
TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA 

Nemlineáris dinamika 
a termelési logisztikában 

A termeléstervezés és irányítás elsőrendű feladata a folyamatok optimá-
lása. A logisztikai mutatók esetében ez rövid átfutási időket, pontos szállí-
tást, kis készleteket és a berendezések kapacitásának jó kihasználását 
jelenti. Ezeket a gyakran egymásnak ellentmondó célokat a szakirodalom 
„a folyamattervezés dilemmája”-ként említi. 

Tárgyszavak: termelési logisztika; termelés; nemlineáris dinamika; 
folyamattervezés; turbulencia; szimuláció. 

Turbulencia a termelésben 
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ipari vállalatok a feladatok 20–30%-át 

nem az eredeti tervekben szereplő eszközökkel hajtják végre. A vevők köve-
telményeinek változása, a határidők módosulása, a sürgős feladatok, üzem-
zavarok és a munkások hiányzása hatással vannak a termelés tervszerűségé-
re és kedvezőtlenül befolyásolják a tervezés biztonságát. 

Ezekre a nehezen előre jelezhető feltételekre egyre elterjedtebben alkal-
mazzák a „turbulencia” kifejezést. Valóban, az áramlástani turbulencia sok ha-
sonlóságot mutat a termelési folyamatokkal. A mérnökök sok műszaki terüle-
ten (pl. a repülőgépek aerodinamikájában) megtanulták a turbulens folyama-
tok kezelését. Annak ellenére, hogy a kutatások számos minőségi eredménye 
ismert, a mai napig nem áll rendelkezésre a turbulencia kialakulásának teljes 
mennyiségi elmélete. A fő kérdés az, hogy a lamináris, sima áramlás miért vált 
át hirtelen egy szabálytalan, turbulens mozgássá. Az átmenet fokozatosan 
vagy egy csapásra megy-e végbe? 

A termelési turbulencia fogalmát számos szakcikk tárgyalja. Egyesek a 
hatáselemzés módszerét használják a vállalati logisztika rugalmasságának 
értékelésére. A turbulenciát a dinamika és komplexitás kombinációjaként hatá-
rozzák meg és annak mértékét egy 0-tól (nincs) 5-ig (igen erős) terjedő skálán 
fejezik ki. Az elemzés célja a környezeti paraméterek logisztikai mutatókra 
gyakorolt hatásának és ezzel a tervezési adatok stabilitásának meghatározá-
sa. Ennek megfelelően minden olyan adatot, amely kisfokú stabilitást mutat, 
folyamatos megfigyelésnek kell alávetni annak érdekében, hogy a változáso-
kat kellő időben észleljék és a terv módosulásának hatását a logisztikai rend-
szerben is érvényesítsék. 

 



A termeléstervezés és irányítás turbulenciájának analógiáját a fizikai tur-
bulenciával más kutatók is tárgyalják. Eszerint a termelés üteme (átfutási idő) 
és a feladatok összetétele (feladatmix) az áramló közeg olyan tulajdonságai-
val analóg, mint az áramlási sebesség és a viszkozitás. A fizikai áramlás négy 
állapotának (lamináris áramlás, gyenge, erős és teljes turbulencia) megfelelő-
en lehet a vállalati helyzetet jellemezni. A termelésben turbulens helyzet akkor 
áll fenn, ha átlagértékekre alapozott tervezéssel egyes feladatok aktuális hely-
zete nem vezethető le. A mennyiségi és minőségi változások, valamint a mű-
szaki és szervezési zavarok a turbulencia csíráinak tekinthetők. A stabilitás 
lényeges feltétele, hogy a munkarendszer ellenállása ellensúlyozza a turbu-
lencia csíráinak hatását. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a turbulencia fogalma a termelési 
rendszerekkel kapcsolatban összehasonlítható a fizikai áramlás kaotikus je-
lenségeivel. A turbulencia a dinamika és a komplexitás keverékének tekinthe-
tő. A keverési arányok azonban nem ismertek és a komplexitás mértéke is 
nehezen számszerűsíthető fogalom. A káoszra is (amelyet mint rendetlensé-
get és véletlenszerűséget értelmeznek és nem kapcsolják a nemlineáris di-
namikára vonatkozó ismeretekhez) a turbulencia kifejezést használják. Előre 
nem látható ingadozások, véletlen jelenségek, hiányzó irányítási és ellenőrzé-
si lehetőségek turbulenciával jellemezhető eseményeket eredményeznek. A 
valóban sztochasztikus jelenségek alig befolyásolhatók. Ha azonban a terme-
lési rendszerekben a turbulenciát fizikai értelemben használnák, akkor ezzel 
kapcsolatban több kérdést lehetne feltenni, meg lehetne határozni olyan pa-
ramétereket, amelyekkel a dinamikus termelési folyamatokat irányítani és 
szabályozni lehetne. Végül mindez ahhoz az érdekes vitához vezet, hogy lé-
tezik-e a termelési rendszerekben determinisztikus káosz. 

