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1. Kutatási téma 

1.1. 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. 

1.2. 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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2. Elért eredmények rendszerezése 

Értekezésemben négy főbb terület áttekintését végeztem el. Az irodalomkutatás során először 
az Ipar 4.0 területét vizsgálatam, majd 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, majd a mesterséges intelligencia témakörével 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 kutatásom elején a Fizikai Internet és az Ipar 4.0 koncepciók közti szinergia feltárását 
végeztem el, mely 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. A megállapítást az első tézisemben fogalmaztam meg.  

Kutatásom folytatásaként a Fizikai Internet járműipari vonatkozásait taglaltam. Áttekintve a 
járműtechnológiai trendek logisztikai vonatkozásait, második tézisemben megállapítottam, 
hogy az összekapcsolt jármű, illetve a konvoj alapú szállítás szervezés segíti elő legnagyobb 
mértékben a Fizikai Internet megvalósítását. Ez alapján a továbbiakban a konvojokkal 
kapcsolatosan végeztem vizsgálatokat.  

Harmadik tézisem keretében 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.  

Ezt követően tovább tárgyaltam a konvoj képzés lehetőségét a Fizikai Internet rendszerében. 
Az elvégzett szimulációs vizsgálat során elemeztem az 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. Az eredményeim alapján negyedik tézisemben megállapítottam, hogy 
a konvojok kooperációja jövedelmezőbb, amennyiben a járműveket gyakrabban indítjuk el a 
kiindulási állomásukról és a rendszerbe érkező járművek száma is magas. Ezek alapján úgy 
gondolom, hogy a Fizikai Internet alapú hálózatban a javasolt algoritmus megfelelő módszert 
nyújthat a konvojok koordinálásának hozzájárulásához.  

Végül utolsó, ötödik tézisemben a Fizikai Internet intralogisztikai konverzióját definiálom a 
komponensek meghatározásával, illetve a felállított elméleti modellt szimulációs 
vizsgálatokkal támasztom alá. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a jövő 
kihívásaihoz szükséges fenntarthatóság és rugalmasság elérését egyértelműen támogatja egy 
PI alapú intralogisztikai rendszer létrehozása. 
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3. Új tudományos eredmények 

3.1. 1.Tézis – Fizikai Internet és Ipar 4.0 kapcsolata 

Kutatásom első lépéseként a Fizikai Internet által meghatározott koncepció komponenseinek 
definiálását végeztem el. 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 egy fenntartható hálózat létrehozásával (Montreuil, 2011). A 
komponenseket három fő csoportba rendeztem, melyek a fizikai, informatikai és irányítási 
csoportok. A Fizikai Internet rendszerének komponenseit a 1. ábra foglalja össze.  

 
1. ábra: Fizikai Internet komponensek (saját szerkesztés) 

Fizikai komponensek közé sorolhatók a π-konténer, π-hub, π-szortírozó és okos objektumok. 
Informatikai komponenseket a Track&Trace rendser, a nyílt, globális logisztikai web és a nyílt 
ellenőrző rendszer alkotja, míg az irányítási komponensek közé sorolhatók a hub-and-spoke 
szállítás, egységes keretrendszer és hálózati megbízhatóság. Ezzel a keretrendszerrel 
véleményem szerint megalapozhatók a Fizikai Internet rendszerével kapcsolatos további 
vizsgálatok. 

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 (Bohács, 
et al., 2015). A szemléletmód folyamatosan fejlődik, nincs egy egyértelmű határ, mely 
definiálja, hogy honnan tekintünk egy rendszert Ipar 4.0 rendszernek. Az Ipar 4.0 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. Az Ipar 4.0 eszközök közül, mivel nem volt célom egy újabb szempont szerinti 
csoportosítást létrehozni, az általam felhasznált irodalomban (Bohács, et al., 2015; Saturno, et 
al., 2017; Vaidya, et al., 2018) fellelhető összes megjelenési formát figyelembe vettem. 

A Fizikai Internet komponenseinek és az Ipar 4.0 pillérek definiálását követően tértem ki 
részletesen arra, hogy mely Ipar 4.0 eszközök és funkciók támogatják a Fizikai Internet 
rendszerében megjelenő komponenseket. 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. 
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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).  

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

 

Az elkészített elemző táblázat alapján láthatóvá vált, 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 tézis igazolását az értekezésben a 4. fejezet tartalmazza.  

