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Rövidítésjegyzék
A*
AGV
BFS
BIM
BTO
CAD
C-space
CYCLONE
DFS
EMIR
EN
ENK
EU
FEMIR
fmGA
GA
HMI
IKT
JIT
LPA*
MPM
MTO
mySQL
ÖN
PLC
PRM
QR
RAG
RRT
RRT*
RTT
SQL
TSS
UC

A* (algoritmus útvonaltervezésre)
Automated Quided Vehicle - vezetőnélküli targonca
Breadth First Search - útvonaloptimalizáló algoritmus
Building Information Model
Build to order, lásd MTO
Computer Aided Design
Configuration Space
Cyclic Operation Network - modellezési nyelv
Depth First Search - útvonalopt. algoritmus
Építőipari Műszaki Iránynormák
Egységes Építőipari Normarendszer
Egységes Építőipari Normarendszer Kisüzemi Körülmények Között
Európai Unió
Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák
fast messy Genetic Algorithm
Genetikus algoritmus
Human-Machine Interface – gép-ember interfész
Infokommunikációs Technológia
Just In Time
Lifelong Planning A* (lásd A*)
Metra Potential Method (PDM-ként is ismert)
Make to order, manufacture to order
lásd: SQL
Összevont Építőipari Normarendszer
Programmable Logic Controller
probabilistic roadmap - útvonaloptimalizáló algoritmus
Quick Response – gyorsreagálású
Ractangle Adjacency Graph
Rapidly-Exploring Roadmaps - útvonaloptimalizáló algoritmus
útvonalopt. algoritmus - lsd RTT
Rapidly-explored Random Trees - útvonalopt. algoritmus
adatbázisnyelv - Structured Query Language
teljes megoldástér
unit cost - darabköltség
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1. Bevezetés

Az építőipari logisztika területe több szempontból is érdemes arra, hogy mélyebbre
ható vizsgálatnak és fejlesztésnek vessük alá. Ezek közül azt emelem ki, hogy a
gazdaság dinamikus fejlődésében az építőipar jellemzően minden politikai
berendezkedés alatt kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a jól működő építőipar mind az
új beruházások létrejöttét, mind az infrastrukturális háttér fejlődését is segíti. Ezért is
lehet az, hogy az extrém esetektől eltekintve (mint például a fegyverkezést hasonló
célokra használó rendszerek esetében) az állam is a gazdaság legerősebb élénkítő
eszközeként használja fel az ágazatot. Az építőipari folyamatok megfelelő irányítása,
monitorizálása, valamint az ezek segítségével történő optimalizálás (időszükséglet,
költség és erőforrás szükséglet-minimalizálás) tehát össztársadalmi hasznosulás
szempontjából sem elhanyagolható. Ennek ellenére jellemző az ágazatra, hogy
kevéssé tudományos alapokon, egyes munkahelyi vezetők tapasztalataira alapozva
tervezik a folyamatokat. Az építésvezetés ad-hoc problémamegoldási módszerei
pedig szintén nem a tervezhetőség mintapéldái.
Napjainkban, úgy a nagyobb építőipari kivitelezési munkáknál, mint a kisebb építési
feladatoknál, egyre

inkább előtérbe

kerül a

költséghatékonyság mellett

a

tervezhetőség és a szükséges munka alfolyamatok optimalizálása, valamint a teljes
építés rendszerszemléletű tervezésének és irányításának igénye. Ebben az irányítási
rendszerben komplex technológiai és anyagellátási kapcsolatok igen kiterjedt
hálózatát kell összefüggő rendszerbe integrálni. A folyamatokat a tervezés
szakaszában modellezni, valamint – a kivitelezés szakaszában – irányítani csak jól
meghatározható

ellenőrzési

folyamatelemek

megfigyelésével

lehet,

amelyek

lehetőséget adnak a megfelelő időben történő megelőző beavatkozásra, valamint – a
folyamat során is – az optimalizálásra.
Kutatásaim

során

az

elsődleges

vizsgálatom

tárgyának

kijelölt

építési

folyamattípusokkal kapcsolatosan minden eddiginél alaposabb logisztikai elemzésre
törekedtem, mivel az iparági tapasztalataim szerint logisztikai szempontoknak sokkal
jobban be kellene illeszkednie az építési és építésgépesítési folyamatok összetett
rendszerébe, melyre a jelenlegi gyakorlat – mint azt kifejtettem - igen kis hangsúlyt
5
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fektet. Ennek a felismerésnek a nyomán, alaposabban vizsgálva a szakirodalmakat építési logisztikai, építésgépesítéssel kapcsolatos logisztikai problémák megoldásai
után kutatva-, arra a megállapításra jutottam, hogy a jelenleg fellelhető kutatási
anyagok elsősorban egy-egy kiemelt részfolyamat vagy folyamatelem logisztikai
jellegű problémáinak megoldására fókuszálnak, és nem jellemző a teljes építési
folyamatnak az integrált logisztikai és technológiai szemléletű vizsgálata.
Ez a felismerés indította el a kutatásomat a szélesebb körben, összetett folyamatokra
is alkalmazható építési és építési logisztikai modell létrehozása felé, figyelembe véve
a logisztika más területein már létező gyakorlatokat és elméleti módszereket. A
munkám célja továbbá, hogy olyan komplex, logisztikai elvű monitorozási és
irányítási módszert dolgozzak ki, amely a teljes építési folyamatra alkalmazható és a
logisztika egyéb területeinek fejlesztéseit, módszereit adaptálva, azokat tovább
fejlesztve,

valamint

folyamattervezést,

a

mind

kor
az

technológiai
ágazatra

fejlesztéseit

oly

jellemző

kihasználva
külső

mind

hatások

a

miatti

folyamatváltozásokat is képes kezelni.

6

Gyimesi-Építési folyamatok modellezése - PhD

2018

2. Az értekezés területének behatárolása

2.1

Építési folyamatok alapvető jellemzői

Az építőipar abban a sajátos helyzetben van, hogy minden egyes építőipari
beruházás terméke, végeredménye egyedi. Két teljesen egyforma beruházás nem
létezik, mert nincsen teljesen egyforma környezeti körülmény sem, és ha már valami
különbözik a két helyszínben, természeti adottságokban, akkor már nem lehet azt
mondani, hogy egyforma beruházásokról beszélünk. Az egyedi jelleget az is kiemeli,
hogy nemcsak egyedi végeredményről beszélünk, hanem ehhez rengeteg egyedi
elemre (építőelemre, anyagra, szerkezetre) van szükség. Ezen összetettségen túl
konkrétan megfogalmazható jellemző tulajdonságokat is meg tudok fogalmazni az
építés folyamataival kapcsolatban, de ezek értelmezéséhez és a rendszer
átlátásához első lépésként néhány alapvető fogalmat tisztázni kell. Első lépésként az
alábbiakban ismertetem az építési folyamatok struktúráját, időrendben[1]:
· Megalapozás
•

A gondolat megszületése

•

Az előkészítés indítását megalapozó belső elemzések

•

A megvalósíthatóság vizsgálata

· Előkészítés
•

Programalkotás
o Mérnök-szolgáltató (lebonyolító, műszaki ellenőr) kiválasztása
o Tervező kiválasztása
o Előkészítő tervműveletek készítése
o Beruházási program véglegesítése

•

Tervezés
o Engedélyezési terv készítése
o Hatósági eljárás(ok) lefolytatása
o Tender/kiviteli terv készítése
o Vállalatba adás
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· Megvalósítás
•

Munkaterület átadás-átvétel, felvonulás

•

Megvalósítás

•

Üzempróbák, próbaüzem

•

Készre jelentés

•

Műszaki átadás-átvétel

•

Birtokbavétel, felszerelés, berendezés

•

Használatba vétel

•

Üzembe helyezés

· Átadás

· Utógondozás
•

Aktiválás, elszámolás, pénzügyi es műszaki lezárás

•

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás

•

Jótállás, szavatosság kezelése

A fenti hagyományos tág értelmezésű projekt lefutási lépések mindegyike nem lehet
a logisztikai elemzés és optimalizálás fókuszában, ám már az előkészítés fázisában
is igen komoly befolyással lehet a logisztika a kivitelezésre, sőt magára a megépített
objektumra is.
Már egy közepes méretű beruházás eseten is számos különböző szakterület vesz
részt a tervezésben, a végső (kiviteli) terv megszületéséhez ezek még továbbiakkal
egészülnek

ki.

Az

szempontrendszerek

egyes

szakterületek

egymásnak

kooperációja

feszülésével

jár,

mely

sokszor
során

ellentétes
minden

fél

kompromisszumokra kényszerül. Ezen iteráció során kialakult terv alapján a
munkaterületen a kivitelezés során készül el a produktum. Az építési folyamaton
belül a megvalósításnál érhető tetten a legnagyobb felelősség, ugyanis lehet
bármennyire jó egy kidolgozott terv, ha nem jól (nem jó technológiával, nem jó
kivitelben) építik meg, akkor az nem csak időben, hanem anyagi szempontból is
jelentős veszteséget tud okozni. Azonban az is könnyen belátható, hogy egy rosszul
elkészült kiviteli tervet még ki lehet javítani egy helyes kivitelezéssel.
8
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A kivitelezési fázis is több részfolyamatból, részterületből áll. Itt is szerepel egy, a
tényleges fizikai megvalósítást megelőző, újabb tervezői fázis. Ekkor készülnek el
többek között a megvalósítás ütemezési, organizációs tervei.
Ehhez a részfolyamathoz két jelentős építőipari fogalom köthető, az egyik az
építéstechnológia, a másik az építéskivitelezés-szervezés. Mivel értekezésem
elsősorban a logisztikai vonatkozásokkal foglalkozik, az építéstechnológiát csak
érintőlegesen vonom be a vizsgálatba, ám az építéskivitelezés-szervezés fogalma
igen széles kapcsolódási felülettel bír a klasszikus logisztikával, mivel azokra a
kérdésekre ad választ, hogy: mit, mikor, hol, hogyan kell tennünk az alkotó folyamat
során. A kivitelezés szervezés részét képezi a munkaigény meghatározás (élőmunka
szám, gépszám meghatározás), az időbeli tervezés, ütemezés, valamint a helyszín
elrendezés (organizációs tervezés). A bejárás, helyszíni felmérés alapján itt kerülnek
kijelölésre a felvonulási területek, a deponálási és raktározási helyszínek, valamint a
külső infrastruktúrahálózatokkal való kapcsolódási pontok is.
A

kivitelezés

szervezésnél

elsősorban

az

adott

építkezéshez

kapcsolódó

munkafolyamatokat kell meghatározni. Már ekkor érdemes ezeket technológiai
szempontok, valamint részegységek (munkaegységek) szerint csoportosítani, ez a
későbbi munkát nagyban megkönnyíti. Az így meghatározott munkafolyamat
lebontásra (WBS – Work Breakdown Structure) mind a folyamatok időbeli
ütemezéséhez, mind a munkaigény számításhoz szükség van. Természetesen itt
sem különíthető el teljes mértékben a technológiaismeret.
Az időbeli ütemezés klasszikus módszere (norma szerinti modell) szerint szükség
van az adott munkafolyamatokhoz tartozó munkaigény kiszámítására. A munkaigény
számításhoz két alapadat szükséges. Az első az adott folyamathoz tartozó
mennyiség meghatározása (pl.: m3 beton, m3 földmunka, t/fm vasalás elkészítés
stb.). A második pedig az adott folyamathoz tartozó norma meghatározása. A
logisztikai gyakorlattal ellentétben, feltételezi az építőipari gyakorlat, hogy itt
mindenhol hasonló jelleggel végeznek el egy adott munkát (mindenhol ugyanúgy
végzik el a vasalat-szerelést, betonozást stb.), ezért a nagy átlagok felhasználásával
normagyűjteménybe foglalták az egyes tevékenységek normáit. Ezen gyűjtemények
nyomtatott, valamint online formátumban is elérhetőek [2]:
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ÖN – Összevont Építőipari Normarendszer: az EU direktíváinak megfelelő
tételrend

•

Korábban alkalmazott normagyűjtemények:
o EN – Egységes Építőipari Normarendszer
o ENK – Egységes Építőipari Normarendszer Kisüzemi Körülmények
Között
o EMIR – Építőipari Műszaki Iránynormák
o FEMIR – Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák

A normarendszer használatához a korábban már elkészített tervek alapján itt egy
mennyiségi meghatározást kell végezni az egyes munkákhoz. Ezek után kerül
táblázatba az adott munkához tartozó élő-, illetve gépi munkaigény a normákhoz
rendelve, majd az alkalmazott élő-, illetve gépi munka, es végül az alkalmazott
munkásszámmal/gépszámmal számított időszükséglet.
Ezen gyakorlat ugyan statisztikai módszereken alapul, de egy adott vállalat
munkásaira nem feltétlenül igazak az EU normák, illetve a folyamat során kialakuló
„váratlan akadályokat” természetesen az így elkészített idő- és erőforrásterv nem
tartalmazhatja. Az időkritikus folyamatok vizsgálatára és a pufferek feltérképezésére,
valamint a folyamatok optimalizálására és pontosabb tervezhetőségére irányuló
kutatások szerteágazóak a szakirodalomban.
A technológiai ráépüléseket is figyelembe vevő, a normarendszereken alapuló időbeli
ütemezési eljárásokat is célszerű megvizsgálni, melyek produktuma az u.n. ütemterv.
Az ütemtervnek is, mint minden műszaki tervnek több részletességi szintje létezik
(vázlatos, generál, részletes).
A részletes ütemterv célja: a megvalósítási technológia munkafolyamatainak
részletességi

szintjén,

a

kivitelezés

lefolytatásának

részletes

bemutatása.

