intralogisztikában
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• Közvetlen szállítás (taxi-elv): a szállítás kizárólag a feladó pont és a felhasználási pont 
között történik, mely történhet kézi vagy gépi úton (például AGV). 

• Belső körjárat/milkrun (busz-elv): ciklikus szállítási rendszer, mely különböző árukat, 
nyersanyagokat és göngyölegeket szállít különböző felhasználási pontokba egy 
körjárat közben rögzített útvonal és ütemterv alapján, ami az igényekhez igazodva 
változtatható. 

• Fix szállítópálya rendszer (vonat-elv): folyamatos működésű anyagmozgató 
berendezések által egy irányban biztosított szállítás a fel és leadóhely között. 

A felsorolt módszertanok közül megvizsgáltam melyek alkalmazása illeszthető be a Fizikai 
Internet által definiált rendszerbe. Az elmúlt években egyre nő az érdeklődés a decentralizált 
kontrol rendszerek iránt, mint például a CTS (cellular transport system). A CTS rendszer az 
anyagmozgatási egységeken alapszik, melyek megfelelhetnek a taxi-elv vagy a vonat-elv 
koncepciónak is (Karakaya, et al., 2017). A decentralizált rendszer biztosítja azt a 
rugalmasságot, teljesítményt, nyomkövetést és kommunikációt mely szükséges a Fizikai 
Internet alapú rendszerbe való integrálhatósághoz. Ebből kifolyólag véleményem alapján a 
busz-elv alapú koncepció nem feleltethető meg a PI komponensének intralogisztikai 
konverziójának. 

Track&Trace rendszer (Track&Trace system) 

Az elképzelt nyílt és összekapcsolt rendszer eléréshez elengedhetetlen komponens egy olyan 
nyomkövetési rendszer megléte, mely a hálózatban lévő összes objektum zökkenőmentes 
áramlását biztosítja. Ennek alapja a hálózatban szereplő objektumok (például π-konténerek, 
teherautók) múltbeli és jelenlegi helyeinek azonosítása és követése, melyhez minden tárolót 
egyedi intelligens címkével kell felszerelni. A folyamatos kültéri nyomkövetést a GPS (Global 
Positioning System) vagy a mobil kapcsolaton keresztüli helymeghatározás alapján történő 
mobil nyomkövetés teszi lehetővé. A kültéri követés Wifi-vel nem lehetséges, így ez esetben 
kizárólag a 4G, illetve a mobil hálózatok következő generációjaként tervezett 5G 
telekommunikációs technológia alkalmazható (Mennig, et al., 2019). 

A T&T (Track&Trace) rendszer kiépítése nem újdonság az intralogisztikai rendszerekben sem, 
hiszen az Ipar 4.0 által megjelent okos gyárak és raktárak egyik alapját képzik a tárgyak és 
eszközök közötti összekapcsolódás. A leginkább elterjedt beltéri nyomkövetési módszer a 
vonalkód és az RFID. A rögzített szkenner egységek esetén az információátvitel 
megvalósítható Wifi csatlakozással, mely a jelenlegi technika állása alapján egy 
költséghatékony megoldás. A valós idejű helymeghatározó rendszerek (real time location 
system=RTLS) esetében biztosítandó teljes lefedettség és vezeték nélküli kommunikáció 
legnépszerűbb megoldásai a Bluetooth és az UWB (Ultra-Wideband) (Mennig, et al., 2019). Ez 
esetben a 4G alkalmazása nem gyakori. Az 5G technológiával viszont egy megbízható és 
biztonságos hálózat építhető ki biztosítva a nagy összeköttetés és adatsűrűség megvalósítását. 
A T&T rendszer intralogisztikai konverziója látható az 53. ábra alapján. 
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53. ábra: Track&Trace rendszer intralogisztikai konverziója (saját szerkesztés) 

Egységes keretrendszer (Unified framework) 

A Fizikai Internet komponensei közé tartozik egy olyan egységes keretrendszer létrehozása, 
mely biztosítja a rendszer globális működését. Ugyanazon a fogalmi kereten kell alapulnia a 
részrendszereknek függetlenül az érintett hálózat méretétől. A rendszer azonosítható a 
többszintű „Matrjoska orosz-babák” stílusával, ahol a hálózatok egymásba ágyazva, ugyan 
azon protokoll és szabvány szerint működnek (Montreuil, 2011). A PI célja ugyan azt a fogalmi 
keretet használni a létesítmény szintjétől kezdve, regionális és városi szinten keresztül egészen 
a világszintig. 

Az intralogisztikai konverzió esetén a keretrendszer kiépítése szintén szükséges 
komponensnek tekinthető, hiszen a kommunikációhoz és standard működéshez 
elengedhetetlen. A PI-ben alkalmazandó rétegekbe rendezett keretrendszer itt is megjelenik, 
csak kicsit másképpen. Az egyes rétegek a fizikai világban szükséges érzékeléstől indulnak, 
majd fizikai és internettel kapcsolatos világ között szükséges jobb kooperáció és kollaboráció 
érdekében haladnak az interfész rétegen keresztül egészen a döntéshozó, vezérlő réteg felé 
(Zhong, et al., 2015). 