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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3.2. 2.Tézis – 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 szállítás szempontjából is 
paradigma váltást jelent, hiszen a metaforára épített koncepciónak megfelelően a 
teherfuvarokat ugyanúgy zökkenőmentesen cserélnék, mint az adatokat az interneten 
keresztül (Ciprés & Cruz, 2018). A Fizikai Internet koncepciójának vizsgálata során, egy ilyen új 
rendszer konfigurációjánál lehetetlen lenne elvonatkoztatni a rendszer járműipari 
vonatkozásaitól. 

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. Több iparági szereplő és szakértő is egyetért abban, hogy a 
technológiai vívmányok által vezérelt trendek erősítik és felgyorsítják egymást. A 
járműiparban a logisztika területétől teljesen függetlenül definiálhatók különböző fejlesztési 
irányelvek, amik közül a Fizikai Internet szempontjából fontosabb trendeket tekintettem át, 
melyek az alábbiak: 

• Összekapcsolt jármű 

• Autonóm jármű 

• Elektromos autók 

• Járműmegosztás 

• Konvojban haladás 

Az automatizált, megosztott járművek várhatóan gyökeresen felgyorsítják az elektromos 
járművek piaci terjedését (Golbabaei, et al., 1010). Az egyre növekvő járműmegosztáson 
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 PI koncepció magában foglalja a globális összekapcsolt hálózat gondolatát, melybe könnyen 
beilleszthető a hasonló elméleten nyugvó összekapcsolt járművek innovációja. 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 cserével is járhat a több vagy 
kevesebb kapacitás elérése érdekében, költségcsökkentés céljából. 
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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 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. 
Az értekezésben 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 
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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 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. 

 
2. ábra: Szisztematikus kapcsolat a Fizikai Internet és az összekapcsolt jármű és konvoj koncepció között 

 

A tézis igazolását a 5. fejezet tartalmazza.  
Kapcsolódó saját publikációk: 

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

Elemeztem azokat a korszerű járműipari megoldásokat, melyek a Fizikai Internet tovább 
fejlesztését 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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3.3. 3.Tézis – Virtuális csomópontok a Fizikai Internet alapú hálózatban 

A konvoj rendszerének biztosításához a jármű-útvonalakat szinkronizálni kell. A járművek 
szinkronizálása két vagy több jármű útvonalainak összekapcsolását jelenti. 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). 

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, 
miszerint mennyi ideig várakozzon ahhoz, hogy még számára haszon származzon belőle, tehát 
költséget takarítson meg. A tömegközlekedéssel kapcsolatos eredmények egyértelműen 
bizonyítják, hogy megtakarítások érhetők el a járművek megfelelő tartásával (Sun & 
Schonfeld, 2016; Alesiani & Gkiotsalitis, 2018).  

Ahhoz, hogy a konvojok lehetőségében rejlő előnyöket maximálisan ki lehessen használni a 
jövőben szükséges lesz a közlekedési hálózatok korszerűsítése. 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 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. A javasolt elméleti modell blokkdiagramját az 
3. ábra szemlélteti. 

 
3. ábra: A virtuális átrakó ponttal működő Fizikai Internet alapú rendszer elméleti modelljének blokkdiagramja 

A vizsgált logisztikai hálózatban tehát vannak előre definiált, meghatározott átrakó 
központok. Ezek a rendszerben fixen léteznek, több jármű befogadására és átrakására is 
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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 a 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.  

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 szimulációs 
optimalizáció esetén a döntések meghozatalát követően a szimuláció végzi el 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 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. 

A bemutatott elméleti modell szemléltetésére egy számítási példa került bemutatásra. Az 
elméleti példa egy koordinátarendszerben elhelyezett négy csomópontból álló rendszer 
esetén szemlélteti a modell működését és az elérhető eredményeket. A minta hálózatot a 4. 
ábra szemlélteti. 
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4. ábra: Virtuális csomópont elméleti modell szemléltetésére a számítási példa minta hálózata (saját szerkesztés) 

A minta hálózat két kiinduló és két célállomásból áll az elméleti x-y koordináta rendszerben 
elhelyezve. A hálózatban a példa során két konvoj kerül elindításra az 1-es és a 2-es kiinduló 
állomásból. Az 1-es kiinduló állomásból indított konvoj 2 járműből, míg a 2-es kiinduló 
állomásból indított konvoj 4 járműből áll. A virtuális központban a konvojok újra konfigurálják 
magukat, mellyel elérhető jelen esetben, hogy mindkét konvojnak kizárólag csak egy 
célállomást kell felkeresni. 

Mindkét módszertan megvalósítását a MS Excel VBA felületén írt programkóddal valósítottam 
meg. Az MS Excel VBA felületén létrehozott programok 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. A második szimulációs kísérlet esetében a keresést a négy csomópont és a hozzájuk 
tartozó járműszám függvényében meghatározott súlypontból indítottam.  