Tartalmazza az építés területi, esetleg időbeni szakaszaira bontva a technológiai
sorrendnek és kötöttségeinek figyelembevételével az ütemezési cél alapján
kidolgozott szervezési koncepciót.
Az időbeli ütemezés időléptéke általában egy nap, hosszabb folyamatok esetén lehet
több napos, vagy akár heti beosztású is. Bonyolultabb, kritikusabb munkarészeknél,
magasabb szintű technológiai elvárásoknál viszont alkalmazhatnak órás léptéket is.
Terjedelmét tekintve széles skálán mozoghat, a kivitelezendő munkától függően, így
néhány száz tevékenységtől kezdve akár több ezer tevékenységet is tartalmazhat. A
10
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tervezés során viszont figyelembe kell venni, hogy a számitógépi megjelenítéstől
függően, körülbelül 300-500 tevékenységet lehet áttekinthetően megjeleníteni, így
célszerű nagyságrendileg azonos méretű, jól tervezhető blokkokból felépíteni a
tervet. Az ütemterv ábrázolására több módszer is jelen van az iparági gyakorlatban,
melyeket az alábbiakban ismertetek:
•

táblázatos

forma:

egyszerű,

numerikus

megjelenítés,

tulajdonképpen

adatsorokat láthat a használója
•

ciklogram: vízszintes tengelyen az időskála található, függőleges tengelyen a
létesítmény jellegének megfelelő mérték (vonalas létesítmény (út, közmű stb.)
esetén a hossz; épület, magas építmény esetén pedig célszerűen a
magasság) (1. ábra)

•

sávos ütemterv azaz Gantt diagramm: Az ütemezés egyik legjobban elterjedt
grafikai megjelenítése. Alkalmazzák statikus és dinamikus módon felépítve is.
A statikus módszer előnye, hogy bármely egyszerű irodai alkalmazással, akár
táblázatkezelővel is elkészíthető és megjeleníthető, agy nincs szükség
költséges szoftverek beszerzésére. Hátránya, hogy módosítása körülményes:
ha valamelyik részmunka csúszik, vagy esetleg plusz munkát kell időközben
beiktatni, akkor az egész diagramot át kell rajzolni, ahogy az erőforrásoptimalizálást is újra el kell végezni.
A dinamikusan felépített sávos ütemterv előnye, hogy a tevékenységek között
itt logikai kapcsolatot tudunk létrehozni, melyek közé újabb tevékenységeket
könnyedén tudunk illeszteni annak logikai tulajdonságainak megadásával,
anélkül, hogy a többi folyamatelemet szerkesztenünk kellene. Hátránya, hogy
erre speciális szoftverháttér képes csak, melynek használata természetesen
többletköltséggel jár. (3.ábra)

Hálós ütemterv (2. ábra): A beruházáselőkészítés kedvelt tervezési metódusa,
kevésbé átlátható a sávos ütemtervnél. többféle változat létezik (attól függően, hogy
a háló élei, vagy csomópontjai reprezentáljak az egyes folyamatokat). A kivitelezési
gyakorlatban többnyire MPM (Metra Potential Method) hálókat használnak, amelyek
tevékenység csomópontúak. A csomópontoknál jelölni kell külön a tevékenység időn
kívül a legkorábbi kezdést/befejezést, illetve a legkésőbbi kezdést/befejezést,
valamint a tartalékidőt is.
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1. ábra: Ciklogramos ütemterv részlet (vasútépítés)
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2. ábra: Hálós ütemterv részlet (Társasház)
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3. ábra:: Gantt diagram részlet (Társasház)
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Leggyakrabban az előzőekben bemutatott módszerek kombinációit használják az
időtervezés során. Hálós ütemtervből többféle változat létezik (attól függően, hogy a
háló élei, vagy csomópontjai reprezentáljak az egyes folyamatokat). A kivitelezési
gyakorlatban tehát mint azt már kifejtettem többnyire MPM hálókat használnak,
amelyek tevékenység csomópontúak. A csomópontoknál jelölni kell külön a
tevékenység időn kívül a legkorábbi kezdést/befejezést, illetve a legkésőbbi
kezdést/befejezést, valamint a tartalékidőt is.

4. ábra: MPM háló

Az

egymást

követő

tevékenységek

közötti

szükséges

idő

négyféleképpen

definiálható:
•

Befejezés – Kezdés;

•

Befejezés – Befejezés;

•

Kezdés – Kezdés;

•

Kezdés – Befejezés.
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Ezek közül a gyakorlatban leggyakrabban a Befejezés – Kezdés kapcsolatot
alkalmazzák, a többi változatot csak speciális helyzetekben választja a szakma.

A

kivitelezés

tervezés

után

következik

a

tényleges

kivitelezési

folyamat.

Természetesen a valós építési folyamatok tulajdonságai már a tervezéskor
meghatározók, de a munkavégzés elindulásával a teljes folyamatra nagy hatással
lehetnek

az

egyes

folyamatelemek

tulajdonságai

és

azok

paramétereinek

megváltozása valamely külső hatás, vagy egy másik folyamatelem által. Vannak
tipikus tulajdonsággal rendelkező építési folyamatelemek, melyek akár csoportokra is
oszthatók a legjellemzőbb tulajdonságaik alapján. Ezekre mutatok be a továbbiakban
néhány példát, melyeken keresztül a későbbiekben felvázolt problémafelvetés és
hipotézisek is könnyebben értelmet nyernek.

Időkritikusság
Elég, ha csak a különböző kötött technológiai időkre gondolunk, amelyek be nem
tartása akár a teljes folyamat sikerességét veszélyeztetik, de a költségsokszorozó
hatásuk minden esetben fennál a részfolyamat újra elvégzésének kényszere, illetve a
véghatáridők be nem tartásának okán keletkező kötbér kötelezettségek miatt.

Pufferek, források nagyságára és lokációjára érzékeny folyamatok
Minden építésnél igen erőteljes folyamatbefolyásoló tényező a folyamatokhoz
kapcsolódó pufferek mérete és elhelyezkedése. Természetesen értjük ezalatt az
időtartalékokat is, de az erőforrásokban rejlő tartalékok szempontjából is igen
kritikusak ezek a folyamatok, hiszen sok egymásra épülés mellett a folyamatok között
vannak

mellérendeltek

is,

de

fizikai

korlátai

azért

lehetnek

a

pufferek

kihasználtsáságának, még ha látszólag elvben fennáll a párhuzamosság lehetősége.
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Mozgások tervezése, anyagmozgatási útvonalak kijelölése
Az építési folyamatok igen egyedi jellemzője a klasszikus üzemvitel, gyártás
folyamataival szemben, hogy a rendelkezésre álló, a technológiai folyamatokhoz és a
szükséges logisztikai folyamatokhoz használható munkaterület a folyamat során
folyamatosan változik. Ennek oka egyrészt a különböző használt technológiák által
időszakosan foglalt layoutok variálódása, másrészt pedig az épülő produktum
lehetséges bevonása, vagy épp ellenkezőleg kifejezett tiltott területté nyilvánítása az
építéshez felhasználható területek szempontjából. További változó a környezeti
hatások miatt kieső területek nagysága (belvíz, áradás stb.). A megfelelő
anyagmozgatási utak és a tárolási területek időfüggvényben történő megfelelő
meghatározása

kritikus

lehet

a

kivitelezési

költségeknek

kordában

tartása

szempontjából.
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Logisztikai folyamatok szerepe

2.2.1 Hazai helyzet és ipari gyakorlat

Az építési folyamatoknál, mint minden termelőfolyamatnál, igen nagy szerepe van a
logisztikának. Azonban az általánosan jelentkező logisztikai problémákat kiegészítve
- figyelemmel az előző pontokban megfogalmazottakra - kiemelhető, hogy a
nagyfokú folyamatvariabilitás és a munkaterület folyamatos változása miatt, valamint
a technológiai alapanyagigényekhez képest a munkaterületen rendelkezésre álló
raktározási lehetőségek okán. Ennek ellenére sajnálatos módon jelenleg a logisztikai
szempontok

tapasztalataim

szerint

közvetetten

jutnak

érvényre

az

építési

folyamattervezés során. A problémák jellemzően a kivitelezés fázisban torlódnak
mivel az elemzések ezen a területen a gyakorlat szerint laikusak és felszínesek.
Jellemző képet kaphatunk a szakterülettel kapcsolatban, ha a logisztika helyzetéről
szeretnénk

véleményt

alkotni,

ha

megvizsgáljuk

az

ezzel

kapcsolatos

építőmérnököknek és más építési szakembereknek szóló tankönyveket. Példaként
az „Építési folyamatok” [3] szervezése című Létesítménymérnöki MSc hallgatók
számára készült tankönyvet hoznám, melyben a logisztika szó egyáltalán nem
szerepel,

valamint

az

anyagmozgatás

kifejezés

nyolc

alkalommal

kerül

megemlítésre, több alkalommal a gépi berendezések szükségessége kapcsán, egy
helyütt avval kapcsolatban, hogy az organizációs terv kitérhet rá, illetve egy helyen
megállapítja, hogy költségeit az építmény értékének százalékában szükséges
jellemzően becsülni.
A szakma hazai gyakorlata a fentiekkel paralel képet mutat, sok esetben az építőipari
logisztika kimerül a „ki rendelheti meg” kérdések megválaszolásában, illetve a
„kockás füzetben” vezetett diszponálási és üzemanyagfolyási feljegyzésekben.
Természetesen

a

nagyobb

vállalatoknál

van

logisztikai

részleg,

de

azok

tevékenysége jellemzően nem terjed a munkaterületek közötti diszponálási és
szállítási feladatokon túl. A munkaterületeken a felmerülő logisztikai feladatok
irányítását az építésvezető végzi, legjobb tudása szerint.
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2.2.2 A nemzetközi helyzet és ipari gyakorlat
Mint arra Sullivan 2010-es kutatásában [4] rámutat, a logisztika kulcsterület ahhoz,
hogy az építési folyamatot sikeresen és költséghatékonyan üzemeltessük, ezért
kiemelt fókuszra lenne szükség a területen. A feltételes mód nem véletlen a fenti
kijelentésben, mivel bár a kutatótársadalom - mint az a munkám irodalomkutatásából
is kiderül - évtizedek óta foglalkozik a problémakörrel, az ipari gyakorlat igen kis
mértékben hajlandó erőforrásokat fordítani a terület fejlesztésére. Ez a trend talán
megváltozni látszik az új megatrendeknek köszönhetően, mint a digitalizáció
elterjedése és költségvonzatának csökkenése, illetve az adattovábbítás és kezelés
fejlődése. Ezen folyamatokkal előtérbe kerülhetnek a korábbi kutatások eredményei,
melyek

eredményeit

a

jelenlegi

műszaki,

informatikai

kapacitások

sokkal

használhatóbbá tesznek.
2001 környékére tehető, amikor néhány nagyobb nemzetközi, illetve amerikai
építőipari vállalat már a logisztikai elvek mentén, ellátási lánc menedzsment jelleggel
kezdett gondolkodni az építőipari projektjei kapcsán felmerülő anyagáramlási és
tárolási feladatokra, a többség továbbra sem tekinti a területet értékteremtőnek és
nem fordít a fejlesztésére kellő figyelmet. A munkám írásakor a nemzetközi építőipari
logisztikai gyakorlat továbbra is jóval elmaradottabb szinten áll, mint a húzóágazatok
esetében, mint például a kiskereskedelem és a gyártás. Ennek okát a 2002-ben az
Építőipari Logisztikai Stratégiai Fórum által életre hívott munkabizottság hosszú időn
át vizsgálta. A vizsgálat 2005-ben publikált eredményei [5] igen élesen körül
határoljak a problémát jelentő és a megoldások széleskörű alkalmazhatóságának
gátat szabó tényezőket, melyek a következők:
-

túlságosan széttagolt folyamatok

-

építési projektek rövid távú jellege és ad-hoc elemekkel tarkított lefutása

-

a költségek átláthatóságának hiánya

-

a folyamatok nem megfelelő nyomonkövethetősége

-

a teljesítmény mérhetőségével kapcsolatos hiányosságok

A fenti problémák számos káros hatással járnak, úgy, mint az anyagveszteség,
időbeli csúszások a projekten belül és a végdátumban, túlzottan megnövekedő
költségeket és általában az építőipar gyenge produktivitásához vezetnek. Sokszor
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úgy, hogy az általánosan fennálló problémára próbál a projekt vezetője előre
megoldást találni és ez okoz más területen veszteséget.
Erre nagyon jó példa az, amikor a projektvezető, attól való félelmében, hogy a
késedelmes szállítások miatt nem lesz folyamatos az alapanyagellátás, előre
berendeli a teljes technológiai folyamat anyagszükségletet. Ennek az lesz a
következménye, hogy a munkaterületen tárolt túlzott méretű készlet tárolása és
rakodása túl nagy területet foglal, akadályozva a technológiai folyamatokhoz
szükséges belső logisztikai folyamatok hatékonyságát, illetve anyagveszteséghez
vezet (sérülés, dézsmakár).

Kommunikáció

Takarítás

Biztonság
Közlekedés
szervezés
Anyagmozgatás

Elsősegély
Anyag
rendelés

Tűzrendészet

Logisztika
Építési logisztika

Munkaegészség
és -biztonság
Szociális
létesítmény-ek és
szolgáltatások

Szállítás
(emberek és anyagok)

Elsődleges felelősségek és feladatok

Anyagtárolás

Hulladék
menedzsmen
t

Beléptetés
Kiegészítő felelősségek és feladatok

5. ábra: Az integrált építőipari logisztika közvetlen és közvetett szerepei [4]

A fentiek alapján és több kutatással alátámasztva a nemzetközileg elfogadott
álláspont jelenleg az, a témakörrel foglalkozó kutatók körében, hogy szükség van
olyan dedikáltan logisztikus szakemberek által szakszerűen irányított integrált
logisztikai rendszerre az építőiparban. Egy ilyen integrált folyamat tipikus beépülését
mutatja be az 5. ábra. A fentiekhez hasonló jelleggel beépülő, professzionálisan
megtervezett logisztikai folyamat az alábbi négy fontos eredményt kell, hogy elérje:
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Az integrált és elkötelezett megközelítés maximalizálja a képzett munkaerő
termelékenységét

és

hatékonyságát.

Például

egy

hagyományos

megközelítésben néhány képzett munkaerőt átirányíthatnak az anyagok
szállítására, míg az építési munkákat felfüggesztik.
•

Az

integrált

és

elkötelezett

logisztikai

megközelítés

a

szolgáltatás

minőségének maximalizálásával lehetővé teszi egy képzett logisztikai
szolgáltató csapat számára, hogy teljességre törekvő támogatást, mint
szolgáltatást nyújtson az építési projekt technológiai oldala számára.
•

Az

építési

projektek

negatív

környezeti

és

társadalmi

hatásainak

minimalizálása is lehetséges azáltal, hogy lehetővé teszi a hatékony
anyagáramlást, amely minimálisra csökkenti az építési helyszínre érkező
szállítójárművek

ad-hoc

jellegű

lerakodását,

amely

minimalizálja

az

anyagveszteséget. Az ellátási a helyszíni (termelési) logisztika integrálása
lehetővé teszi, hogy összehangoljuk a munkaterületen kívüli és belüli
szállítást és tárolást.
•

A megfelelően üzemelő építési logisztika lehetővé teszi az egészségügyi és
biztonsági előírások pontos betartását, például az ütközéses, ráborulásos,
vagy lezuhanó tárgyak okozta balesetek minimalizálásával, amelyek az
anyagtárolás kaotikusságából adódhatnának.