Nyílt, globális logiszitka web (Open Global Logistics Web) 

A Fizikai Internet által meghatározott logisztikai web hálózatnak nyitott, globális, hatékony és 
fenntartható rendszernek kell lennie. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által 
elfogadott Open System Interconnection (OSI) referenciamodellt használják fel a PI alapjául 
szolgáló Open Logistics Interconnection (OLI) referenciamodell bevezetésére (Montreuil, et al., 
2012; Gontara, et al., 2018). 

Az intralogisztikai konverzió definiálásához az Ipar 4.0 által megjelent Reference Architectural 
Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0) modellt használjuk fel. A modell egy egységes értelmezést 
biztosít a szabványokhoz és a használati esetekhez (Lins & Oliveira, 2020). 

Nyílt ellenőrző rendszer (open monitorint system) 

A jövő logisztikai hálózatát, a decentralizált és autonóm irányításhoz egy nyílt megfigyelő 
rendszerrel kell felszerelni. Ezzel tudjuk biztosítani a felügyelést, kommunikációt és 
visszacsatolást. Ennek intralogisztikai konverziója a kiberfizikai rendszerek (CPS), melyek 
együttműködő számítási egységek rendszerei. Az egységek intenzív kapcsolatban vannak a 
fizikai világ folyamatival, mellyel egyidőben annak virtuálisan megjelenő adathozzáférése és 
feldolgozása is megvalósítható (Lins & Oliveira, 2020). 

Track and Trace rendszer – ellátási lánc Track and Trace rendszer - intralogisztika
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Hálózati megbízhatóság (webbed reliability) 

A Fizikai Internet utolsó komponense a biztonság megteremtéséért szolgál. A teljes PI 
hálózatban garantálnia kell a saját megbízhatóságot, tehát a konténerek, szállítmányok 
biztonságát a protokollon és struktúrán belül. A világ szintű hálózat megsokszorozódott 
csomópontokból álló rendszerének biztosítania kell a robusztusság és ellenálló képességet. 

A korábbi (egységes keretrendszer) komponens intralogisztikai konverziójaként 
meghatározott réteges rendszer miatt a megbízhatóság itt is kiemelten fontos megoldandó 
probléma. Az intralogisztikai rendszerekben a robusztusság, agilitást és 
alkalmazkodóképesség funkciókat az irányítási rendszernek kell garantálnia. 

8.2. Szimulációs vizsgálat 

Mivel a lehetséges gyári struktúráknak számtalan különböző lehetősége van, egy alap 
elrendezésre próbáltam összpontosítani, hogy bemutassam a PI rendszer általános 
alkalmazhatóságát. Az új szemléletmódban létrehozott struktúra alapvető célja, hogy 
szakítson a hagyományos működési logikával, és megvalósítson egy innovatív gyártási hálózati 
rendszert, amely a Fizikai Interneten alapul. A modellben egy egyszerű gyártási folyamatot 
vizsgálok, öt különböző termékúttal. Az 54. ábra alapján a fekete nyilak által ábrázolt 
hagyományos rendszerben kilenc különböző szállítási kapcsolat van, amelyek mindegyike 
külön anyagmozgatási tevékenységet jelent. Az anyagmozgató gépek hagyományos esetben 
csak a kijelölt helyek között közlekednek, mindig egy útvonalon. Ezzel szemben a PI 
koncepcióban az összes járművet az összes útvonalon, az összes pont között használják. A 
további rendszerelemeket tekintve az alapanyag raktár és a félkész raktár átalakul fix π-
központokká, hogy minden PI-felhasználó (jármű) hozzáférhessen az állványokon tárolt 
árukhoz. A megmunkálási terület és a festékműhely mellett virtuális π-központok kerültek 
létrehozásra. Az intralogisztika kis távolságai miatt a virtuális π-központok helyei nem 
változnak a vizsgálat során. Nemcsak az alkatrészekkel teli KLT-k áramlását kell modellezni, 
hanem az üres ládák fordított logisztikájára is figyelnünk kell. Ez az oka annak, hogy a legtöbb 
útvonal két-irányú. A (3) és (6)…(9) útvonalak csak egy irányban folynak, mert csak az 
alapanyag raktárba kell a göngyöleget vissza juttatni. 
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54. ábra: PI alapú és hagyományos gyári struktúra modellje (saját szerkesztés) 

Az AnyLogic® 8.7.2 változatban beépített gyár illusztrációját az 55. ábra mutatja. A színes 
vonalak az öt termékút szemléltetik. A szürke és a sárga az alapanyag raktárból közvetlenül az 
1. és 2. összeszerelő üzemhez szállított két útvonalat mutatja. A piros és kék vonalak azokat 
az anyagokat jelentik, amelyeket először megmunkálnak (piros) vagy festenek (kék), majd a 
félkész termékek raktárában tárolnak, mielőtt az összeszerelő üzembe szállítanák. A zöld a 
legbonyolultabb út, amelyen a terméket először megmunkálják, majd festést követően a 
félkész-termék raktárban tárolják és végül az összeszerelő üzembe szállítják. Kilenc AGV végzi 
mind a hagyományos mind a PI alapú rendszerben a mozgatási feladatokat. 