A nemlineáris dinamika 
alapgondolata 

A káoszt általában teljes zűrzavarral és rendetlenséggel azonosítják. Et-
től az általános elképzeléstől elhatárolódva a nemlineáris dinamikában a „de-
terminisztikus káosz” megnevezést alkalmazzák. Ezzel azt fejezik ki, hogy a 
káosz nem sztochasztikus jelenség, hanem a kívülről véletlenszerűnek látszó 
dinamika szabályoknak van alávetve. A determinisztikus káosz tehát leírható 
és ellenőrizhető, ha ismerik a dinamika szabályait. 

Egy rendszert akkor lehet determinisztikusnak nevezni, ha állapotát egy 
bizonyos időpontban egy korábbi időpontban való állapota egyértelműen meg-
határozza. Azonos kezdeti állapot esetében azonos idő múlva és azonos kör-
nyezeti feltételek esetében a rendszer azonos fejlődési folyamaton megy át. 
Egy tisztán sztochasztikus rendszer fejlődését viszont előre megmondani nem 
lehet. Egy t időpontban a kiindulási állapotból különböző állapotok ala-
kulhatnak ki P valószínűséggel. A kaotikus állapotok a determinisztikus dina-

 



mikus állapot speciális esetei. A külső szemlélő számára ezek véletlenszerű-
nek, szabálytalannak tűnnek, ténylegesen azonban olyan szabályoknak van-
nak alávetve, amelyek speciális folyamatokat határoznak meg. 

Egyszerű fizikai rendszer, pl. a kilendített ingát jellemző dinamikus visel-
kedés a nemlineáris adatelemzés eljárásával vizsgálható (1. ábra). A mozgási 
egyenletek ismertek, hasonlóképpen ismert az állapotjellemzők, vagyis azok-
nak a paramétereknek a száma, amelyek az inga állapotát bármely időpont-
ban egyértelműen leírják. Térben az állapotok vektorokkal ábrázolhatók. A te-
ret, amely a rendszer minden állapotát leképezi, állapot- vagy fázistérnek ne-
vezik. Ebben az esetben minden érték az ún. attraktorban, azaz az inga nyu-
galmi állapotában végződik. 
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mlineáris dinamika eljárásával végzett 
iségének és minőségének kérdésére a 
gzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
em alkalmasak dinamikus elemzésre, 
trum és a folyamatzavarok miatt hosz-
ögzíthetők. Míg az inga mozgásának 
dszerek sokféle hatásnak vannak alá-
rek, amelyeket emberek szolgálnak ki 
gfokkal rendelkeznek ahhoz, hogy egy 

yenek. A teljesen automatizált alrend-
k a nemlineáris adatelemzéshez. 



Termelési rendszer szimulációja 
A jelenlegi termelési rendszerekben a feladatok elvégzését sok tényező 

szabályozza, amelyek a feladatok sorrendje mellett a termékek különböző vál-
tozatainak átfutását, az egyes műveletek elvégzésének sorrendjét határozzák 
meg. Egy ilyen algoritmussal meg lehet határozni a termelési rendszerek lo-
gisztikai célértékeit és a rendszer dinamikus tulajdonságait. Az ilyen algoritmi-
kus szabályok hatását a termelő berendezésekre úgy lehet vizsgálni, hogy az 
összes sztochasztikus hatást elhanyagolják és az anyagok és a megrendelé-
sek áramlását a rendszeren belül egy folyamatos áramlással közelítik meg. Ez 
az eljárás különösen olyan berendezéseknél alkalmazható, amelyek jól le van-
nak terhelve és a feldolgozási időtartam és az anyagok érkezésének ideje 
csak kis szórást mutat. 