A fenti nemzetközi pozitív hozzáállás és a korábban idézett stratégiai fórum
bizottsága által feltárt problémák azt eredményezték, hogy – ahogy azt az irodalom
áttekintés

szakaszban

bemutatom

–

bizonyos

komplex

építési

logisztikai

problémákra eseti módon az építőipar a logisztikai módszereket ugyan segítségül
hívja, de általánosságban igen nehezen hódít teret az iparágban a logisztikai
szemlélet.
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2.2.3 Az építőipari logisztikai rendszer lehetséges fókuszterületei

A Rendszer alatt a fenti kontextusban olyan kölcsönhatásba lépő részfolyamatokat
és változókat értek, amelyek egymástól függenek és koherens entitást képeznek.
Ebből következően a rendszer minden részét össze kell hangolni a rendszer más
részeivel ahhoz, hogy igazán hatékony folyamatot kapjunk. A logisztikai rendszer
koncepció újítása az, hogy a hangsúly nem a logisztika egyéni változóin, hanem a
változók egymással való kölcsönhatásán van. Az egyes komponensek fejlesztése
során kompromisszumokat kell kötni és fel kell ismerni mik szükségesek a rendszer
más komponenseivel való együttműködéshez [6 felhasználásával]. A hatékony
építési logisztikának olyan rendszerkeretet kell biztosítania a döntéshozatal számára
(tehát a döntés előkészítés fontos eszköze), amely integrálja a szállítást, a
készleteket, a raktározást és más kapcsolódó tevékenységeket, amelyeken
együttesen ér el megfelelő hatékonyságot és költségcsökkentést, az ellátási lánc
megfelelő átalakításával.
A fentiek alapján több megközelítése is lehetséges a logisztikai rendszerek
elemzésének, attól függően, hogy melyik területet kívánjuk fejleszteni és milyen elvek
mentén vannak erősségeink az elemzés elvégzéséhez. Az elemzési metódusok
közül kiemelve az alábbi négy, általánosan elfogadott megközelítést a tulajdonságok
szembeállítására:
•

anyaggazdálkodás és fizikai anyagelosztás elemzés

•

költségközpontok vizsgálata

•

csomópontok és kapcsolatok elemzése

•

logisztikai csatornák vizsgálata (a módszerek [7] alapján)

A szakirodalom szerint az általános logisztikai rendszerek (kereskedelem, gyártás)
esetében a hosszútávú rendszerfejlesztés legjobb módszere a csomópontok és
kapcsolatok elemzése, ahol a csomópontok az anyagok tárolási és feldolgozási
helyei a kapcsolatok pedig a szállítási hálózatok. Ezzel visszatértünk a korábbi
fejezetben már említett gráfanalitikus módszerekre, melyek ennél a módszernél
kitűnően alkalmazhatók. Ezzel szemben az építési folyamatokhoz kapcsolódó
logisztikai rendszereket sok esetben célszerűbb a csomópont-csomópont fókusszal
vizsgálni, azokon a pozíciókon, ahol a helyszíni tárolás nyújtja az adott építési
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folyamat alapanyagellátását, és nincsen tetten érhető variabilitás a bedolgozás és
tárolás közti folyamatban (pld. falrakás- téglarakat viszonylatban). Más a helyzet
azonban, ahol az építési projektnek a területi kiterjedése igen nagy, és a bedolgozás
helye (azaz a kapcsolódó technológiai folyamat) és a tárolás (vagy kitermelés) helye
nagy távolságra helyezkedik el (Ilyen például a vonalas földművek és létesítmények
építése). Ebben az esetben igen nagy jelentősége van a logisztikai hálózatoknak és
azok változatainak.
A fenti általános rendszerszemléleti és vizsgálati metodikai bevezető után, a
következőkben át kívánom tekinteni, mely területek vizsgálatával lehetséges
foglalkoznunk az építési logisztika területén és kifejtem ezen területek jellemzőit is.
Szállítás
A fizikai elosztó csatorna, amely összeköti a különböző fontos, földrajzilag diszpergált
működési elemeket az építési logisztikai rendszeren belül. Az elsődleges szállítási
mód ebben az estben a földfelszíni nem kötött pályás szállítás (közúton kívül a
terepen történő szállítás is jelentős – nem élrendszerű hálózatokkal, lásd
útvonaloptimalizációs fejezet). Megjelenik ugyanakkor a vízi (folyami műtárgyak
esetén akár munkaterületi, de túlméretes előregyártott elemek off-site szállítása több
részterületen), a csővezetéken szállítás (fluidizált és folyékony anyagok – habarcs,
cementpép, cement). A megfelelő szállítási mód és a megfelelő szállítási útvonal
kulcsfontosságú az építési költségek szempontjából. Bár magyar felmérési adatokat
nem sikerült beszereznem, de egyes tanulmányok [8] [9] az Egyesült Királyságban
az építési projektek tekintetében a szállítási költségeket 10-12 vagy 20%-ra teszik a
teljes

költség

tekintetében,

mely részarány az energiaárak

növekedésével

előreláthatólag folyamatosan nőni fog a következő évtizedekben.
Az általánosan költségcsökkentési vállalati célon túl természetesen vannak más
logisztikailag releváns szempontok is melyek alapján választhatunk szállítási módot.
A legszignifikánsabb szempontok az alábbiak:
a) Szállítási költség: A fentiekben általánosan taglal jellemzőkön túl kiemelendő, hogy a
szállításhoz kapcsolódó egyéb költségek (úgy, mint kirakodási/átrakodási költségek,
csomagolási költségek, állásidők, hatósági eljárások díjai, szállítási veszteségek és
károk) akár elérhetik a választott szállítási mód alapköltségeit is, ezért ezen
költségnemekre is figyelemmel kell lenni az elemzés végrehajtásakor.
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b) Szállítási idő: A szállítás és az átadópontokon történő anyagmozgatás és kezelés
időigénye. Hatással van természetesen a végponton, azaz az építési folyamatban
használható anyagmennyiségre, így akár leállást is okozhat. A hosszú szállítási idők
nagyobb kockázatot rejtenek a folyamatosság fenntartása szempontjából, mivel a
nem megfelelően előütemezett ellátási ütemet a helyszíni technológiai folyamat
igényei alapján rugalmatlanul lehet csak korrigálni.
c)

Megbízhatóság:

Tulajdonképpen

leképezhető

a

valós

szállítási

idők

konzisztenciájával. A megbízható szállítás alacsonyabb puffert követel meg a
munkaterületen,

rugalmasabb

munkaterülethasznosítást

és

tárolási

költségcsökkentést eredményez.
d) Képességek: Azon szállítási jellemzők (vagy járműjellemzők) melyek biztosítják a
szükséges eszközöket és berendezéseket a szállított anyag megfelelő kezelésére
(szállítás során és átrakás alkalmával). Építési folyamatok esetén ez sok esetben
kiemelt jelentőségű faktor.
Például betonszállítás esetében a platós gépjárművel szemben a mixerkocsi a
szállítás során történő szétosztályozódás és kötés megakadályozása terén bír
képességekkel. A bedolgozás műveletében azonban jellemzően önmagában nem
vesz részt. Vagy betonpumpa (csővezetékes szállítás) vagy betonozó konténer és
toronydaru kapcsolódik hozzá a láncban. bizonyos beépítési magasságoknál és
tömegáram igényeknél lehetőségünk van betonpumpás mixerkocsival szállítani, mely
önmagában képes a bedolgozást segíteni, így a telepített csővezetékes szállítás
költségeit csökkenteni.
Példa továbbá a talajszállítási mód megválasztása is nagy területű építési területeken
belül vonalas földmunkáknál. Szállíthatunk közúton is használható terepjáró,
billenőfelépítménnyel szerelt tehergépkocsikkal vagy akár nyergesvontatókkal. Ezek
rugalmasan diszponálhatók, de limitált terepjáróképességük van és a bedolgozás
helyén a lebillentett talajt más berendezésnek kell terítenie. Ezzel szemben a
kitolóhátfalas csuklóvázas dömper rugalmatlanul diszponálható, a közúton nem
közlekedhet, de a kitolóhátfallal a rakományát egyenletes rétegben képes a leendő
alap felületére üríteni, további terítési művelet nem szükséges a tömörítés előtt.
e) Elérhetőség: Az elérhetőség a lehetősége a szállítási mód és szállítási kapacitás
használatának. Ezt földrajzi jellemzőkön túl befolyásolják a különböző hatósági
megkötések, valamint akár az adott szállítási módot végzők szolgáltatási területei.
f)

Biztonság: A szállítás biztonsága az áru a felhasználási ponton tapasztalt minőségi
állapotára és mennyiségére van hatással. A szállítási biztonságot így a szállítási kár
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sérülésen/állagromláson

és

a

szállítási

veszteségen/dézsmakáron mérhetjük.

Raktározás
Az építési munkahelyen a raktározást sok esetben, mint csomópontösszetevőt lehet
értelmezni, szemben az önálló tevékenységgel, amit a logisztikai rendszerek
esetében általánosan megszokhattunk. Az elsődleges kiemelt feladat a munkahelyi
tárolással kapcsolatban a készletminimalizálás, mivel a bedolgozás helyén tárolt
túlzott anyagmennyiség a munkafolyamatokat gátolja, illetve átrakodási túlmunkához
és anyagveszteséghez vezet. [10]
A túlzott anyagmennyiség fogalma azonban nem egzakt, építési területenként
változik a biztonsággal letárolható anyagmennyiség, sőt egy építési terület
tárolókapacitása az építés folyamán folyamatosan változik, attól függően, hogy a
területen a technológiai folyamatok milyen arányban foglalnak dedikált felületeket,
illetve

a

már

megépített

műtárgy-

vagy

építményrész

rendelkezik-e

tárolókapacitással.
Például

magasépítési

munkafázisban

a

teljes

munkák
leendő

esetén

az

építmény

alaplemez
alapterülete,

betonozása
valamint

a

betonozáshoz szükséges technológiai terület sokszor akár 80% feletti hányadát is
lefoglalja a teljes építési területnek. Ugyanezen építkezés azon fázisában, amikor a
födémek elkészültek, a tárolókapacitás sokszorosára nőhet, hiszen az építmény
szerkezete már használható tárolásra.
A terület problémáinak másik véglete a munkaterületen mutatkozó anyaghiány, ez
azonban túlmutat a tárolás megfelelőségén, illetve a kapacitási problémákon. Az
iparági gyakorlatban jellemzően az anyagok nincsenek nyilvántartva olyan készletellenőrzési rendszerben, amely hatékonnyá teszi az anyagok vizuális ellenőrzését és
biztosítja azok elérhetőségét [11]. Sok esetben a hagyományosan használt manuális
készletnyilvántartás ugyan vezetve van, de a következetlen és pontatlan rögzítések
miatt az jelentős eltérést mutat a valós készletekhez képest. Mindkét fenti esetet egy
jól megalkotott, és modern informatikai eszközökkel élő építési logisztikai rendszer
minimalizálni képes, amennyiben az azt használók következetesek és a szükséges
szabályokat betartják.
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Anyagmozgatás
Anyagmozgatás egy építési területen az anyagok rövid távú mozgása az épület
határain belül. Ez az építési logisztikai rendszerelem összeköti a tárolási pozíciókat
vagy a szállítási pontot az építési területen. Az anyagmozgatás lehet kézi, gépi, vagy
a kettő kombinációja. A mai építési projektek is egyre nagyobb számban
tartalmaznak gépesített folyamatokat, de a jövőben ez az arány még inkább eltolódni
látszik. Az elsődleges húzó terület ebben a folyamatban mindenképpen az
anyagmozgató berendezésekhez kötődik. Az üzemek és berendezések tipikus
alkalmazási területei közé tartoznak az egyszerű anyagmozgatáson túl a gépesített
emelési feladatok is. Az ezen üzemi berendezések automatizált, illetve stratégiai
hasznosítása javítja az építési projektek termelékenységét, hatékonyságát és
költséghatékonyságát [12]. A hatékony anyagmozgató berendezések erőteljesen
javítják a versenyképességet a kezelési költségek csökkentésével, a gyártási, építési
folyamatok tempójának fokozásával, a munkaerő hatékony kihasználásával és a
szükséges technológiák idő és erőforrás ráfordításának csökkentésével [13].
Az anyagmozgatás négy alaptulajdonsága, mellyel a hatékonyságát mérhetjük a
mozgás minősége, az idő, a mennyiség és a tér [14]. A hatékony anyagmozgatáshoz
a megfelelő kezelőberendezés vagy eljárás szükséges, hogy a megfelelő
mennyiségű

anyagot

mozgassanak,

minimális

térkihasználással,

a

lehető

legrövidebb idő alatt. Az anyagmozgató berendezéseket a lehető legmagasabb
kihasználtsággal kell működtetni, feltéve, hogy azt a helyszíni körülmények, és a
biztonsági szempontok megengedik [15]. Minden más kapcsolódó folyamatot
célszerű ezen kapacitásokhoz megfelelően méretezni és erőforrással ellátni.
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Logisztikai (anyagellátási) stratégiák

A hatékony logisztikának jelentős hatása lehet a hulladék minimalizálásra, a széndioxid-kibocsátás csökkentésére, a teljes folyamat költségeinek csökkentésére és így
a jövedelmezőségre is [16]. Egy olyan szisztematikus és elkötelezett megközelítés,
amely segíthet az építési projekt logisztikájának javításában, az alábbi stratégiák
egyikét vagy azok kombinációját igényli:
a. Just-In-Time:

A

just-in-time

logisztika

fő

célja

az

építési

területen

rendelkezésre álló anyagok mennyiségének minimalizálása és ezáltal a
hulladék minimálisra csökkentése. Ez egyfajta fogyasztási alapú logisztika,
ahol a minimális készletszint nullához közel helyezkedik el [10]. Agapiou 1998as kutatása szerint [17], a hatékony logisztikai gyakorlat egyik jellemzője a
helyszíni tevékenységek tervezése és működtetése, amelyek olyan stratégián
alapulnak, amely biztosítja, hogy az anyagokat a lehető legkevésbé
mozgassák, szállítsák és tárolják. Mindazonáltal pusztán a JIT logisztika
alkalmazásának eredménye képpen magasabb off-site szállítási költségeket
eredményez [18].
b. Építési Konszolidációs Központ: Ez egy dedikált raktározási és konszolidációs
létesítmény, amely egy vagy több építési helyszínt tud kiszolgálni ([4] [5]). Ez
egy olyan létesítmény, ahol az alvállalkozói szállítmányokat ideiglenesen
tárolják és az építési területre innen akkor szállítják ki, amikor az ottani
folyamatok azt megkövetelik [19]. A konszolidációs központ központosító
koncepciójának az eredménye a költséghatékonyabb pufferképzés, mely
megkönnyítheti

a

projekt

tervezhetőségét

és

irányítását.

Az

építési

konszolidációs központ lehetővé teszi a just-in-time megvalósítását az építési
helyszín logisztikai szakemberei számára.
c. Helyszíni logisztikai szakemberek: Ez egy dedikált, képzett logisztikai

személyzetből álló munkaközösség, amely felelős az anyagmozgatásért, a
forgalomirányításért, a lerakodások koordinációjáért, a tárolásért és az
anyagok

építési

területen

történő

elosztásáért.

[4]

Ez

bár

magától

érthetődőnek tűnhet, mégis ellentétes a hagyományos megközelítéssel, ahol a
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logisztikai feladatokat az építési folyamatra dedikált emberek végzik
melléktevékenységként, és ez követhetetlen és irányítatlan logisztikai
folyamatokat eredményez [20].