 
55. ábra: A minta gyár 3D-s illusztrációja (saját szerkesztés) 
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A szimulációs modellezéshez a szimulációs szoftver két könyvtárát használtam, melyek az 
alábbiak: 

• Process Modeling Library (version 8.0.5) 

• Material Handling Library (version 8.3.0) 

A szimulációban az esemény vezérelt és az ágens alapú szimulációs eszköz által nyújtott 
lehetőségeket ötvöztem. A modellben három ágens került deklarálásra. Az első a KLT, a 
második ágens az UNIT nevű egység volt, mely a KLT-ből összerakodott egységrakományt 
reprezentálta. A harmadik ágens az AGV, mely a KLT dobozokból összeállított UNIT egységek 
szállításáért felelt. A korábban említett öt különböző termék mindegyikéhez egy Source 
egységeket generáló forrás objektum került elhelyezésre. A Source objektumot minden 
esetben egy kapacitáskorlát nélküli, várakozásért felelős Queue objektum követ. Ameddig a 
KLT-k várakoznak arra, hogy az AGV elvégezze a mozgatásukat, addig a rendszer folyamatát a 
Hold objektum állítja meg. A Hold objektum alapértelmezetten blokkolva szerepel, és kizárólag 
az UNIT egységrakományban meghatározott mennyiségű KLT-t engedi tovább. A mozgatást a 
MoveByTransporter blokk végzi el, ahol az összeállított UNIT egység szétszedéséért az 
UnBatch objektum felel. A hagyományos rendszer esetében minden relációhoz tartozó AGV 
járműhöz külön flotta tartozik, míg a PI alapú rendszerben a teljes rendszert egy közös flotta 
kezeli. 

Amennyiben a KLT eléri a gyártásban a végső rendeltetési helyét, úgy a Sink objektum 
eltüntetni a modellből. A megmunkáló, festő és összeszerelő üzem esetében ezeket az 
időszükségleteket a Delay biztosítja, melyet a folyamatos és zavar nélküli áramlás érdekében 
egy Queue objektum előz meg. A szükséges idő letelte után a KLT ládákból keletkező 
félkésztermék és göngyöleg egységeket a Split blokk generálja. A göngyöleg esetén egy vissza 
szállítási feladat jelenik meg, félkész termék esetén pedig azok tovább mozgatása szükséges a 
gyártási folyamatnak megfelelően. Az 56. ábra a szimulációs modellből mutatja az első út 
irányítását, mely az alapanyagraktárból az összeszerelő üzemig értendő.  

 
56. ábra: Az első termék útjának AnyLogic szimulációs blokkja (saját szerkesztés) 

A szállítási módszer minden reláció és mozgatás esetén azonos, így ezt a részt egy külön 
folyamat-blokkba egységesítettem, melyet ezáltal rugalmasan fel tudtam használni minden 
esetben. A blokk felépítését az 57. ábra szemlélteti. 

 
57. ábra: Mozgatásért felelős folyamat-blokk (saját szerkesztés) 

A Hold objektumot egy Control Event esemény vezérli, melynek működése az esemény-
vezérelt szimuláció alapjához köthető. Egy általam megadott időközönként az eseményben 
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szereplő programkód lefut. A programkód vezérli a megfelelő módon a hagyományos és a PI 
alapú működést. Hagyományos működés során minden reláció esetén külön vizsgálja a 
reláció két végén várakozó KLT-k számát, és a nagyobb várakozó sorral rendelkező állomáshoz 
küldi az AGV-t az idő lejártát követően. A PI alapú struktúra ehhez képest a teljes rendszerben 
végez összehasonlítást. Ennek megfelelően PI esetén minden relációhoz tartozó állomásnál 
várakozó KLT ládát figyelembe véve az AGV-k a legnagyobb várakozó sorral rendelkező 
lokációhoz mennek. 

A modellezett AGV-k kapacitása összesen 16 KLT, mely négy standard KLT (400x600x200 mm) 
négy rétegben történő mozgatását jelenti. Ahogy a járművek biztonsági okokból dolgozók által 

körülvéve mozognak, az AGV-k sebessége 0,8
𝑚

𝑠
. A szimuláció fő bemenete az az 

időintervallum értéke, melynek leteltével az egyes KLT-k megérkeznek az alapanyag raktárba. 
A KLT-k normál eloszlás alapján érkeznek, figyelembe véve a gyári folyamatok sztochasztikus 
jellegét (12. táblázat). Az AGV-k feladat kiosztása esemény vezérelt elven működik, mely 
esemény értékét fix 5 perc és 60 perc között változtatva végeztem vizsgálatokat. A szimuláció 
időhorizontja 16 óra, kezdve nulla perctől 960 percig. A rendszer inicializálásához a raktári 
elemekhez, illetve a megmunkáló és festő üzemhez 20 KLT egység került elhelyezésre a 
szimuláció indításakor. 