A szimuláció lehetővé teszi a rendszer viselkedésének elemzését változó 
feltételek és meghatározott paraméterek mellett. Adatokat megfelelő minő-
ségben és mennyiségben kell előállítani. A következő szimulációs modell egy 
iparból vett egyszerű példa, amely a kaotikus hatásokat a megmunkálási fo-
lyamat megszakításaival és az üzemi állapotok szabályozható változtatásaival 
szemlélteti. 

A szimulációs modell levezetése 
A 2. ábra bemutatja azt az eredeti rendszert, amely a modellezés alapjául 

szolgált. A valós rendszer egy forgattyús tengely teljesen automatizált szere-
lősora. A nagyítva ábrázolt modul logisztikai szempontból különösen érdekes. 
Itt egy by-pass-on keresztül a fő folyamat mellett szükség esetén és meghatá-
rozott szabályok szerint két puffertárolóból viszik be a kiegészítő anyagokat a 
rendszerbe. A szerelősor viselkedése szabálytalan volt az állásidők és a 
puffertárolók tartalmának alakulása miatt. A szerelőmodult a dinamikus visel-
kedés tanulmányozása érdekében szimulációs modellel képezték le; különö-
sen a determinisztikus pufferjellemzőket és a pufferkapacitásokat vizsgálták, 
mivel ezek mértékadó hatással vannak az egész rendszer logisztikai viselke-
désére. Az itt bemutatott szimulációs modell nem alkalmas az eredeti rendszer 
pontos leképzésére, csupán azt kívánja bemutatni, hogy az egyszerű rendsze-
rek világos szabályokkal sztochasztikus hatások nélkül is komplex dinamiká-
hoz vezetnek. 

A tanulmányhoz egy modellt dolgoztak ki, amelynek megrendelés- és 
gépjellemzői a 2. ábra alsó részén láthatók. A rendszert sztochasztikus ese-
mények nem befolyásolják és determinisztikus tulajdonságokkal rendelkezik 
kapcsolási szabályok formájában. 

Az anyagok betáplálási időközei és a feldolgozási idő a modellben állan-
dó. Az egyetlen dinamikus változó az 1., 2. és 3. puffer tartalma. A pufferekből 
kivétel prioritási szabálya egyszerű átkapcsolás, ami az adott puffer pillanatnyi 

 



tartalmától függ. Ha egy puffer eléri a maximális Bmax kapacitást, akkor a gép 
innen vesz anyagot. Ha a puffer kiürül, a gép azonnal a másik pufferre áll át. 
Egyszerre azonban csak egy pufferrel lehet kapcsolatban. 
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1., 2. és 3. puffertáló Bmax kapacitással 

a robot jellemzői 

• egy puffer szolgál ki egy időben  
• determinisztikus átkapcsolási szabályok 
• konstans folyamatidők 

  robot 

a kapcsolás jellemzői 

„i” puffer eléri Bmax-ot: azonnal „i” szolgál ki kapcsolási folyamat 
kísérlete
 

„i” puffer eléri B0 –t: azonnal „i”+1 szolgál ki anyagáramlás 

 Egy automatizált szerelősor szimulációja 

dszer szimulációja 
sa során az ideális 100%-os teljesítményből indultak ki. 
alizált formában lehet kialakítani és így a rendszer teljes 
. Szabad paraméterként a párhuzamos pufferekbe való 

 azok B kapacitása marad. Az egész rendszer időbeli 
áromdimenziós térben ábrázolható, amelyben a tenge-
telítettségi szintje rakható fel. Ha ebben a térben a vál-
 az idő függvényében ábrázolják, kialakul az egész 
sának képe. 