2.2.4 Az építési logisztikai rendszer elemei és technikái
Figyelembe véve az építőipar jelenlegi logisztikai gyakorlatának hiányosságait, a jobb
építési logisztikai folyamatok elérése érdekében kifejtett erőfeszítések kapcsán az
információs

és

kommunikációs

technológia

fontosságát

nem

lehet

eléggé

hangsúlyozni. Az anyagoktól és berendezések nyomonkövetésétől az üzemeltetési
szimulációig az IKT (Infokommunikációs Technológia) fokozza a megfelelő
információáramlást,

a

hatékony

szállítást,

megakadályozza

a

károk

és

a

dézsmakárok túlzott elharapódzását, növeli az építési folyamat termelékenységét. A
kutatásom célja az üzemi logisztikában már alkalmazható különböző IKT
alkalmazások feltérképezése és olyan keret kialakítása, amely segítségével
megvalósítható az építési logisztikai folyamatok optimalizálása és tervezési
pontosságának javítása segítségével egy olyan eszköz, mely a nyomon követhető és
monitorizálható rendszerek és diszkrét eseményszimulációs eszközök segítségével
működik.
Számos IKT-eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítségével a munkaterületi
folyamatokban résztvevő erőforrások és alapanyagok nagy valószínűséggel
hatékonyan nyomonkövethetők. Jelenleg a legtöbb készletadatot, mint azt korábban
már kifejtettem, manuálisan rögzítik, és a helyszíni anyagok kézi kezelése és
ellenőrzése a személyes megítélés és íráskészség miatt hibákat okoz, valamint a
kommunikációs protokollok szisztematikus megértésének hiánya gyakran késlelteti a
folyamatot. Ezért nagyon fontos, hogy valós idejű módszert biztosítsunk az építési
anyagok

állapotával

és

mennyiségével

kapcsolatos

adatok

azonosítására,

nyilvántartására, gyűjtésére és továbbítására.
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Problémafelvetés, hipotézisek

A megelőző pontokban taglaltak alapján elmondható, hogy a logisztikai szempontú
folyamatelemzés és annak tapasztalatainak átültetése a gyakorlatba az építési
folyamatok optimalizálásnak új aspektusait tárhatja fel. Ehhez a folyamatelemzéshez
a folyamatokat modellezni szükséges, majd a modellt, vagy modelleket valahogyan
valós fizikai rendszer vizsgálatával validálni is.
Első hipotézisem az, hogy a komplex építési feladatok esetében a jelenleg
használatos építési folyamatmodellezési eljárások nem elégségesek a folyamat
logisztikai jellemzőinek analízisére, valamint véleményem szerint a jelenleg a
különböző logisztikai folyamatok modellezésére használatos eszközök önmagukban
nem elégségesek az iparágra jellemző, technológiához szorosan kapcsolódó
logisztikai folyamatok megfelelő leírására, így azokat átdolgozva kell átültetni az
építési logisztikai folyamatok modellezési metodikájába.
Második hipotézisem az, hogy az építési folyamatok jellemzőire és idő- és
költséghatékonyságára

nagy

befolyással

van

a

logisztikai

folyamatokkal

kapcsolatos anyagmozgatási utak megfelelő megválasztása, illetve a különböző
anyagmozgatások összehangolásának és az anyagmozgatási utak megfelelő
megválasztásának metodikája. Ezen témakör problémáinak feloldására létezhet a
szakirodalom által még nem ismert módszer az anyagáramlási kapcsolatok
térbeliségének modellezésére.
Harmadik hipotézisem, hogy létrehozható egy olyan új komplex folyamatmodell,
mely a logisztikai folyamatelemeket is figyelembe veszi, illetve predikciós és
emulációs funkciókat is magába foglal.
Negyedik hipotézisem a harmadikkal összefügg, azaz véleményem szerint
létrehozható a fenti folyamatmodell működési tesztjéhez olyan laboratóriumi
körülmények között működő fizikai tesztrendszer, melynek segítségével a modell
tulajdonságai vizsgálhatók és a működőképessége validálható.
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A cél elérésének tervezett metodikája

2.4

Mivel a fentiekben megfogalmazottakból következtethetünk arra, hogy amennyiben
egy minden építési folyamatra alkalmas modellt kívánunk létrehozni és validálni az
igen komplex kell, hogy legyen. Jelen kutatásom célját leszűkítem a vonalas
létesítményekkel kapcsolatos építési folyamatokra és az azzal kapcsolatos
földmunkákra, de a teljesebb megoldási metodika megtalálása céljából a vizsgálatok
során ki kívánok tekinteni más építési feladatoknál szóba jöhető problémákra és azok
megoldására is.
Első lépésként meg kívánom vizsgálni a szakirodalmat és fel kívánom térképezni,
hogy milyen megoldások születtek már a témakörben, illetve mely eredmények
használhatók egyes folyamatelemek megfelelő modellezésére. A szakirodalomban
fellelhető kutatások és ipari módszerek közül ki kell zárnom azokat, melyek elemei
abszolút alkalmatlanok az általam vizsgált folyamatok leírására, de figyelemmel kell
lennem arra, hogy lehetnek olyan módszerek, mely átalakítással ugyan, de
alkalmasak lehetnek az általam predesztinált komplex logisztikai elven alapuló
építési folyamatmodell megalkotásához.
Második hipotézisem kapcsán útvonaloptimalizálás területén kívánok eredményt
elérni,

azaz

a

szakirodalomban

fellelhető

módszerek

figyelembevételével

előremutató és újdonságtartalmat hordozó útvonaloptimalizáló módszert kívánok
kidolgozni, mely alkalmazhatóságát is vizsgálni kívánom, bebizonyítva annak
hatékonyságát.
Ezek után egy komplex logisztikai elven nyugvó építési folyamatmodellel kapcsolatos
követelményeket kívánom feltárni, majd ezek alapján kívánok felépíteni egy saját
modellt, majd annak elemeit és tulajdonságait kívánom elemezni és vizsgálni. A
modellt Simul8 modellezési környezetben is meg kívánom alkotni és ennek
felhasználásával teszteket is kívánok végezni a modell működésével kapcsolatban.
Végezetül meg kívánom határozni a modell fizikai teszteléséhez szükséges
környezet

követelményeit,

és

amennyiben

lehetséges,

a

követelményeknek

megfelelő tesztkörnyezetben kívánok vizsgálatokat folytatni a fizikai folyamatok és a
modellfolyamatok eltérésvizsgálatával.
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3. Irodalmi áttekintés
A 2.1 pontban bemutatott, az építési folyamatokra jellemző alapvető tulajdonságok
szerint csoportosítva kívánom bemutatni a szakirodalomban fellelhető különböző
megoldásokat a folyamatoptimalizálásra illetve modellezésre. Az említett felsorolásba
rendezetteken túl az ipari gyakorlat és szakirodalom néhány további, a témám
szempontjából releváns megoldását is bemutatom.

3.1

Időkritikus folyamatelemek

Az építőiparban nagy jelentősége van az időkritikus folyamatoknak. Elég, ha csak a
különböző kötött technológiai időkre gondolunk, amelyek be nem tartása akár a teljes
folyamat sikerességét veszélyeztetik, de a költségsokszorozó hatásuk minden
esetben fennáll a részfolyamat újra elvégzésének kényszere, illetve a véghatáridők
be nem tartásának okán keletkező kötbér kötelezettségek miatt.
Jó példa ezen építőipari időkritikus folyamatokra a mixerkocsis készbeton
szállítás

és

ennek

tervezése,

optimalizálása

[21].

Amennyiben

a

betonszállítás nem megfelelően szervezett, akkor az több szempontból is
hátrányosan érinti a folyamatot. Ha túlságosan hosszú a mixerkocsik közlekedési és
várakozási ideje a bedolgozás előtt, akkor az a beton minőségére igen nagy hatással
van. A nem megfelelő betonminőség legrosszabb esetben (ha nem realizálják
bedolgozáskor) okozhatja az építendő struktúra nemmegfelelőségét, így lebontás és
újraépítés (rosszabb esetben omlás) következik be. Ha a bedolgozást megelőzően
észreveszik a problémát, akkor kisebb mértékű az anyagi kár, de az időtervtől való
eltérés mindenképpen számottevő költségeket generál.
Ennek a problémakörnek a megoldásában lehet segítségünkre az fmGA (fast messy
Genetic Algorithm) és a CYCLONE szimulációs környezet. A megoldandó probléma
alapját az adja, hogy a készbeton szállítást több beható tényező is befolyásolja. A
betongyár törekszik a folyamatos működésre, így a mixerkocsik folyamatos töltésére.
A különböző munkaterületek különböző bedolgozási sebességgel, különböző
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összmennyiségű betont igényelnek, és a munkaterületi tárolás (a mixerkocsik
sorbanállása) problematikus, de így is jelentkezik az igény a kivitelezőktől, hogy
inkább a munkaterületen legyen sorbanállás, és ne történjen meg az, hogy a
szállítási késedelem miatt szakad meg a technológia. Ezen igények miatt a valóban
szükséges kocsiszámnál nagyobb gépszámmal kell rendelkeznie a betongyáraknak,
ami (mivel a mixerkocsik fenntartása és üzemeltetése igen költséges) jelentős
többletköltséget ró az üzemekre. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a készbeton nem
tárolható sokáig, annak technológiai beépíthetősége korlátos. A készbeton
megrendelések több úton is befuthatnak a betongyárba: lehet tervezett, (egyeztetett)
ütemterv szerinti, vagy lehet ad-hoc jellegű „utolsó pillanatban” feladott rendelés a
munkaterületek valamelyikéről. Ez is rontja a tervezhetőséget. A fentiek okán
szükséges a tudományos alapokon nyugvó szimuláció és optimalizálás, amennyiben
költséghatékony működést kívánunk fenntartani a minőség romlása nélkül.
A készbeton szállítást befolyásoló fő tényezők:
•

Szállítási idő a betongyár és a munkaterület között: A nyilvánvaló betongyármunkaterület távolságon túl a forgalom és a forgalomszabályozás az
elsődleges befolyásoló tényező.

•

Készbeton ürítési ideje a munkaterületen: Az ürítéshez szükséges idő függ az
építési technológiától, amihez a készbetont a célállomáson felhasználják.
Szintén

relatív késést

okozhat

(azaz a

készbeton

felhasználásának

akadályozását), ha a beépítési technológia ütközik műszaki problémákba.
•

Rendelések mennyisége: A szükséges mixerkocsiszám függ természetesen a
rendelt mennyiségektől, illetve a mixerkocsik kapacitásától. Ám az oda vezető
közforgalmi út tömegkorlátozásáról sem feledkezhetünk meg, hiszen pl. hiába
áll rendelkezésre 9 m3-es kocsink, ha csak 6m3 beton szállítása fér bele az
adott útszakaszra érvényes korlátozásba. Ez 300 m3 kiszállítása esetén 34
fuvar helyett rögtön 50 fuvarra növeli a szállítási egységek számát.

Mint látható a fent vázolt probléma igen komplex, és a szokványos JIT, QR vagy
BTO ellátási lánc modellek használatával nem modellezhető kielégítően, hiszen a
variabilitást nem fogják megfelelően kezelni, valamint a modellek által nem kezeltek a
technológiai paraméterek, amik szoros összefüggésben vannak a logisztikai
kívánalmakkal.
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A szisztematikus irányítórendszer bemeneti adatai: A beton elkészítésének és a
betongyári mixerkocsitöltésnek időszükséglete konstansként modelleződik, egy
megengedhető pufferidővel társulva, hogy a töltés rugalmasságát is számításba
vehessük.
Mivel a készbeton rendelések többsége ad-hoc jellegű gyorslehívásokból áll, a
szükséges minimális mixerkocsiszám változó kell, hogy legyen. Jelen modellben ez
intirger (egész szám) változó, hiszen a valóságban csak egész számú fuvart tudunk
lebonyolítani.
A rendszer modellezéséhez szükséges további két változó az indulási idő, illetve a
kijelölt munkaterület, melyeket minden kocsihoz társítanunk kell. Ezen változók nem
határozhatók meg párhuzamosan, hiszen korreláltak, de épp a kocsikhoz társított
célmunkaterületek kiosztására kívánunk létrehozni egy algoritmust, hogy a két
változóból az egyiket egy optimalizált kényszerrel meghatározzuk.
Két megszorítással is élnünk kell, hogy működőképes lehessen a modell:
feltételeznünk kell a limitált mixerkocsiszám mellett is, hogy van tölthető teherautónk
a betongyárban, azaz a keverés folyamatos és a gyártói kapacitás megfelelő.
Rendszerkimenetek: Mivel a kiszállítási rendszert befolyásoló tényezők a jól ismert
„utazóügynök probléma” körülményeire hasonlítanak – azzal a különbséggel, hogy
egy építési területet egynél többször szükséges meglátogatni –, így a megoldások
teljes terét a következőképpen definiálhatjuk:

Ahol TSS: teljes megoldástér; ej: a j-edik munkaterület ellátásához szükséges
mixerkocsiszám; TN: a rendelő munkaterületek száma.
Így kialakul a kocsikhoz társított munkaterületek kiosztására alábbi 5. ábrán
bemutatott modell:
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6. ábra: a szisztematikus rendszermodell felépítése [21]

Szintén érdekes a CYCLONE (CYCLic Operation NEtwork) modell felépítése. A
rendszert az utóbbi két évtizedben szívesen használták kísérleti módon építési
folyamatmodellezéshez, mivel egyszerű szimbolikája áttekinthetővé teszi a modellt.
A mixerkocsik irányításának folyamatát mutatja be a 6. ábra. Két szakaszból áll a
baloldali CYCLONE szimulációs modellből mely a betongyáron belüli, valamint a
jobboldali modellből, amely pedig a különböző építési területekkel összefüggő
műveleteket reprezentálja.

7. ábra: A készbetonszállítás irányítási modellje [21 alapján saját szerk.]
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A kiosztási tervhez: a 01. számláló (Qua*) mely arra szolgál, hogy a szállítási
igényekhez szükséges mixerkocsiszámot kalkuláljuk. A 02. sor (Queue*) jellegű
folyamatelem reprezentálja a rendelkezésre álló mixerkocsikat. A 03. kombinációs
folyamat a betongyártás technológiai folyamatát szimulálja. A sorbanállás jellegű* 04.
elem a mixert reprezentálja, míg az 05. jelű, szintén sorbanállás jellegű elem az
összes építési terület által rendelt készbeton fuvarszámnak felel meg. A Normal 06.
jelű normál tevékenység határozza meg a szállítási kiosztást, amellyel a mixerkocsik
szállítási sorrendjét határozzuk meg. Ezt a kiosztási tervet képezi le a modell az
fmGA segítségével.
A 06. sorszámú normál folyamatelem* egy egyszerű, erőforrás felhasználás nélküli
tevékenység, mely a szállítások ütemezését reprezentálja. A j-edik építési terület
számára a j1 jelű tevékenység a mixerkocsi közlekedését realizálja a betongyárból a
munkaterületre. A j2 normál tevékenység pedig a már megérkezett mixerkocsik
ürítésre

várakozását

reprezentálja. A

j3 folyamatelem az ürítésért felelős

tevékenységét jelenti a munkaterületen, és a kombinációs j4 tevékenység az ürítési
folyamat szimulációja. A j5 normál tevekénység a mixerkocsi mozgása a
munkaterületről, vissza a betongyárba. A lenti (3. táblázat) táblázatok a technológiai
és ciklusidőket tartalmazzák, melyeket a fentebb leírt CYCLONE modell használ [21].
Megnevezés

Időtartam

03 (kombinációs)

3 min

06 (normál)

0 min

j1 (normál)

munkaterület függő

j4 (kominációs)

munkaterület függő

j5 (normál)

munkaterület függő

Megnevezés

Erőforrások

2 (sorbanállás)

c (gyártói kapacitás)

4 (sorbanállás)

1

5 (sorbanállás)

N (teljes mixerkocsiállomány)

j2 (sorbanállás)

0

j3 (sorbanállás)

1

2. táblázat: a CYCLONE modell által használt adatok [21]
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*magyarázatként a CYCLONE modell által használt folyamatelem típusok:
Megnevezés
Normál tevékenység

Szimbólum

Funkcióleírás
Az elemek a normál tevékenységhez
érve rögötön feldolgozásra kerülnek

Kombinációs

A kombinációs folyamatelem akkor

tevékenység

teljesül, ha minden bemeneti
sorbanállási inputján van várakozó
elem.