12. táblázat: KLT generálásához szükséges időintervallumokhoz tartozó normáleloszlás értékek 

Termék típus Átlag Szórás 

Termék 1 (Szürke) 3 perc 1 perc 
Termék 2 (Piros) 4 perc 2 perc 
Termék 3 (Zöld) 6 perc 1 perc 
Termék 4 (Kék) 5 perc 2 perc 
Termék 5 (Sárga) 3 perc 3 perc 

Minden különböző időköz esetén, mindkét modellnél ötször futtatam 16 órán keresztül a 
szimulációt, melynek a kiértékeléshez az átlagát vettem. Így összesen 120 szimulációt 
végeztem. A vizsgálat során a bemutatott két algoritmust (hagyományos és PI alapú) 
hasonlítottam össze több Key Performance Indicator (KPI) alapján (Staudt, et al., 2014). Az 
eredmények kiértékelését két oldalról közelítettem meg: egyrészt vizsgáltam az AGV-kre 
vonatozó mutató számokat, illetve a KLT-kre vonatkozólag is végeztem összehasonlítást. A 
képletekhez használt jelöléseket a 13. táblázat foglalja össze. 

Először az AGV-re vonatkozó KPI mutatókat elemzem. Az első vizsgált mutatószám az AGV-kre 
vonatkozó kihasználatlanság, mely az alábbiaknak megfelelően kalkulálható: 

𝐾𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛𝑠á𝑔 = ∑
𝐶𝑓𝑟𝑒𝑒,𝑘 ∙ 𝑠𝑘(𝑖, 𝑗)

𝐶𝑘 ∙ 𝑠𝑘(𝑖, 𝑗)

𝑉

𝑘=1

(%) (29) 

A számolás során meghatároztam az AGV-k által mozgatott egységek esetén, hogy mennyi a 
szabadon maradt kapacitás és az AGV által megtett út szorzata. Majd a kapott értéket az 
elméleti legrosszabb esettel, azaz a teljesen üres AGV és ugyan azon út szorzatával osztottam 
el. Ezt a számítást minden AGV minden mozgatására elvégeztem mind hagyományos, mind 
pedig a PI alapú gyártó struktúra esetén. A futtatások eredményeként kapott 
kihasználatlanság értékeket 5 perctől 60 percig az 58. ábra szemlélteti. 
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13. táblázat: Nevezéktan – PI intralogisztikai konverziója 

Paraméter Leírás 

𝑽 AGV-k halmaza 

𝑵 KLT-k halmaza 

𝒔𝒌(𝒊, 𝒋) k-adik anyagmozgatási út hossza (i, j) pontok között 
𝑪𝒇𝒓𝒆𝒆,𝒌  AGV szabad kapacitása a k-adik anyagmozgatás során 

𝑪𝒌  AGV max kapacitása a k-adik anyagmozgatás során 

∆𝒕 (𝒘𝒂𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈) KLT várakozási hossza amíg az AGV elszállítja 

𝑴𝑲𝑳𝑻 Vizsgálat során mozgatott összes KLT száma 
𝒕𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕 Vizsgálat során meghatározott időhorizont (16 óra) 

A kihasználatlanság alapján a rendszer általánosságban annál jobb, minél nagyobb az irányító 
esemény időértéke. A kezdeti magas érték a KLT generáláshoz használt normál eloszlás 
paramétereivel van összefüggésben, hiszen túl ritkán érkeznek a rendszerbe a KLT-k az 5-10-
15 perces indításhoz. Látható, hogy a PI alapú gyártás a nagyobb (20 percen felüli) indító 
időértékek esetén hatékonyabban tud működni. Az említett alacsony (5,10,15 perc) 
időértékek esetét kivéve tehát a PI alapú rendszer hatékonyabban tud működni. Ennek oka, 
hogy ekkor már kellő KLT tud áramlani a rendszerben ahhoz, hogy az összekapcsolt rendszer 
elérje hasznosságát. 

 
58. ábra: AGV-k kihasználatlansága 5 perctől 60 perces vizsgálatig 

A következő vizsgált mutatószám az anyagmozgatási teljesítmény, melynek számítását a 
következőképpen végeztem: 

𝐴𝑛𝑦𝑎𝑔𝑚𝑜𝑧𝑔𝑎𝑡á𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑚é𝑛𝑦 = ∑
𝑀𝐾𝐿𝑇 ∙ 𝑠𝑘(𝑖, 𝑗)

𝑡𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡

 (
𝐾𝐿𝑇 ∙ 𝑚é𝑡𝑒𝑟

ó𝑟𝑎
)

𝑁

𝑙=1

 (30) 

A képletnek megfelelően minden mozgatott KLT dobozokat tartalmazó egység esetén 
megszoroztam a mozgatás során megtett út hosszát a mozgatott darabszámmal, majd a 
szorzatot elosztottam a vizsgált periódus hosszával, ami jelen esetben 16 óra volt. Ezt a 
számolást minden mozgatott KLT-re elvégeztem. Az eredményeket 5 perctől 60 percig vizsgált 
esetekre az 59. ábra szemlélteti. 
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59. ábra: AGV-k anyagmozgatási teljesítménye a PI alapú és a hagyományos gyártó rendszer esetén 

A diagram alapján látható, hogy az adott struktúrán belül nincs szignifikáns különbség az 
anyagmozgatási teljesítményben. A korábban említett gyakori indítási időértékeket (5,10,15 
perc) meghaladva a PI alapú rendszer nagyobb anyagmozgatási teljesítményt tudott elérni. 
Ez össze függésben van azzal, hogy a nagyobb irányító időérték esetén egyre nagyobb 
kihasználtsággal tudnak az AGV-k mozgatást végezni. Viszont egy adott időérték felett már 
nem lesz igazán több a teljesítmény értéke, hiszen hiába jobban kihasználtak az AGV-k, a 
mozgatások száma a ritkább indítás miatt csökken és az AGV-k kapacitása is véges. 