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. Kiemelendő viszont, viszont 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 tézis igazolását az értekezésben a 6. fejezet tartalmazza.  

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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3.4. 4.Tézis – Konvoj képzés a Fizikai Internet rendszerében 

A konvojok által elvégzett szállítási feladatok előnyeinek jobb kihasználása érdekében egy új 
elméleti modellt hoztam létre. A modellben feltételeztem, 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 helyének meghatározása mellett tartalmazza a konvojokat 
létrehozó járművek pontos kiválasztását is. 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 algoritmust mutattam be, mely egy lehetséges megoldást nyújt a konvojok 
kooperációjára, majd ezt követően a megerősítéses tanulás (RL) mesterséges intelligenciát 
alkalmazó megoldást részleteztem, mely által a célfüggvényt szeretnénk minimalizálni. Az 
állapottér mérete nagyobb, mint 660, mely 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. 

A második algoritmus a megerősítéses tanulás módszerét használja fel a neurális hálókkal 
kombinálva (DQN – Deep Q-network). A modell áttekintő képét a következő 5. ábra alapján 
bemutatott blokkdiagram szemlélteti. 

 
5. ábra: Konvojok szervezési modellje – blokkdiagram 

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 kiinduló állomásokból indulnak majd el a meghatározott járműveket 
magába foglaló konvojok. Ehhez a járművek – a későbbiekben ismertetett paramétereknek 
megfelelően – folyamatosan generálódnak a hozzájuk tartozó legfontosabb információkkal, 
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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. 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 célfüggvényt meghatározó teljes költség három komponensből tevődik össze az (1) 
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) (1) 

Az (1) 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 első algoritmus (heurisztika) során a cél egy megoldás nyújtása a konvojok kooperációjára. 
Az algoritmus működését a 6. ábra által szemléltetett folyamatábra mutatja be. A második 
algoritmus a 5. ábra alapján is látható megerősítéses tanulás módszerét használja fel a 
neurális hálókkal kombinálva. 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 
6. 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 (1) 
egyenletben bemutatott célfüggvény -1-szerese. Az állapot (s) mindig az adott felülvizsgálati 
időhöz tartozó induló állomásoknál várakozó járműszámoknak felel meg. 

Az algoritmusok eredményeinek értékelésére három szimuláció készült el Python 
környezetben. A három szimuláció három különböző működést reprezentál: az alap esetben 
nincs a konvojok között kooperáció, a heurisztika esetében az első algoritmust használja a 
program a konvojok együttműködésének kalkulálásához, míg az RL esetében: a megerősítéses 
tanulás (RL) alapú algoritmust használja a program a konvojok együttműködésének 
kalkulálásához. 
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6. ábra: Konvojok szervezési modellje – heurisztika és megerősítéses tanulás algoritmus (saját szerkesztés) 

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.  

 

A tézis igazolását az értekezésben a 7. fejezet tartalmazza.  

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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3.5. 5.Tézis – 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).  

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 7. 
ábra. A korábban meghatározott komponenseket tekintem át, hogy melyek hogyan ültethetők 
át egy az egyben az intralogisztikai rendszerekre. 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. 

 
7. ábra: Fizikai Internet komponenseinek intralogisztikai konverziója 

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 8. 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 irányba mutatnak, mert csak az 
alapanyag raktárba kell a göngyöleget vissza juttatni. 
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8. ábra: PI alapú és hagyományos gyári struktúra modellje 

Az AnyLogic® 8.7.2 változatban beépített gyár illusztrációját a 9. 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 
(automated guided vehicle) végzi mind a hagyományos mind a PI alapú rendszerben a 
mozgatási feladatokat. 

 
9. ábra: A minta gyár 3D-s illusztrációja 

A szállítási módszer minden reláció és mozgatás esetén azonos, így ezt a részt egy külön 
folyamatábra-blokkba egységesítettem. A blokk felépítését az 10. ábra szemlélteti. 
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10. ábra: Mozgatásért felelős folyamatábra-blokk 

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 hatékonytalanság mutató jellemzi, hogy az AGV-k szállítási kapacitásának kihasználtságát a 
megtett úttal arányosan. Ez alapján, melyet a 11. ábra szemléltet, 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. 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. 

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

 

A tézis igazolását az értekezésben a 8. fejezet tartalmazza.  

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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4. Jövőbeni 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 feltételezését, 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 kutatása 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 gondolataiknak a 
felmérése. Tudomásom szerint jelenleg nincs a Fizikai Internet koncepciójára vonatkozó 
átfogó empirikus kutatás.  

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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