Sorbanállási

A kombinációs tevékenységhez

tevékenység

szükséges „puffer”, az erőforrások
várakozását szolgálja

Szilárd

Egy-egyértelmű csomópont

függvénycsomópont
Számláló

termelési ráta számlálója

Élek

A logikai és fizikai összefüggéseket
reprezentálja
3. táblázat: modellelemek
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Tartalék/puffer kritikus elemek

Az építési részfolyamatok közötti puffereknek nagy jelentősége van a technológiai és
logisztikai folyamatok megfelelő illesztése, valamint a minőségellenőrzés és
minőségbiztosítás szempontjából.
A technológiai és logisztikai folyamatok illesztése alatt az elégséges és optimális
készletszint biztosítását értjük, figyelembe véve a készletelhelyezhetőség fizikai
korlátait is. Ezen felül a készletekhez tartozó be- és kitárolási folyamatokat
megvalósító anyagmozgató berendezések allokációja és kapacitása is korlátozó
tényezőt jelent.
Minőség-ellenőrzési szempontból egy részfolyamat eredményének vizsgálata a
következő résztevékenység megkezdése előtt igen gyakori, mely egyben szintén
korlátot is jelent: csak a megfelelőre minősített megelőző részfolyamat esetén
bocsátják a következő technológia rendelkezésére a munkaterületet. Amennyiben a
minősítés nem kedvező, úgy természetesen pótmunkával a hibákat javítani kell, mely
újabb, nem tervezett logisztikai folyamatokat generál, hiszen a pótmunkák
anyagszükségletét és a layout túlfoglaltságát az eredeti folyamattervünk nem
tartalmazza. Ez az eset tehát befolyással van a követő részfolyamatokra illetve a
teljes folyamat megbízhatóságára és tervezhetőségére is.
Bár a fent vázolt szituációk előfordulása minden építőipari szakág folyamataira
jellemző, a lakóépületek építése kapcsán különösen jellemzően előforduló probléma.
Így megvizsgálhatunk egy emberközeli példát, amit szimuláció segítségével is
elemezhetünk úgy, hogy térinformatikai adatokat is rendelünk a modellünkhöz, és
megvizsgálhatjuk

ezen

folyamatelemek

hatásait

a

teljes

folyamatra,

a

minőségellenőrzésre és az erőforrásgazdálkodásra. Park és Peña-Mora [22] például
2004-ben foglalkozott a témával, de több más kutatási jelentést is találni ennek
alátámasztására. A kutatások [22] eredményei azt mutatták, hogy ebben az esetben
a megfelelőség ellenőrzésének időszükséglete drámai módon befolyásolta a
munkafolyamat megbízhatóságát, minden olyan szimulált esetben, ahol az
erőforrásokat nem korlátlannak feltételezzük. Tulajdonképpen ezzel beigazolódott az
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a természetes sejtés, hogy a teljes folyamat kimeneti paramétereivel funkcionális
kapcsolatban állnak a minőség-ellenőrzés paraméterei. [23]
A fentieknek hatása kell, hogy legyen a projektvezetésre és építésvezetésre is, ha az
építés kapcsán hatékony folyamatokat szeretnénk.
A szektorban két jellemző iskola jött létre a projektek irányításával kapcsolatosan. A
hagyományosabb gondolkodásmód a projektek összekapcsolt tevékenységeit
hálózatként értelmezi, amelyet egy strukturált menedzsment technika halmaz révén
egyedileg lehet irányítani és javítani, és ezek az egyedi javítások vezetnek a teljes
folyamat sikeres irányításhoz és a teljes projekt megfelelő megvalósításához. Ez a
paradigma a "feladat vagy tevékenység "alapú nézete az építési projektnek [24] és
széles körben projekttervezésként vagy projekt alapú irányításnak említik. A fent
említett vizsgált modellek által feltárt hiányosságok a projekttervezés hatékonyságát
vitatták. A Sawhney felé kutatás [23] kiemeli a munkafolyamat-változékonyságnak a
hagyományos kritikus út jelleggel történő leírásának pontatlanságát. A közelmúltban
egy

másik

gondolkodásmód

is

kialakult,

amelyben

az

építési

projekteket

munkafolyamatok sorozataként kezelik.
A Halpin és a Woodhead [25] által megfogalmazott építési projekthez kapcsolódó
munkaterület

hierarchia

fogalma

ugyanolyan

hangsúlyt

fektet

a

részmunkafolyamatokra, mint a köztük lévő kapcsolatra. Ezt a nézőpontot
tulajdonképpen "termeléstervezés" néven ismerjük más iparágakból és az építési
ágazattal foglalkozó korábbi kutatások is említik már, mint alternatívát, úgy, mint
Koskela 1992-ben [26], illetve a Howell által vezetett kutatócsoport 1993-ban [27]
vagy a Tommelein vezette kutatók 1999-ben [28]. A termeléstervezés jellemzőkkel
bíró építésirányítás megköveteli az építési vezetőktől, hogy a projekteket
összekapcsolt folyamatok sorozataként tekintsék és figyelemmel kísérjék és kezeljék
a technológiai folyamatok közötti kiegészítő munkafolyamatokat is. Számos
tanulmány született ezen a téren, mely a nézőpont, illetve fogalomrendszer
formalizálásához és elterjedéséhez, és végső soron a lean elveket használó építési
közösség növekedéséhez vezetett [23].
Forrásfelosztás-vizsgálatok tekintetében több kutatást is ismerünk, mely az építőipari
folyamatok területén végzett vizsgálatokat, de igen kevés vezetett gyakorlatban is
használható eredményre.
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Eredményes kutatást végeztek például taiwani magasépítési projektek
tekintetében [29], ahol moduláris zsaluzatrendszereket használtak. A
zsalumodulok minél többszöri újrahasznosítása céljából törekedtek ezeknél a
projekteknél az épületszintek elrendezésének egységesítésére, azaz ugyanazt az
alaprajzot követő egységeket alakítottak ki, hogy a zsalumodulok számát
csökkentsék és azok kihasználását a többszöri fölhasználás útján növeljék, illetve
más hatékonyság-növelő algoritmust is vizsgáltak. A vizsgálatok [29] során több ilyen
módszert is részletesen kidolgoztak, melyekből az alábbi példákat emelem ki:
Régiókra osztás – A zsaluk újrahasznosítására ki kell jelölni azokat a területeket,
ahol a módszer létjogosultsága igazolható, azaz ahol a hatékonyság érdekében az
épületfunkcionalitás sérülése nélkül kivitelezhető a moduláris felépítés, majd meg kell
alkotni a modulokhoz tartozó teljes zsaluzattal kialakított formakészletet. A
szintenként kijelölt területeket – melyek jellemzően azonos méretűek – régióknak
nevezem a továbbiakban. Minden régió azonos számú modult tartalmaz.
Toronydaruk telepítési kiosztása – A toronydaruk a zsalubetonozás legfontosabb
elosztóeszközei, különösen a nagyobb erőforrásokkal dolgozó magasépítések
tekintetében. A toronydarukkal mozgatjuk a zsaluelemeket, a vasalatokat és a beton
elosztása is jellemzően ezek segítségével történik. Egy területhez általában egy
darut rendelnek (lehet többet is), de a méretektől függően több területhez is lehet egy
darut rendelni.
Előkészített zsalu szettek száma – Hagyományos esetben egy szett az épület egy
szintjének

teljes

lefedéséhez

szükséges

zsaluzatok

száma.

A

moduláris

zsalurendszerek esetében azonban nincs egységes definíciója egy szettnek.
Munkaerő – A munkások számának növelésével a produktivitás növelhető, de csak
abban az esetben, ha megfelelően osztottuk fel a munkaterületet, és megfelelően
allokáltuk a darukat és a zsalu szetteket.
. A zsaluelemek újra felhasználási sémái az alábbi módon alakíthatók ki:
1. Egyetlen terület (SR): Az egész szintet egyetlen területnek tekintjük, ekkor az
újra felhasználás csak függőlegesen történik, ekkor a daru az egész szintet
kiszolgálja. Ez a séma kis alapterületű, sokszintű épületeknél használatos.
2. Több terület, megosztott zsaluzattal és darukkal (MR/CS/FS): A zsaluzatot
vízszintesen is újra felhasználják (egyszerre csak egy terület készül). Tajvan
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leggyakrabban használt sémája, mivel az elem újra felhasználás és a daruk
kihasználtsága növelhető, az emberi munkaerő szükségessége pedig
csökkenthető. Hátránya az időigényesség.
3. Több terület, daruk megosztásával (MR/CS/FNS): Mivel a zsalu elemek
nem kerülnek megosztásra (minden területnek meg van a saját szettje), a
különböző területek akár párhuzamosan is épülhetnek a daruk foglaltságától
függően. Ezt a sémát a rövid határidejű projekteknél szokták használni, de
nagyban megnövelheti a költségeket.
4. Több terület megosztott zsaluzattal (MR/CNS/FS): Ezt akkor használják, ha
más folyamatok is igénylik a darukat. Annak érdekében, hogy elkerüljék a
késéseket a daruk elérhetetlensége miatt, több darut használnak.
5. Több terület, megosztás nélkül (MR/CNS/FNS): Minden terület külön-külön
úgy viselkedik, mint egy SR. Ezt így ritkán használják.
A hivatkozott kutatás [29] CYCLONE modellje a következő szekvenciát követi:
felmérés és elrendezés, oszlopok és falak, végül pedig gerendák és táblák építése.
Ezek mindegyike magában foglalja a következő feladatokat, vasalat elhelyezése,
vezetékhálózat kialakítása, zsaluzat emelése és felállítása, betonozás, utókezelés
majd kizsaluzás. Ezen felül az acélháló elkészítése szintén történhet a helyszínen, és
a zsaluelemek tisztítása és olajozása is meg kell, hogy történjen az újra felhasználás
előtt. Ezek a fő és mellék feladatok erős interakciót igényelnek a különböző
erőforrásoktól. A CYCLONE modell 6 elemből épülhet fel: NORMAL és COMBI a
munkafolyamatot jelölik kényszerezett és kényszerezetlen esetekben. QUEUE egy
erőforrás tétlenségét jelöli, CONSOLIDATION az egységek megszilárdítását teszi
lehetővé, a COUNTER számolja, hogy az egység hányszor halad át egy ellenőrző
ponton, így mérhető a produktivitás, végül pedig az ARC egy irányított áramlás az
elemek között. Más példák találhatóak a folyamatmodellezésre több tanulmányban is
[30, 31 és 32], többek között földszállítás, burkolat építés témakörében is.
Az 5 séma modellezése: Ahány területet tartalmaz a séma, annyi különböző
alapmodell

lett

kiépítve

(az

előző

pontban

felállított

modellből),

amelyek

használhatják közösen az erőforrásokat (a sémától függően).
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A modell működésének vizsgálatához esettanulmányt célszerű vizsgálni. A
fenti modell esetében legyen ez egy, 3 db, 12 szintes épületből álló
épületegyüttes megépítése, amelynek megépítésénén 2 műszakban dolgoznak.
A modell kezelhetősége miatt a következő feltételezésekkel kell élnünk:
1. A munkások be lettek tanítva a munkafolyamatra
2. A toronydaru emelése a beton szilárdulása alatt történik, így nem befolyásolja
a többi folyamatot
3. A három épület felosztási tervét egyformának vették
4. Általában a gerendák oldalzsalui hamarabb eltávolíthatók, mint az alsók, de itt
egyformának feltételezzük az időszükségletet
5. Teljesen elköltjük a kezdetben zsaluzatra szánt összeget
6. Determinisztikus időtartamokkal írjuk le a folyamatokat.
Érzékenységi analízis után egy döntéstámogató diagramot írhatunk fel a különböző
sémákra a teljes költség – projekt időtartam síkban, melyet a következő oldalon
közlök. Az ábrából leolvashatjuk, hogy erősen szóródhatnak az eredmények a
különböző sémák és a különböző erőforrás allokációs megoldások esetén. Ez azt
jelenti, hogy a különböző módszerekkel kapott értékek ugyan jellegükben görbére
helyezhetők, de az adatpontok távolsága az illesztett görbétől számottevő. Látszik
továbbá, hogy a projekt időtartamának a különböző módszerek esetén más-más
hatása lesz a projektköltégre. Ebből következően attól függően kell optimumot
keresnünk, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Például a diagramból látszik, hogy
amennyiben 120 napnál hosszabb idő áll rendelkezésünkre, úgy a MR/CR/FS
módszerrel juthatunk a minimális költséghez, de ennek a függvénynek nincsenek
értékpontjai a 120 napnál rövidebb projektek esetén. Ellenben az MR/CNS/FS
módszerrel találhatunk egy lokális költség optimumot ezen a tartományon is. [29]
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ábra: erőforrásallokációs módszerek vizualizációja
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Folyamatparaméterek és mutatók nyomonkövetése, automatizálás

Nem kifejezetten építőipari felhasználásban, de sok szempontból igen hasonló
részfolyamatokból álló külszíni bányászati folyamatokra léteznek már komplex, a
gyakorlatban

(néhány

folyamatmodellező

és

kísérleti

helyszínen)

folyamatmonitorozó

már

működő,

eszközök,

olyan

melyekhez

komplex
hasonlókat

szeretnénk létrehozni az építőipar különböző szegmensei számára a kidolgozandó
folyamatmodellünk és a modern logisztika különböző területein már bevált hardveres
eszközök segítségével.
A legfejlettebb és legkomplexebb ilyen megoldások a rokonterületek közül a külszíni
fejtést irányító rendszerek. Ezek jellemzően moduláris felépítésűek, és ismereteink
szerint a jelenleg elérhető legnagyobb automatizálási szintre képesek ebben az
iparágban. A rendszer működését és a benne rejlő lehetőségeket teljes egészében
bemutatni nem célom, de rávilágítva a későbbi építőiparra implementálhatóság
lehetőségére, néhány részletét érdemesnek tartok áttekinteni. A rendszer lényeges
eleme, hogy a bányaterület 3D modelljét tartalmazza, de nem csak a domborzati
viszonyokat, hanem a fúrások (mintavételek) alapján talajréteg adatokat is. Ennek
segítségével a folyamatok hatékonysága növelhető, hiszen akár 3D vizualizáció is
lehetséges az irányítás megkönnyítéséhez. Ami azonban ehhez nélkülözhetetlen: az
a modell folyamatos korrekciója az újabb földmérési adatokkal. A földmérési adatok
két forrása is rendelkezésre áll.
Az egyik, a hagyományos értelemben vett földmérési munkák eredménye, azaz a
területet járó geodéták töltenek fel adatokat a rendszerbe a változásokról. A másik
adatfolyamot a gépek szolgáltatják, amik 3D GPS vezérléssel, adatkommunikációval
és a megelőző geodéziai adatok birtokában nem csak a létrehozott új geometriáról,
de a kitermelési volumenről is szolgáltatnak adatokat.
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9. ábra: Bányagépek monitoringadatai

Egy másik, az építőiparban is nagy valószínűséggel jól használható alkotóelem,
hogy a fent említett gépvezérlési rendszernek köszönhetően, közvetlen kapcsolat
van a kitermelés-vezetés és a gép közt, így a kommunikáció zavartalan lehet mind
az adatok átadása, mind pedig az utasítások adása területén. A gépkezelő a
monitorján megjelenő utasításokat végrehajthatja és reagálhat is rájuk. Az
automatikus berendezések pedig közvetlenül vezérelhetők, illetve állapotukról promt
visszajelzést kap a rendszerfelügyelet. [33]
Kutatásom szempontjából érdemes a figyelemre a rendszer azon funkciója is, hogy
a merevvázas dömper állomány automatikus szállítását irányítja. A dömperek tehát
vezetőnélküli üzemmódban közlekednek a külszíni fejtés területén a kitermelési hely
és a depózási terület között. Vezérlésükhöz természetesen szükség van a már
említett pontos területi modellre, de az automata üzem biztonságához még egy
egész sor funkció szükséges, hiszen a többi berendezéssel is együtt kell működniük,
illetve a bányaterületen közlekedő minden járművel kapcsolatban felmerül a
munkabiztonsági kérdés, hogy mi történik, ha a vezetőnélküli dömperrel (amely több
száz tonna) találkozik. Minden ilyen gép szenzorok sokaságával van felszerelve, az
ütközésvédelmet szolgálja, valamint természetesen a gép visszajelzést is ad a
rendszerfelügyelet számára (10. ábra – üzemi visszajelzők), ha akadály kerül az
útjába, vagy rendellenes működési paramétereket tapasztal [33].
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10. ábra: automatizált bányadömper (üres) vezetőfülkéje
és üzemi visszajelzői (jobb fent)

A rendszer lelke természetesen egy, a teljes kitermelési terület adatait monitorozó
olyan

bányászati

irányítórendszer

(11.