Végül a KLT-re vonatkozóan vizsgáltam a KLT-k várakozási idejét, tehát azt az időt amíg a KLT 
vár az AGV-re hogy elvégezze a mozgatását, miután a rá vonatkozó szállítási feladat már 
generálódott. A várakozási idő számítását az alábbiak szerint végeztem el: 

𝑉á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő =
∑ ∆𝑡 (𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔)

𝑁

𝑙=1

𝑁
 (𝑝𝑒𝑟𝑐) (31) 

Az adott rendszerre tekintve határoztam meg az átlagos várakozási időt. A képlet alapján 
minden KLT-re meghatároztam a várakozási időt, majd ezek összegét elosztottam a vizsgálat 
alatt álló KLT dobozok darabszámával. Az eredmények összefoglaló diagramját az  60. ábra 
szemlélteti. 

Várakozási időt tekintve a hagyományos rendszerben jobb értékeket érhetünk el, azaz 
kevesebbet kell várnia a KLT ládáknak a mozgatásra a feladat megjelenésétől számítva. A 
Fizikai Internet alapú hálózatban fő cél a fenntartható működés elérése, mely ebben az 
esetben a kiegyensúlyozott működéshez köthető. A PI alapú rendszerben az üres járatok 
számának minimalizálása érdekében a KLT ládák hosszabb ideig várakoznak a nagyobb 
mennyiség felhalmozódása miatt. A szimulációk alapján a hagyományos működés során 
átlagosan ~37%-kal több KLT marad bent a rendszerben az időhorizont lejártával, mellyel egy 
kevésbé kiegyenlített és a szűk keresztmetszetekben zsúfoltabb rendszert kapunk. 
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60. ábra: KLT-k várakozási ideje PI alapú és hagyományos gyártó struktúra esetén 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a Fizikai Internet, mint új gondolkodásmód 
integrálását az intralogisztikai rendszerekre tekintve is érdemes implementálni. A megtérülése 
egy extralogisztikai rendszerhez képest várhatóan kevesebb, viszont az új struktúra és 
gondolkodásmód számos új lehetőséget nyit meg a hagyományos rendszerekhez képest. A 
jövő kihívásaihoz szükséges fenntarthatóság, rugalmasság és magasabb hatékonyság 
elérését egyértelműen támogatja egy PI alapú intralogisztikai rendszer létrehozása. 

A fejezetben bemutatott komponensek és a szimulációs eredményeket alapul véve a 
következő tézist fogalmaztam meg: 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

(Puskás és Bohács, 2019c), (Puskás et al., 2020), (Puskás és Bohács, 2021a), (Puskás et al., 

2021b) 

  

Elvégeztem az Fizikai internet intralogisztikai rendszerekre történő konverzióját az 
extralogisztikai rendszereken alapuló komponensek újra definiálásával, mely koncepciót 
szimulációs vizsgálatokkal támasztottam alá. 
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9. Összefoglalás 

Értekezésemet szakirodalmi áttekintéssel kezdtem, melyben négy főbb téma áttekintését 
végeztem el. Az irodalomkutatás során először az Ipar 4.0 területét vizsgáltam, mely során 
kitértem a fogalom definíciójának meghatározásához tartozó sokoldalú megközelítésre, 
továbbá ismertettem a lehetőségek és kihívások mellett a technológiai és logisztikai 
vonatkozásait. Ezt követően a Fizikai Internet, mint az egyik legmeghatározóbb jövőbeli 
logisztikai koncepció alapjait tárgyaltam a logisztikai fenntarthatóság jegyében. A szakirodalmi 
áttekintésem során kitértem a korszerű járműipari megoldások áttekintésére a főbb trendek 
ismertetésével. A fejezetet a mesterséges intelligencia áttekintésével zártam, ahol a 
logisztikai alkalmazhatóság és a jelenleg tapasztalható minőségi adatokra vonatkozó 
kritériumi nehézségek alapján külön kitértem a gépi tanulás, majd a neurális hálók és a 
megerősítéses tanulás módszertanokra. 

A következő fejezetek a téziseimhez tartozó területek kidolgozását és a módszertanok 
bemutatását foglalja magában. A kutatásom elején a Fizikai Internet és az Ipar 4.0 koncepciók 
közti szinergia feltárását végeztem el. Meghatároztam a Fizikai Internet alapú halózat 
komponenseit, melyeket fizikai, irányítási és informatikai csoportokba soroltam. Az elemzés 
alapján megállapítottam, hogy a leginkább alkalmazható Ipar 4.0 eszközök a Fizikai Internet 
alapú logisztikai hálózatban a felhő, Big data, RFID, decentralizáció, szimuláció és rendszer 
integráció. Ezen pillérek közül a szimulációnak kiemelkedő szerepet tulajdonítottam az 
összetett rendszerek fejlesztésének és működési algoritmusok vizsgálatának alapján. 