A 3. ábrán példaképpen két trajektória látható két különböző B puffer-
kapacitásnak megfelelően. A trajektóriák korlátozott térben mozognak; ennek 
a térnek határait azok az állapotok képezik, amelyekben a párhuzamos puffe-
rek egyike üres vagy a maximális töltést elérte. Ennél a határnál megy végbe 
az átkapcsolás, aminek következtében a rendszer már egy más gyorsasági 
vektorral működik tovább. A biliárdra gondolva, amelyben a golyók a mandinerről 
visszapattannak, ezt a rendszerattraktort „különleges biliárd”-nak nevezik. A 
rendszer időbeli alakulása B = 0,62 esetében azt mutatja, hogy a pufferek töltési 
állapotai periodikusan ismétlődnek, míg B = 0,5 esetében a trajektóriák a teret 
csaknem teljesen kitöltik, azaz a puffer minden töltési szintje előfordul. 
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3. ábra a) Állapottér példaképpen megrajzolt trajektóriákkal 

b) Az 1. puffer bifurkációs diagramja 
 
 
A határszegmensek pontosabb vizsgálata nemlineáris dinamikus eljárás-

sal (pl. Poincaré leképzéssel) azt mutatja, hogy itt egy determinisztikus kaoti-
kus viselkedésről van szó. 

A szimulált termelési rendszer dinamikája az átkapcsolási szabályoktól 
függ, amelyek alapját a B „maximális pufferkapacitás” képezi. A B kritikus ér-
téke felett a rendszer kaotikussá válik. A káoszba való átmenet hasonlít az 
áramlástanból ismert turbulenciajelenséghez, ahol az ún. bifurkációs (kétfelé 

 



ágazás) jelenség lép fel, azaz a B további csökkentése következtében a peri-
ódusok megduplázódása és kaotikus viselkedés áll elő. A gyakorlatban vala-
mely rendszer kaotikus viselkedése lényeges következményekkel jár. Kaoti-
kus rendszerben a puffer tartalmának időbeli alakulása kevésbé kiszámítható 
és az átkapcsolások közötti idő, továbbá az átfutási idő hosszabb lesz. Ha a 
pufferek különféle termékekkel vannak töltve, a kimenő termékek mennyisége 
szabálytalanul ingadozik és a terhelésszabályozást igen bonyolulttá teszi. 

Az egyszerű részrendszer modellezése és a szabadsági fokok csökken-
tése lehetővé teszi olyan kapcsolási megoldások tanulmányozását, amelyek 
valamely rendszer logisztikai viselkedését jellemzik. Egyszerű prioritási szabá-
lyok, amilyeneket a termelésben is alkalmaznak, határozzák meg, hogy azon-
nal meginduljon a puffer ürítése, ha a tartalom elért egy maximálisként megha-
tározott kapacitást. Ha a puffer kiürül, akkor azonnal a következő puffer szol-
gálja ki a termelést. Annak ellenére, hogy ez a rendszer determinált sajátos-
ságokra épül, időben mégis komplex viselkedést eredményez. A rendszer ka-
otikussá válik a pufferkapacitás függvényében. 

Távolabbi kilátások 
Annak ellenére, hogy a modern fizika nagy haladást ért el a nemlineáris 

dinamika terén, az ipari gondolkodást a lineáris gondolkodás jellemzi. Ha egy 
termelési rendszer 10 géppel hatékonyan működik, a rendszer dinamikus vi-
selkedése, ha pl. megváltoztatják a prioritási szabályokat, teljes káoszt okoz-
hat. Az a felismerés, hogy nemlineáris kapcsolatok is létezhetnek, az első lé-
pés a komplex rendszerek differenciált megértéséhez és kezeléséhez. 

Az egyre turbulensebb környezetben a komplexitást gyakran úgy kezelik, 
hogy a részrendszerek kölcsönhatásait nem veszik figyelembe. Ez a lineáris 
szemlélet nem alkalmas komplex problémák kezelésére dinamikus környezet-
ben. A világ nemlineáris, és egy nemlineáris rendszer sokkal több, mint része-
inek összege. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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