ábra),

mely

a

kitermelés

költségoptimalizálását szolgálja és képes az azonnali beavatkozásokon és
monitorfunkciókon túl különböző statisztikák és perdikciók előállítására is a teljes
folyamatot tekintve.

11. ábra: Központi irányítás

Az alkalmazások elemzése során azonban fontos adat lehet, hogy egy ekkora
bevételt hozó ipari felhasználás sem automatizál minden folyamatot, ami előrevetíti
a létrehozandó építőipari hasonló rendszerek korlátait is [33].
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Technológiai folyamatok modellezése

Mint az előző pontokból látható, a technológiai folyamatok modellezésére és
irányításának lehetőségei igen széleskörűek, és a logisztika a szakági folyamatok
között igen kiterjedt és sokrétű. Ennek ellenére a logisztikai folyamatokat minden
bemutatott esetben csak önmagában vizsgáltuk, annak egyes részelemeinek
optimalizálása céljából.
Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy a folyamatok kézbentartásához általános és átfogó
modellre van szükség. A szakirodalomban elsődlegesen a technológiai kérdésekre
koncentrálnak, de ezek közül is érdemes néhányat tüzetesen megvizsgálni, a
részelemeik használhatósága szempontjából.
A modell alapú munkafolyamatok csak most kerülnek bemutatásra az építőiparban, a
tervezés és projektmenedzsment támogatása érdekében. Különösen a konstrukciós
szekvencia-tervezés, – mint az építési projekt egyik kulcsfolyamata – profitálhat a
modell

alapú

munkafolyamatokból.

Mivel

az

ütemterv

meghatározza

a

tevékenységek egymásutániságát és elosztja az erőforrásokat (például az anyagokat
és a munkaerőt), fontos szerepet játszik egy építési projekt optimalizálásában és
irányításában. E tekintetben a modell alapú munka többet kínál az építési
szekvencia-tervezéshez, mint csupán az építési szekvenciák vizualizálását, ahogyan
a "4D-szimuláció" kifejezést ma általánosan értik.
Azonban a mai napig rendelkezésre álló 4D-s szimulációs szoftvercsomagokat még
mindig nem használják fel az ütemezés tervezésében, ehelyett az ütemterv
befejezése után további jelentős időráfordítást, erőfeszítést igényel az integrációjuk.
A 3D CAD-modell objektumai és az ütemterv tevékenységei közötti kapcsolatokat
kézzel kell meghatározni, vagyis a felhasználónak bizonyos objektumokat ki kell
jelölni, és összerendelni egy hozzákapcsolódó tevékenységgel az ütemtervben. Ezen
kívül a 4D szimulációk alig adnak plusz értéket a folyamathoz, ugyanis egy
korlátozás miatt csak az építési szekvenciák megjelenítése a feladatuk.
Az okok, amiért a 4D szimuláció még mindig nem épült be a napi gyakorlatba, az a
plusz időráfordítás, és az, hogy egyelőre csak a vizualizálásban merül ki a 4D
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szimuláció látható előnye. Annak érdekében, hogy a 4D-szimuláció létrehozásának
hatékonysága jelentős mértékben javuljon, lehetséges módszenek kínálkozik az,
hogy az ütemterv és 4D szimulációk készítésére az épületmodellben tárolt adatok
alapján kerüljön sor.
Jelenleg a tervezési folyamatok még mindig 2D rajz alapúak, pedig a modell alapú
tervezésnek sok előnye van (tervezési hibák elkerülése, optimalizáció, választás
különböző alternatívák között stb.). A mai 4D szimulációs szoftverek, összekötve az
ütemterveket

a

3D-s épületmodellekkel, segítenek a

Gantt

diagram

4D-s

vizualizációjában. Azonban használatuk még mindig nem vált napi gyakorlattá,
aminek a fő oka az, hogy nem készülnek el vele időben, az ütemterv elkészültével
párhuzamosan. A mai programok feltételezik, hogy már elkészült az ütemterv és a
3D rajzok is rendelkezésre állnak, amiket aztán egymáshoz lehet rendelni. A másik
hátránya az, hogy a vizualizáción túlmutató, kapcsolódó problémákat (pl. erőforrás
ütemezés) figyelmen kívül hagyják. Csak akkor válhat mindennapi gyakorlattá a
használata, ha ezeket a hátrányokat feloldjuk, azaz a 4D szimulációnak segítenie
kellene az ütemtervezést, ahelyett, hogy csak validálná. [34]
A ma általánosan használt 4D szimulációs modell esetén egy feladat időtartama
elsősorban az épülő műtárgy mennyiségi adataitól függ, melyek meghatározásának
alapját az elkészült 2D rajzok nyújtják. A 4D szimuláció elkészítéséhez egyrészt
manuálisan (vagy félautomatikusan) kell összekapcsolni a CAD objektumokat az
ütemtervvel – ami CAD specialistát igényel a szoftver bonyolultsága miatt –, és egy
külön 4D-s nézegetőben lehet csak megnézni az eredményt. Mind a 3D CAD
objektumok létrehozásának, mind az ütemezésnek a 2D-s rajzok az alapjai, amikből
később összeáll a 4D szimuláció, ez ráadásul mind manuálisan történik. Ennek a
folyamatábráját láthatjuk a 11 ábrán.
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12. ábra: A hagyományos 4D szimuláció felépítése [34 alapján saját szerk.]

Ha valamilyen hiba merül fel, az egész folyamatot elölről kell kezdeni. A 4D
vizualizáció építőelemekhez kötődik, ha egy feladat nem kötődik építőelemhez, akkor
az nem is jelenik meg a szimulációban. Emellett vannak elemek, amelyek nem
kötődnek feladathoz, mert állandók, és olyanok is, amelyek pedig több feladathoz is
köthetők. Kapcsolat az építőelemek és feladatok között:

13. ábra: Az ütemterv és a 3D elemek összekapcsolása [34 alapján saját szerk.]
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Az új megközelítés szerint az Épület Információs Modellek (Building Information
Model - BIM) 3D-s elemekből állnak, amelyek az egyes elemek kapcsolatát tárolják,
az elemek pedig különböző tulajdonságokat, mint forma, méret, anyag. Az ütemterv
elkészítése során egy feladat munkaideje függ a mennyiségi adatok mellett az építési
technológiától, a projekt komplexitásától, a peremfeltételektől, amelyeket az
erőforrások határoznak meg. A BIM felhasználásával a modellből közvetlenül
választhatunk ki mennyiségeket és hozzárendelhetünk olyan elemeket is, amelyek
nincsenek 3D modellezve (komplexitás és időigény miatt). A projekt ütemező SQL
segítségével egy olyan adatbázisból választhat ki elemeket, amelyek megfelelnek
bizonyos kritériumoknak (elem típus – fal, oszlop; épületszint – 1. szint, 2. szint).
Ahelyett, hogy az objektumokat feladatokhoz rendelnénk explicit módon, szabály
alapon történik az ütemtervvel való összerendelés. A szabály alapú összerendelés
miatt, ha a mennyiségi adatokban változás történik, a szimuláció automatikusan
frissíteni tudja magát.
Például egy 28 szintes, 100 méter magas épület, építésének 3 éves projektjét
vegyük alapul. Hagyományos módszerrel 4 munkanapot vett igénybe a 4D
szimuláció felépítése, és ugyanennyit minden egyes frissítése. Ehhez képest az új
megközelítéssel 2*4 órát (összerendelés, adatbázis felépítése), frissítése pedig
mindösszesen pár percet. A BIM-ből számított mennyiségek pontosabbak lettek, mint
a manuális módszerekkel becsültek.
A módszer bevezetésével a cél az volt, hogy felgyorsítsák a 4D szimuláció
előkészületeit, 3D modellek és SQL felhasználásával, és hogy segítsék az ütemezésoptimalizálást.

Ez

az

előrelépés

elsősorban

természetesen

a

nagyméretű

projekteknél igazán fontos, de a jövőben a CAD specialista szerepének
csökkenésével a kisebb projekteknél is alternatíva lehet. [34]
Az imént bemutatott 4D szimulációk is használják az erőforrásokat, és szükségük
van erőforrásigény becslésre is. Különböző heurisztikákat alkalmaztak korábban a
legjobb erőforrás kombináció megtalálására, de ezek gyakran lokális minimumban
ragadnak. Genetikus algoritmust (GA) is régóta próbálnak alkalmazni erre a célra
[35], de ez nagy számítási kapacitást igényel. Ezért a szakirodalomban megtalálható
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2005-ös építés-szimulációval foglalkozó [36] publikáció szerzői egy hibrid módszert
javasolnak, ami ötvözi a kettő előnyeit, először lokális minimumokat keresnek
heurisztikákkal, majd ezeket felhasználva GA-val meghatározzák a globális
optimumot. A módszer számítógépes implementációja Visual Basic és CYCLONE
szimulációs modell alapú.
Háttér: A számítógépes szimulációt már évtizedek óta alkalmazzák építőfolyamatok
modellezésére, ezen szimulációk nagy része, mint már említettem a munkámban
(3.1 és 3.2 pontok) CYCLONE alapú, mint például RESQUE, UM-CYCLONE,
COOPS, STROBOSCOPE és COST. Ezek nagy része a rendszer teljesítményét
vizsgálja a produktivitáson és az egység költségen keresztül, azonban emellett az
optimális erőforrás kombináció keresése is egy nagyon fontos feladat. Erre
jellemzően érzékenységi analízist alkalmaznak [37], ami azonban egy igen erőforrásigényes keresést eredményezhet. A GA-t több esetben is sikeresen integrálták
szimulációba az optimális erőforrás allokáció meghatározása érdekében, például
kikötő layout tervezés [38], vagy az általam már említett beton-szállítás [21] esetén. A
hátránya, hogy függ a kezdeti populációtól, a szerzők ezért javasolnak egy hibrid
módszert, ahol a kezdeti populációt heurisztika segítségével határozzák meg.
A heurisztikus megközelítés: Az alapvető modellező elemei a szimulációnak a
tevékenység és a várakozás. Az erőforrás DELAY-t a következőképpen definiálja:

,
ahol a várakozási idő (waiting time) a teljes idő, amit az erőforrás sorban állással tölt,
a munkaidő (working time) pedig az az idő, amit a szimulációban, egy erőforrás
kihasználtságának jellemzésére használunk. Az erőforrás a legkisebb DELAY
értékkel fogja limitálni a termelési rátát, a rendszer DELAY értéke a legkisebb DELAY
értékkel lesz egyenlő. A heurisztika vagy a termelési ráta maximalizálásával vagy az
egység költség minimalizálásával optimalizálhatja a rendszert.
A termelési ráta maximalizálásának lépései:
1. Véletlenszerűen kiválasztunk egy erőforrás kombinációt és
meghatározzuk a DELAY értékeket.
2. A limitáló erőforrás meghatározása.
3. Értékének növelése a meghatározott értékhatárokon belül.
4. A szimuláció végrehajtása és új termelési ráta meghatározása.
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5. A (2)-(4) lépések ismétlése, amíg el nem érjük az értékhatárt.
Az egység költség minimalizálásának lépései a (3) és (4) lépésen kívül megegyeznek
az előbb felsoroltakkal. (3) lépés: A szimuláció újra futtatása, teljes költség és
termelés kiértékelése U C = (teljes költség / teljes termelés) szerint. (4) lépés: Ha a
teljes költség kisebb százalékban növekszik, mint a teljes termelés, (2)-es lépésben
meghatározott limitáló erőforrás növelése, ha nem, akkor a fölösleg erőforrás
meghatározása és ugrás (3) lépéshez.
GA-k: természetes kiválasztódás elvén működnek. A lehetséges megoldásokat egy
string reprezentálja, amelyeket egy objektív függvénynek való megfelelés szerint
kiértékel, a jobban teljesítő egyedek nagyobb valószínűséggel élnek túl, így az
előnyös tulajdonságaikat örökíthetik az utódaiknak. Ez addig ismétlődik, amíg
bizonyos feltétel nem teljesül, vagy az új generáció meg nem egyezik az előzővel.
Verifikáció: Első lépésben meghatározzák a lehetséges megoldást optimalizáció
nélkül, a maximum erőforrás felhasználással a maximális termelést, a minimális
erőforrás felhasználásával pedig a minimális egység költséget. Második lépésben a
módszerükkel határozzák meg a lehetséges optimális megoldásokat, végül pedig
összehasonlítják ezeket. A kutatás [36] példája egy csatornázási feladat, amely a
következő egymást követő munkafolyamatokból épül fel: burkolat

bontása,

földkitermelés, csőfektetés, visszatöltés, tömörítés, burkolatkészítés. A lehetséges
erőforrás kombinációk száma: 7,8125*1012.
Az esettanulmány azt mutatja, hogy a módszer pontosan megtalálja az optimális
megoldást, rövidebb idő alatt, mint a korábbi megközelítések.
A szimuláció egy hathatós eszköz az ismétlődő feladatok tervezésére és
ütemezésére építőipari projekteknél, de emellett érzékenységi analízisre is szükség
van, hogy megtaláljuk a legjobb erőforrás kombinációt egy adott feladathoz, a
produktivitásra és költségre való hatásuk szempontjából. Ez egy időigényes folyamat,
ha nagyszámú alternatívával van dolgunk. Ez a cikk egy hibrid módszert mutat be,
amely heurisztikákat és genetikus algoritmust integrál, annak érdekében, hogy
megtaláljuk a legjobb erőforrás kombinációt az építőipari szimulációkhoz. Az
eredmények azt mutatják, hogy ez a módszer megtalálja az optimális megoldást, és
a számítási igényt is nagymértékben csökkenti. [36,38]
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Földmunkák teljesítménybecslése