Az 5. fejezetben a Fizikai Internet járműipari vonatkozásait taglaltam. Áttekintve a 
járműtechnológiai trendek logisztikai vonatkozásait, megállapítottam, hogy az összekapcsolt 
jármű, illetve a konvoj alapú szállítás szervezés segíti elő legnagyobb mértékben a Fizikai 
Internet megvalósítását. Az említett két járműipari trendek esetében részletes elemzést 
végeztem a Fizikai Internet fizikai, irányítási és informatikai komponenseit figyelembe véve. 
Mindkét trend esetében jelentős szerepet tulajdonítottam a π-központok által betöltött 
funkciónak, informatikai szegmensek közül a Track&Trace rendszernek, míg irányítási 
szegmens esetén az egységes keretrendszer jelentőségét emeltem ki.  

A következő, 6. és 7. fejezetben a konvojokkal kapcsolatosan végeztem vizsgálatokat. Első 
körben egy elméleti modell felállításával definiáltam a fix központok mellett a virtuális 
csomópontokat is tartalmazó hálózat működési mechanizmusát. Főbb célom egy olyan 
elméleti modell felállítása volt, mely támogatja a konvojok közti rekonfigurációt és a további 
szervezési lehetőségek meglétét virtuális csomópontok beiktatásával a hálózatba. Az általam 
vizsgált fő kérdés a virtuális csomópont lokációjának meghatározása volt, amennyiben egy 
általános Fizikai Internet alapú hálózat meglévő terminál rendszeréhez további lehetséges 
csomópontokat is definiálunk. A bemutatott számítási példában a hagyományos, azaz a 
kooperáció nélküli működéshez képest a virtuális központ lokációjának meghatározásával és 
az azon alapú újra konfigurációval a rendszer 30,98%-kal hatékonyabb működést tudott 
elérni. A koncepció a gyakorlati szakemberek számára további lehetőséget nyújt egy rugalmas 
és hatékony logisztikai hálózat működtetésére. A meglévő csomópontokból álló struktúra 
robusztusságát és megbízhatóságát növelheti a további csomópontok lehetősége.  

A 7. fejezetben tovább tárgyaltam a konvoj képzés lehetőségét a Fizikai Internet 
rendszerében. A vizsgálathoz meghatározott célfüggvény három összetevője a tüzelőanyag-, 
várokozás-, és a munkaerő-költség. Az elvégzett szimulációs vizsgálat során elemeztem az 
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alap működési modell (ahol a konvojok kizárólag a kiindulási pontban szerveződnek), illetve a 
virtuális találkozópont beiktatásával működő modellek közti különbséget, mely esetében két 
különböző algoritmust is meghatároztam, melyek a heurisztika algoritmus és a megerősítéses 
tanulás alapú megközelítések voltak. Összesen 440 különböző szimulációt hajtottam végre, 
mely során a korábban definiált teljes költség alapján az egy járműre vetített teljes költséget, 
illetve a vizsgált időhorizont során indított járműszámot határoztam meg. A heurisztika a 
kooperációban résztvevő konvojok esetében kizárólag a kiinduló állomásokon várakozó 
járművek számosságát veszi figyelembe, míg a megerősítéses tanulás ezt próbálja 
optimalizálni. A megerősítéses tanulás során alkalmazott jutalomfüggvény a meghatározott 
célfüggvény -1-szerese, míg az akció fordított logikát alkalmazva a rekonfigurációban nem 
részt vevő kiinduló-célállomás párt rögzíti. Az eredményeim alapján megállapítottam, hogy a 
konvojok kooperációja jövedelmezőbb, amennyiben a járműveket gyakrabban indítjuk el a 
kiindulási állomásukról és a rendszerbe érkező járművek száma is magas. Amennyiben 
eltudjuk érni a megengedett maximális járműszámot a konvojok esetében, akkor az alap 
modell nyújtja a legkisebb költséget. Ezek alapján úgy gondolom, hogy a Fizikai Internet alapú 
hálózatban a javasolt algoritmus megfelelő módszert nyújthat a konvojok koordinálásához. A 
gyakoribb indítás következményeként az egy konvojba csatlakozott járművek számossága 
alacsonyabb értékeket vesz fel a meghatározott 10 járműből álló maximumhoz képest. A 
jövőbeli konvoj alapú koncepció megvalósítása ez által nem feltétlenül igényel a gyakorlati 
szakemberek részéről hosszú, sok járműből álló konvojokban való gondolkodást, és az ezzel 
járó irányítási és közlekedési nehézségek megoldását. A rövidebb (3-4 járműből álló) konvoj 
képzés tendenciája figyelhető meg a szakirodalom alapján is, melyet az értekezésemben 
bemutatott megerősítéses tanulás alapú algoritmus is támogat. 