Jelentős mennyiségű szimulációs modellt fejlesztettek már ki a földmunkák
teljesítményének becslésére [39-46] is. A legtöbb szimulációs modell nem veszi
figyelembe a munkafolyamatok változását, nem pontosan szimulálja az információ
áram dinamikus változását, a kényszerkapcsolatot a gépek és az építkezés között,
valamint a gépek intelligens ütemezését, míg ez a cikk megteszi ezeket.
Földmunkák áttekintése: Öt műveletet foglal magába: kitermelés, áthelyezés az
építési területen belül, rakodás, szállítás, ürítés, ezért általában a földmunkák
igényelnek exkavátort, dózert, rakodót és építőipari szállítógépet. Egy exkavátor egy
magas produktivitású gép, ami az ásás és rakodás műveleteit tudja elvégezni, de
mivel az üzemeltetési költsége nagyobb, mint egy rakodónak, ezért kevésbé gyakran
használják rakodásra, hacsak az anyagmennyiség, vagy az időhiány nem követeli
meg. Egy dózer rövidtávú szállításra alkalmas. Egy rakodó képes a rakodás, szállítás
és kirakodás műveleteire, kevés kapacitással alacsony üzemeltetési költséggel és
nagy agilitással bír. Elsősorban rakodásra használják, a teherautó az általános
szállító eszköz közép és nagy távolságra.
Virtuális építkezések szimulációs modelljei földmunkákra:
Az általános földmunkák munkafolyamata alapján és a gép-tevékenység kapcsolatok
alapján egy információs modell lett kifejlesztve.
1. A kotrógépek a kitermelés helyén dolgoznak, a munkaterület mérete
meghatározza az egyidejűleg ott dolgozó gépek számát. A menedzser
ütemezi a gépet produktivitás növelése érdekében.
2. A talaj, ami átmenetileg a munkaterülethez közel lett elhelyezve dózerek által
átszállításra kerül a rakodás helyére.
3. Az építési menedzser a kotrógépeket a rakodás helyén a rakodók segítésére
utasíthatja, amelyek egyidejűleg rakodnak a várakozó teherautók és a
földmennyiség függvényében. A rakodóterület mérete határozza meg az
egyidejűleg rakodható teherautók számát.
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4. A megrakodott teherautókat a menedzser az ürítés helyszínére küldi, miután
ez megtörtént, időleges parkolóba állnak, amíg új utasításra várnak. A
teherautók hatékonysága az utak minőségétől és a forgalomtól is függ (ami a
nap folyamán periodikusan változik).
A Petri háló elmélet Riggs Ph.D. téziséből [47] ered. A gráfelméletet felhasználva
modellezi a konkurens és aszinkron viselkedését egy diszkrét rendszernek. Egy
hagyományos Petri háló (csomóponti) helyekből, átmenetekből és ívekből áll. Az
utóbbiak az előző kettőt kötik össze. A helyekhez tokenek tartoznak, A színezet Petri
hálók elméletét (Colored Petri Nets – CPN) K. Jensen fejlesztette ki. Itt a tokenekhez
egy szín tartozik (érték), amit az előforduló átmenetek változtathatnak meg. A
földmunkák CPN modellje egy rendezett 9-es. A token színe a CPNSMEO-ban a
környezettől függ, és más tokenek színei befolyásolhatják.

A modell alkalmazása:
A példa Zijin városában egy toronyház építés [48]. A szükséges adatok
megfigyelés és interjúk alapján lettek összegyűjtve. 180000 m3 1,53 t/m3
átlagos sűrűségű földet szükséges 15 km-re szállítani. Maximum 8 kitermelési terület
lehetséges, mindegyiken maximum két exkavátorral. A rakodó területek száma
maximum 5 lehet, minden helyszínen maximum két rakodó rakodik egy teherautót. A
kitermelési területen egy ideiglenes 2000 m3-s tárolás lehetséges. A forgalom reggel
6

és

este

10

között

jelentősen

befolyásolja

a

szállítást.

Fuzzy

háromszögfüggvényekkel szimulálták a bizonytalanságokat.

Kontroll modell:
1. Földmennyiség monitorozása a kitermelés és a tárolás helyén.
2. Ha a kitermelés helyén eléri a maximumot a földmennyiség, az exkavátor
abbahagyja a munkát, ha a tárolás helyén éri el a maximumot, a dózer hagyja
abba a munkát.
3. Amikor a teherautók szállítóképessége este 10 és reggel 6 között
megnövekszik és az ideiglenes tárolóhely megtelt, az exkavátorok közül
néhány átkerül a rakodóterületre, és fordított esetben vissza.
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A modell validálásakor azt tapasztalták, hogy az időtartam szempontjából a valóság
7.86%-ban tért el a szimulációtól, költségben pedig 4.32%.
Ennek okai:
1. Az adatokat nappal gyűjtötték, azonban éjszakai műszak is volt, ami kevésbé
produktív.
2. Kétszer megszakították a munkákat az eső miatt.
3. A gépek karbantartásával nem számoltak a szimulációban.
A kutatók egy kiterjesztett Petri hálós szimulációs keretrendszert fejlesztettek ki így
építési projektek földmunkáihoz, dinamikus munkafolyamat és információáramok
változásának szimulálására, és hogy a különböző gépek és építési korlátozások
közötti kapcsolatok vizualizálva legyenek. A keretrendszer figyelembe veszi a
földmunkákat befolyásoló tényezőket, mint a tevékenységek véletlenszerűsége, a
gépek ütemezésének egyéni preferenciái, és a kényszer kapcsolat a gép és az
építési környezet között. Az adott gép elérhetőséget és a projekt költséget
felhasználva a keretrendszer megbecsüli az építési helyzetet, a gép kihasználtsági
rátáját, a projekt időtartamát és a virtuális építési folyamat vizualizálásának és
intelligens ütemezésének költségét. [48]
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Mozgások tervezése és automatizálási lehetőségei

Automatizált alkalmazásokról az építőiparban már olyan korai értekezésekben is,
mint Skibniewski 1989-es munkája [49] is találhatunk említést, bár ez inkább a
robotizáció és a résfal, valamint alagútépítés kapcsolatában rejlő potenciálokat fejti
ki. A folyamatosan változó környezet miatt az építőgépeknek ütközéselkerülő és
mozgástervező képességgel kell rendelkezniük. Teljes információval az optimális
útvonal megtervezhető, de hiányossal nem.
Teljes információval történő tervezés: Általános megközelítés a konfiguráció-tér
(Configuration-space – C-Space) alkalmazása. Általánosított „mozgató” (mover’s)
problémája d-dimenziós euklideszi térben [50]: Input: O, B, Ps, P1, ahol O - sokszög
akadályok halmaza, B – egy merev sokszög Ps és P1 pozíciókkal. Probléma:
lehetséges-e B Ps-ből P1-be mozgatása eltolások és elforgatások szekvenciájával,
anélkül, hogy érintenénk egy elemet is O-ban. Schwartz [51] újrafogalmazta ezt a
problémát absztrakt algebrai kifejezésekkel, mint a Piano mover’s probléma. Itt a B
testek elemekből épülnek fel, amelyek csuklókkal vagy csúszkákkal kapcsolódnak.
Schwartz [51] azt is bebizonyította, hogy létezik elméleti megoldás a problémára.
Lozano-Perez és Wesley [52] bemutatta a láthatósági gráf megközelítést, míg a
problémát továbbgondolva Lozano-Perez 1983-ban [53] a C-space algoritmust
ajánlja.
Hiányos információval történő tervezés:
Lumelsky és Stepanov 1987-es kutatásuk [54] során megfogalmaztak egy alsó határt
az úthossznak, az alábbi formában:

,
ahol D a távolság a kiinduló (S) és a cél pont (T) között, p i az akadályok kerületeit
jelöli, ami keresztezi, a T középpontú D sugarú kört. Ilyen esetben a környezetet egy
véges, vagy végtelen útvesztőként modellezhetjük. Feltételezve, hogy
1.

a robot megjelöli a már bejárt utakat,

2.

a robot ismeri az irányokat, amerre járt,

3.

ismeri az útvonalakat, amik már egyszer akadályhoz vezettek,
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útvesztő kereső algoritmusok használhatók a megoldásra. Ilyenek a következők:
Tarry algoritmusa [55,56], Fraenkel algoritmusa [55,57], Pledge algoritmusa [58],
Bug1 algoritmus [53], VisBug-21 és VisBug-22 [53].
Útvonaltervezés automatizált betonozáshoz: A számítógépes útvonaltervezéshez a
teljes információs modellnél szükséges a kapcsolatok ismerete a különböző
szerkezeti elemek között, a CAD modellek ezeket nem tartalmazzák. Kunigahalli
munkatársaival 1994-ben [59] tervezett egy algoritmust, ami kinyeri ezeket az
információkat a betonacél háló CAD modellekből az egy- és kétirányú födém
elméletek alapján, majd ezt egy úgynevezett Téglalap szomszédság gráfban tárolják
(Rectangle Adjacency Graph – RAG). Az optimális sorrend megtalálása téglalap
alakú egységek betonozására a gráf hamiltoni bejárását igényli minimális
élmetszéssel, ami NP-teljes probléma [60]. Közelítő módszerrel közel optimális
megoldás garantálható, de ezen kívül el kell kerülni az olyan akadályokat, mint
liftaknák, oszlopok, ennek érdekében szintén Kunigahali, Russellel együttműködve
[61] a láthatósági gráf megközelítést alkalmazta.
Az építőipari robotika és a számítógéppel támogatott építéssel kapcsolatos kutatás
és fejlesztés nagyszámú automatizált építőgép alkalmazást eredményezett ugyan,
de az előzőek alapján kijelenthető, hogy ezek teljes potenciálját csak akkor tudjuk
kihasználni, ha ütközés elkerülési és mozgás tervezési módszereket is biztosítunk
számukra, melyek képesek az adaptív működésre. A szakirodalom szerint a
mozgáspálya tervezést két kategóriába lehet sorolni: teljes és hiányos információ
birtokában történő tervezésről beszélhetünk. A teljes információ birtokában történő
tervezés tipikusan NP-teljes, így közelítések alkalmazását és speciális kezdeti
körülmények

használatát

igényli

a

megoldások

megtalálásához.

Hiányos

információval történő tervezéshez szenzoros visszajelzés szükséges. Az ehhez
szükséges algoritmus a bemutatottak szerint rendelkezésre áll az automatizált
betonozási munkákhoz, felhasználva a speciális feltételeket, amit az aljzatszint
statikai tervezéselmélete biztosít. [62]
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4. Útvonaloptimalizálás fejlesztése
Az építési folyamatokhoz kapcsolódó logisztikai és technológiai folyamatok
megvalósítására legtöbb esetben több, különböző berendezést és szállítóeszközt is
alkalmaznak. Ezek különböző utak mentén mozoghatnak az építési területen, az
egyik feladat-végrehajtási helytől a másikig, vagy akár a munkavégzés során is.
Meglátásom szerint az optimális folyamat tervezésének, megalkotásának egyik
jelentős

alapja

lehet

az

útvonalak

megfelelő

kiválasztása

a

termelő

és

szállítóberendezéseink számára.
Először néhány hasznos módszert kívánok bemutatni az útvonal-kiválasztás
témaköréből, majd az általam kifejlesztett módszert mutatom be részletesebben.

4.1
Az

Hálózatok reprezentációi

útvonaltervezés

megkezdése

előtt

először

ki

kell

választanunk

az

útvonalreprezentációhoz alkalmazott módszert, azaz térképet az építési terület
figyelembevételével, mely meghatározza mind a navigációs módszert, mind pedig az
alkalmazható útvonaltervező algoritmusokat.

14. a. ábra
Konvex poligonok láthatósági gráfja

14. b. ábra .
Konvex poligonok Voronoi diagramja [63]

Erre egy lehetőség a szkeleton vagy váz struktúra, amit a (21.a) ábrán mutatok be,
ez korlátozza az átutazhatósági lehetőségeket, de gyors lehet a tervezés. A gráf
séma az alapja a legtöbb útvonaltervező algoritmusnak. Először talán nem könnyen
látható az analógia az építési területekkel, de például, ha az akadályokat
poligonokkal helyettesítjük, az élek metszéspontjai lesznek a láthatósági gráfunk
csúcsai és az ezeket összekötő egyenes vonalak (gráf élek) lesznek az utazható
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útvonalak, sajnos ezek az útvonalak közel fognak esni az akadályokhoz. Más
lehetőségek a szkeletonizációra az úti térkép (roadmap) és Voronoi diagram, ezek
szintén gyakran használtak a szakirodalomban [63,64]. A Voronoi diagram (21.b)
magokon (akadályok) alapszik, a diagram olyan területekre oszlik, amiken belül az
adott mag van a legközelebb a terület határaihoz. A határok gyakorlatilag azokat a
pontokat jelölik, amik félúton vannak két (vagy több) mag között.
A háló alapú felosztásnak az előnye a szkeletonizációhoz képest az, hogy a valós
alakjukban reprezentálhatók az objektumok, a számítások precízek lesznek és az
utazható utak nem annyira limitáltak, hátránya a lassúság. Az első lépésben egy
hálót kell lefektetnünk, ahol is az útvonal tervezés folyamán az akadályok által
elfoglalt cellákat szükséges elkerülnünk. A pontosság a cellák méretétől és alakjától
függ (érdemes lehet finomítani a hálót az akadályok környékén), az optimális
felbontás meghatározására több módszer is felhasználható, mint pl.: négyágúfa
dekompozíció (quadtree decomposition). [65]

4.2

Útvonaltervező algoritmusok és értékelésük

Először a legrövidebb út problémához szükséges algoritmusokat vizsgáltam meg a
saját rendszer kialakításánál. Dijkstra [66] kifejlesztett egy optimalizációs algoritmust,
ami képes megtalálni a legrövidebb utat két pont között egy irányított vagy
irányítatlan gráfban, amiben a távolságot az élekhez rendelt költségek jelentik. Ezt a
módszert Solka (1995) módosította, aki kiegészítette az algoritmust, úgyhogy képes
legyen megtalálni a legrövidebb utat 45o –nál kisebb szögű fordulóval, ezen kívül
voltak kísérletek az algoritmus felgyorsítására is [67]. Emellett rengeteg kutató
alkalmazta a Djikstra féle algoritmust különböző tudományterületeken.
Egy másik algoritmus a gráfelméletben, amit Bellman [68] fejlesztett ki, ez szintén
képes megoldani a legrövidebb út problémát. Az előnye a Djikstra-hoz képest, hogy
lehetnek negatív értékű élek, de ezek kevésbé gyakran használtak, tekintve a
magasabb rendűségre. Kronológiai sorrendben a következő