Végül utolsó tézisem részletezését a 8. fejezetben tárgyalom, ahol a Fizikai Internet 
intralogisztikai konverzióját definiálom a komponensek meghatározásával a korábban 
extralogisztikai rendszerben meghatározott komponensek alapján. Véleményem szerint 
fontos kutatási irány, hogy az extralogisztika területén már meglévő és jól működő 
módszertanok hogyan implementálhatók az intralogisztika területén. A vizsgálat alátámasztja 
és iránymutatást ad a gyakorlatban alkalmazandó extralogisztikai módszertanok további 
elemzésére az intralogisztika területén is. A felállított elméleti modellt szimulációs 
vizsgálatokkal támasztom alá, mely során egy egyszerűbb gyártási struktúrát alapul véve a 
hagyományos és a Fizikai Internet alapú szemléletmód összehasonlítását tűztem ki célul. A 
megtérülése egy extralogisztikai rendszerhez képest várhatóan kevesebb, viszont az új 
struktúra és gondolkodásmód számos új lehetőséget nyit meg a hagyományos rendszerekhez 
képest. Az AnyLogic® 8.7.2 változatában elkészített szimulációt több mutatószámmal is 
értékeltem, melyek közül az AGV-kre vonatkozó kihasználatlanság mutatószámát emelném ki. 
A kihasználatlanság értéke a PI alapú rendszer esetén az indítási időköz értékének növelésével 
18%-os javulást ért el a hagyományos struktúrához képest. Az eredmények alapján 
megállapítottam, hogy a jövő kihívásaihoz szükséges fenntarthatóság és rugalmasság elérését 
egyértelműen támogatja egy PI alapú intralogisztikai rendszer létrehozása. A gyakorlati 
szakemberek számára ezen kutatási eredmények új lehetőségeket tárnak fel az újonnan 
megjelenő és alkalmazott Ipar 4.0 paradigmához tartozó technológiai vívmányok 
alkalmazásához.  
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Értekezésem során az alábbi tézisek kerültek megfogalmazásra: 

1. Tézis: 

Definiáltam a Fizikai Internet alapú logisztikai hálózat komponenseit, melyeket fizikai, 
irányítási és informatikai csoportokba soroltam. A Fizikai Internet komponensein és az Ipar 4.0 
pillérein alapulva kidolgoztam egy elemző táblázatot az Ipar 4.0 pillérek Fizikai Internet 
rendszerében való alkalmazhatóságáról. Az elemzés alapján megállapítottam, hogy a 
szimuláció, mint Ipar 4.0 technológiai eszköznek kiemelkedő szerepe van a Fizikai Internet 
alapú rendszerek fejlesztésében, tervezésében és működtetésében. 

2. Tézis: 

Elemeztem azokat a korszerű járműipari megoldásokat, melyek a Fizikai Internet 
továbbfejlesztését szolgálják. Megfogalmaztam a korszerű járműipari megoldások és Fizikai 
Internet megfelelő funkcionalitásai közötti szisztematikus kapcsolatokat. Ez alapján 
megállapítottam, hogy az összekapcsolt jármű (connected vehicle), illetve a konvojok 
(platooning) funkció segíti elő a legnagyobb mértékben a Fizikai Internet megvalósítását. A 
Fizikai Internet fizikai, irányítási és informatikai csoportokba sorolt komponensei alapján, 
elemző táblázat létrehozásával vizsgáltam az összekapcsolt jármű és a konvojok funkciói és a 
Fizikai Internet alapú logisztikai hálózat kapcsolatát. 

3. Tézis: 

Kidolgoztam egy olyan elméleti modellt a Fizikai Internet rendszerén belül működő 
szállításokra, mely a konvojok képzését és működését támogatja a szállítás tervezés során 
beiktatott virtuális csomópontok létrehozásával. A modell a virtuális csomópont lokációjának 
meghatározására szolgáló analitikai és szimuláción alapuló megoldási javaslatát számítási 
példán keresztül szemléltettem. 

4. Tézis: 

Kidolgoztam egy olyan mesterséges intelligencia gépi tanulás területéhez tartozó 
megerősítéses tanulás alapú módszert, mely a Fizikai internet alapú rendszeren belül a konvoj 
képzést támogatja. A modell eredményességét szimulációs vizsgálatokkal igazoltam. 

5. Tézis: 

Elvégeztem az Fizikai internet intralogisztikai rendszerekre történő konverzióját az 
extralogisztikai rendszereken alapuló komponensek újra definiálásával, mely koncepciót 
szimulációs vizsgálatokkal támasztottam alá. 
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10. Jövőbeli kutatási irányok 

Értekezésem befejezése nem jelenti a megkezdett kutatási téma kidolgozásának és 
vizsgálatának lezárását is. A következő években és évtizedekben is várhatóan jelentős 
kihívások elé állítja a szakembereket az egyre növekvő és elaprózódó igények kiszolgálása, a 
dinamikus és rugalmas ellátási láncok adaptálása egy fenntartható hálózat elérése érdekében. 
Ezen kihívások párhuzamosan állítják fel a sokszor egymásnak ellent mondó célokat a 
környezetszennyezés csökkentése, ugyan akkor a hatékonyság növekedésének, 
rugalmasságnak és rendelkezésre állásnak megteremtése céljából. A globális hálózatban 
résztvevők eltérő motivációval rendelkeznek, mely további nehézséget tud okozni a globálisan 
kitűzött elvárások teljesítésében. A jövő rendszerének működtetése érdekében 
elengedhetetlennek tartom vizsgálat alá venni a globális és lokális feladatok kérdéskörének 
kezelését, hiszen az egyértelműen globálisan megfogalmazott célokhoz egyaránt szükség van 
globális és lokális változtatásokra is. Azonban fontos mérlegelni az elénk állított feladatok 
kezelésének szintjét az eredményesség eléréséhez. 

Ehhez tartozóan érdemesnek tartom megemlíteni a kutatásom során is elemzett konvojok 
szervesének kérdéskörét, melyre egyre több kutatás található a nemzetközi szakirodalomban. 
A kutatások eredményeként látható irány, hogy a konvojok szervezése globálisan túl összetett 
problémakört állít fel a gyors és hatékony működéshez, így a lokális irányítás kerül előtérbe 
különböző módszertani megoldásokkal. A lokális irányítás szorosan összefügg az általam is 
implementált átrakó központokat (hub-based) tartalmazó hálózatok feltételezésével, 
melynek fix és változó esetét is megkülönböztethetünk egy Fizikai Internet alapú rendszerben. 
A konvojok szervezési lehetőségeit egymással megfelelő kooperációban érdemes alkalmazni 
a Fizikai Internet alapú logisztikai hálózati struktúrának elemeit figyelembe véve. Ennek 
megfelelően egy általános keretrendszer meghatározása elősegíti a konvojok szervezését, 
mely Fizikai Internet fizikai komponenséhez mely szervezési megoldás kapcsolódjon. A 
szervezési lehetőségek közé tartozó ütemezett, valós idejű és opportunista konvojok 
lehetőségeire megfelelő hálózati felépítést biztosít a Fizikai Internet fix és változó 
központokból álló rendszere. 

A konvojok járműtechnikai megoldásának intenzív előrehaladása megköveteli a szervezési 
kérdéskör minél gyorsabb felzárkózását, így e téma kutatásának további folytatását 
mindenképp rövidtávú terveim között szerepel. További kutatások szükségesek ahhoz, hogy 
az általam bemutatott módszertanban rejlő lehetőségeket jobban ki lehessen használni. A 
jövőben érdemesnek tartom megvizsgálni a heurisztika és a megerősítéses tanulás alapú 
algoritmus ötvözését is, mellyel egy várhatóan alacsonyabb költséggel működő rendszer 
érhető el. Érdemes a konvojok indítását vezérlő felülvizsgálati időkkel kapcsolatban is további 
elemzéseket végezni, nem fix időket feltételezve, hanem a rendszer állapotától függően egy 
adott pillanathoz tartozó optimalizált értéket meghatározni. 

A jövőbeni kutatásoknak véleményem szerint nagy hangsúlyt kell helyezniük az extralogisztikai 
kérdéskörök mellett az intralogisztikai rendszerek Fizikai Internet alapú hálózatba való 
integrálására. A koncepció feltételezi a jövőben szükségesnek mondható vállalatokon átívelő 
együttműködés meglétét, mely kétségtelenül hatással van a belső folyamatokra is. E 
tekintetben nem nélkülözhető a vállalaton belüli rendszerek Fizikai Internet alapú hálózatba 
való illeszthetőségének további vizsgálata. Középtávú jövőbeli kutatási irányként külön 
területként fontosnak tartom a határterület, mint az extra-, és intralogisztikai folyamatok 
találkozásának nehézségeit azonosítani és definiálni, mely alapján egy általánosan is 
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alkalmazható keretrendszer fogalmazható meg a vállalatok Fizikai Internet alapú rendszerre 
való átállásának támogatása érdekében. Ehhez érdemesnek gondolom a már meglévő 
eszközök és módszertanok Fizikai Internetbe való integrálásának lehetőségeit vizsgálni a 
gyakorlati megoldások áttekintésével, mint az extra-, és mind intralogisztikai rendszerekben. 
A két egymásba fonódó hálózat hatékony felépítéséhez és PI alapú hálózattá való válásához 
az átmenetet képző folyamatelemek, mint például a kiszállítási és beszállítási folyamatok és 
átrakások elemzése különös figyelmet igényel. 

Hosszútávon kutatásaimat szeretném kiterjeszteni gyakorlati alkalmazások vizsgálatára is, 
mellyel konkrét esettanulmányok által kapnának támogatást a vállalatok a változás 
megkezdéséhez. Ehhez mindenekelőtt terveim között szerepel egy átfogó, a vállalatok Fizikai 
Internet alapú koncepcióhoz tartozó hozzáállásának, elvárásaiknak és gondolatainak a 
felmérése. Tudomásom szerint jelenleg nincs a Fizikai Internet koncepciójára vonatkozó 
átfogó empirikus kutatás. A kérdőíves felmérés alapját képezné az ALICE platform által 
definiált öt fő kutatási és innovációs terület, mely ütemtervet a Fizikai Internet misszió 
megvalósítására hoztak létre: 

1. Fenntartható és biztonságos ellátási láncok 

2. Folyosók, központok és szinkromodalitás 

3. Információs rendszerek az összekapcsolt logisztikához 

4. Globális ellátási hálózatok koordinálása és együttműködése 

5. Városi logisztika 

A fő vízionált cél 2050-re a nulla kibocsátás elérése, melyet szolgálja a kategóriákba 
csoportosított iránymutatások által megfogalmazott javaslatok. A felmérés visszacsatolást 
nyújtana a Fizikai Internet víziójára a vállalatok által képviselt gyakorlati szemléletnek 
köszönhetően. 
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