Floyd-Warshall

algoritmusa volt, ez a legrövidebb hosszokat találja meg a csúcspárok között.
Később Donald B. Johnson [69] mutatta be a Johnson algoritmust, amiben a Floyd58
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Warshall-t használta, hogy a gráfot transzformálja nem negatív élek elérése
érdekében, és így már a Djikstra algoritmus alkalmazható lett. Ez ritka gráfok
esetében használatos, ahol is gyorsabb, mint a Floyd-Warshall. Építkezéseken
negatív éleket nem kell figyelembe vennünk, és minden csúcsközti távolság ismerete
sem szükséges információ.
Egy másik útvonalkereső algoritmus az A*, amit Peter E. Hart [70] publikált és
kijavított [71] kollégáival. Ez egy G és H függvényt összegez, annak érdekében, hogy
megkapja az F optimalizációs függvényt. A G függvény a mozgási költség
(movement cost) függvényt jelenti a kezdő ponttól. A H pedig az úgynevezett
heurisztikus függvény, ami minden csúcs esetében a távolságot írja le a cél
csúcshoz (egy háló esetében a korlátozott csúcsokat is figyelembe kell vennünk –
mint épületek, daruk, anyagtárolók stb.). A H-t sokféleképpen meghatározhatjuk, a
legegyszerűbb ezek közül, talán, ha a horizontális és vertikális mozgás összegeként
számítjuk (Manhattan távolság). Ha diagonális mozgás is megengedett, akkor a
Chebysev távolságot kell, hogy használjuk, ha az egységek bármely szög alatt
mozoghatnak, akkor pedig Euklideszit. [72]. Ha a kezdő és cél csúcsok pozíciói nem
függenek az időtől (statikus eset) minden csúcs H értéke konstans. Első lépésben az
algoritmus létrehoz két listát (zárt és nyitott). A zárt lista a már megvizsgált csúcsokat
tartalmazza; kezdetben ez mindössze a kezdő csúcs. A nyitott lista a zárt lista
csúcsainak szülő csúcsait tartalmazza (kivéve, ha már ők maguk is a zárt listában
vannak). Szülőnek a szomszédos csúcsokat nevezzük. A * kiszámolja az F értéket az
aktuális csúcs összes szülőjének, és a legkisebb F értékű irányt veszi (ha több ilyen
értékű is van, minden irányt szükséges megvizsgálni), az aktuális csúcsot besoroljuk
a zárt listába, és folytatjuk a számítást a szüleinél. Amikor több mint egy csúcsunk
van a zárt listában, az az eset fordulhat elő, amikor ezeknek van közös szülőjük a
nyitott listában. Ekkor ellenőriznünk kell, hogy az F értéke a szülőnek kisebb-e, mint
az F érték az aktuálisból számolva. A szülő-gyerek kapcsolatokat jelölni érdemes,
annak érdekében, hogy ha az algoritmus végzett, könnyen visszakövethessük az
útvonalat.
A szenzor alapú robot mozgás tervezés során (amikor nemhogy az optimális, de egy
megvalósítható útvonal megtalálása is nehéz feladat) megtörténhet, hogy egy
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algoritmusnak ismételten kell futnia, mivel azt érzékeljük, hogy a tervezett útvonal
nem megvalósítható. A* használata ebben az esetben nem túl hatékony, mivel a
költségek nem változnak, ehelyett ilyen esetekben a Focused Dynamic A * (vagy D*)
algoritmust használják. A D* komplexitása miatt az LPA* (Lifelong Planning A*)- t
fejlesztették ki, ami alkalmas a részben megfigyelhető gráfok esetére is. Arra az
esetre, amikor a keresés célja változik D* Lite (az LPA* fejlesztett változata) ajánlott
Koenig és Likhachev [73] szerint. D* Lite ugyanazt az útvonalat határozza meg, mint
a D*, de egy eltérő algoritmussal, ami hatékonyabbnak bizonyult, mint az alábbi
táblázat mutatja.

Dimenzió nagysága

Gyors (Fast) A*

D*

Focused D*

Tervezés 10 cella

5,7s

8,0s

6,2s

Újratervezés 104 cella

3,0s

2,1s

1,3s

Tervezés 10 cella

37,3s

55,8s

50,7s

Újratervezés 106 cella

28,2s

10,1s

7,6s

Tervezés 10 cella

136,4s

335,0s

298,7s

Újratervezés 108 cella

126,8s

87,4s

54,3s

4

6

8

5. táblázat: Összehasonlítás az A* algoritmus család futási idejei között

A gráf analízisben van még két másik algoritmus, ami használható a legrövidebb
útvonal megkeresésére. Ezek a BFS (Breadth First Search) [74] és a DFS (Depth
First Search) [75]. Önmagában a BFS nem képes megtalálni a legrövidebb utat,
mivel ez egy stratégia a gráf bejárására, kivéve, ha ez egy nemsúlyozott gráf. Ebben
az esetben ugyanis a legrövidebb út a kezdő csúcstól pontosan a cél csúcs első
felfedezéséig tart. A DFS hasonló eljárás, de nem térképezi fel a gráf összes
csúcsát, csak olyan mélyre megy, ami szükséges a cél eléréséhez. A DFS
alapvetően a gráf feszítőfájának meghatározására alkalmas, mindig talál utat, ha
létezik (útvesztők esetében jól alkalmazható), de ez nem feltétlenül lesz a
legrövidebb (optimális). A BFS teljes, de több időt igényel a DFS-nél. Kis gráfok
esetében felül tudják múlni az A*-t.
A mozgás tervezésben a randomizáción alapuló eljárások is kifejlesztésre, és
használatba kerültek. Például: a véletlen potencia mező (randomized potential field)
[76] algoritmus. (A potencia mező algoritmus a cél vonzását és az akadályok
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taszítását használja fel, a hibája az, hogy a lokális minimumban megakadhat), vagy a
mintavételezés alapú módszerek, mint a probabilistic roadmap (PRM) (Amato, Yan,
1996) (több célú tervezés), a leggyakrabban alkalmazott (egy célú tervezéshez) az
RRT (Rapidly-explored Random Trees) az algoritmus a hatékonysága miatt [77]. Az
RRT alapgondolata a véletlenszerű növekvő helykitöltő fa, ami ismeretlen területek
felé növekszik. Későbbi fejlesztések létrehozták az RRT connect-et (szintén fák
növekszenek a kezdő és cél ponttól) [78] és a synchronized-biased-greedy RRT-t is,
ez kombinálja az „elfogult” (biased – a fa cél csúcs felé nő) és a mohó (greedy – a fa
bejárja a környezetet egyetlen iterációs lépésben, nincs visszakövetés) [79]
algoritmusok előnyeit. A különböző RRT verziók nem használhatóak optimális
útvonaltervezéshez, csak egy megvalósítható megoldást találnak, ahol a mobil robot
bejárhatja a területet hiányos információ esetén. Ellenben az RRT *, amit Karmann
[80] mutatott be (14. ábra), bevezette az útvonal költséget. Az RRT * probabilistically
optimal (teljes), vagyis annak a valószínűsége, hogy elbukik, közelít a 0-hoz, ahogy
növekszik a keresések száma. Alternatív módon tudja finomítani az általa tervezett
útvonalat. Rapidly-Exploring Roadmaps (RRM) [81] szintén egy optimális egy célú
tervező, ami az RRT előnyeit (felfedezésre) használja és PRM típusú kapcsolatot
alkalmaz a megtalált útvonalon. Így a használata egy jó trade-off az útvonal finomítás
és a felfedezés között, szintén iteratívan tudja finomítani az útvonalát, de az RRT-vel
szemben nem feltétlenül éri el az optimálist, annyira optimális útvonalat talál,
amennyire a felhasználó által beállított paraméter megengedi neki (ezért ennek jól
meghatározottnak kell lennie), mielőtt tovább menne a felfedezéssel.
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15. ábra: Az RRT (a) és az RRT* (b) algoritmus összehasonlítása [80]

4.2.1 Építési területre kifejlesztett útvonal-optimalizáló módszerek

Ha teljes információval történő tervezéssel van dolgunk, a (különböző szempontok
szerint meghatározott) optimális útvonal megtervezhető a korábbi fejezetben
bemutatott algoritmusok valamelyikével az eljutási költségeket a szempontok
súlyozásával meghatározva. Vannak algoritmusok, melyek kifejezetten úthálózatokra
lettek kifejlesztve, melyekről nem tettem még említést. Találhatunk hasonlóságokat
az úthálózatok és az építkezések útvonalai között, azonban ezen algoritmusok
alapötlete az úthálózatok statikus mivolta, egy építkezési terület azonban nem
tekinthető statikusnak. Az első és legfontosabb specialitás az építési területekkel
kapcsolatban, az, hogy a layoutjuk dinamikus (dinamikus környezet). A layout
változások sokkal komplexebbek, mint az úthálózatok esetében, ahol ezek általában
visszafordítható irányváltásokat takarnak. [82]
Egy másik fontos tulajdonsága az építkezéseken történő mozgás tervezésnek az
építőgépek mérete. Amíg a robotok általában pontoknak tekinthetőek (vagy egy
elemnek az úthálózatot reprezentáló rácson), addig az építőgépek méreteivel a
legtöbb esetben számolnunk kell. Lozano-Pérez és Wesley (1979) bemutatta a
láthatósági gráf megközelítést, ahol is az útvonal keresés a láthatósági gráfon, (VG
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(L, N), L a kapcsolatok és egyenes vonalak halmaza, amely összeköti az i -edik
elemét az N – csúcs halmaz –a j-edik elemével és ezek a vonalak nincsenek
átfedésben egyetlen akadállyal sem) egy referencia pontra poliéder kényszert
számolva. Később Lozano-Pérez publikált egy másik megközelítést, mint ahogy azt
korábban tárgyaltam [53], amit Configuration space-nek hívunk (C space) és ez a
leggyakrabban használt.A C space koordinátái a tárgy szabadságfokaival egyeznek
meg, ezen a módon a tárgy pozíciója és orientációja egy ponttal, az akadályok pedig
régiókkal reprezentálhatók (tiltott régiók, tiltott szabadságfokokhoz tartoznak).
Egy másik lehetőséget is ismerünk a méretek figyelembe vételére, ahol a Voronoi
diagramot a frothing construction algoritmus felhasználásával építette meg és a
topológiai utak meg lettek szélesítve (a legrövidebb út meghatározására a level-set
algoritmust használták ebben az esetben). Mivel rengeteg módszert lehet találni
ennek a figyelembe vételére, én végül nem használtam fel ezt.

A harmadik fontos tulajdonság az ott dolgozó gépek száma. Míg a hagyományos
útvonaltervezésben a legtöbb esetben elég csak egy robotot figyelembe vennünk,
addig az építkezéseken mindig több gép dolgozik, még ha ezek nem is mindegyike
igényel saját útvonaltervezést. Egy megfelelő módszert Tseng [83] javasolt, amely
egynél több gép számára határozza meg egyidejűleg a legrövidebb útvonalat.
Alapvetően két megközelítés szokásos; függetlenített és centralizált tervezés.
Előbbinek két fázisa van, az elsőben ütközésmentes útvonalakat tervez a robotnak
csak az akadályok figyelembe vételével, majd a második fázisban relatív sebesség
kerülnek meghatározásra annak érdekében, hogy a robotok közötti ütközés
elkerülhető legyen. A centralizált tervezés több robottal tervez C-space-ben, úgy,
mintha egy robot különböző végtagjai lennének. Ez főleg robotkarokra megfelelő
megoldás és nagy dimenziós számításokat eredményez.
A legutóbbi megközelítések a több robotot multi-ágens rendszerként veszik
figyelembe; ez egy erősen kutatott téma a számítógépes játékok MI kutatási
területein. Én az együttműködő útvonal keresés (cooperative path finding)
problémával foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy az ágenseknek teljes ismeretük van a
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többi ágens által tervezett (bejárni kívánt) útról. A D* alapján egy A* algoritmus, amit
idő-tér A* (space-time A*) neveznek, került kifejlesztésre a szakirodalomban
fellelhető kutatásokban [84]. Ebben az esetben foglaltsági táblázatnak eggyel több
dimenziója van, mint a tér, mint amiben útvonalat tervezünk, ez pedig az idő, amikor
egy ágens tartózkodik egy adott területen egy adott időben, akkor a foglaltsági
táblázatban ez feltüntetésre kerül. Ez az algoritmus 3D-ben alkalmazható, amikor is
4D foglaltsági táblát kapnánk. Láthatósági indexet rendeltek minden ágensnek, ami
azt jelezte, hogy milyen messziről érkeznek, és ez alapján lettek rangsorolva az
ágensek, és e szerint alakul a sorban állás meghatározása.
Végül, de nem utolsó sorban ki kell, hogy emeljem, hogy az építkezéseken az
optimális útvonal, nem mindig a legrövidebb, multikritériumos döntés szükséges. A
legtöbb esetben a legrövidebb út algoritmusokat ki kell egészíteni úgy, hogy képesek
legyenek figyelembe venni különböző szempontokat (például a gráf éleinek
költségét, pl. súlyozott összegképzéssel határozhatjuk meg). Ebben az esetben az
egyik szempont lehet az út rövidsége és más szempontok is (biztonság, láthatóság)
könnyen figyelembe vehetők. Ennek a problémának a megoldására genetikus
algoritmust (GA) használtak, ami egy véletlen keresés alapú eljárás, ami utánozza a
természetes kiválasztódást. Binárisan kódolt lehetséges megoldásokkal kezdődik,
amik tulajdonságokat takarnak, és egy objektív függvény értékeli ki ezeket, mint a
problémára vonatkozó megoldásokat. Mutáció és keresztezés alkalmazásával a GA
új populációját generálja a megoldásoknak. Soltani és Fernando [85] a biztonságot
és a láthatóságot vette figyelembe fuzzy halmazok segítségével.
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Útvonaltervező algoritmusok értékelése

Néhány korábban említett algoritmust kihagytam az összehasonlításból, mivel a
jellemzésükben
algoritmusok,

leírt
amik

tulajdonságaik
közül

kizárják

kiválaszthatom

az

az

alkalmazhatóságukat.

építési

területekre

Az

legjobban

alkalmazhatókat a következők: Dijkstra, A*, RRT*, GA.
Ahogyan a korábbiakban említettem, van néhány különleges tulajdonság, amit
ezeknek

az

algoritmusoknak

szükséges

kezelniük

ahhoz,

hogy

sikeresen

alkalmazhassuk őket. Ezek: dinamikus környezet, forgalom optimalizáció több gépre,
és multikritériumos optimalizáció.
A többivel összehasonlítva Dijkstra a legjobb, ha egy kezdőpontból több célpontba is
akarunk optimalizálni. A* nagyon sok esetben jól alkalmazható, ha nem sok
dimenzióban dolgozunk. RRT* a legjobban a sok dimenziós terekhez illik, mivel
„probabilistically complete”. GA a leghatékonyabb, ha multikritériumos optimalizációt
szeretnénk, a többi algoritmusnak ez esetben kiegészítésre van szüksége. A 6.
táblázatban a korábban említett szempontjaink alapján hasonlítottuk össze az
algoritmusokat.
Algortmus/Alkalmazhatóság

Dinamikus

Több gép

Multikritériumos optimalizáció

alkalmas

alkalamas előre definiált (fuzzy

kiegészítéssel

halmazok) út költségekkel

környezet
Dijkstra

kielégítő

A*

megfelelő

tökéletesen
alkalmas (tér-idő
A*)
tökéletesen alkalRRT*

mas (magas
dimenziókban)

GA

alkalmas

alkalmas előre definiált (fuzzy
halmazok) út költségekkel

alkalmas

alkalmas előre definiált (fuzzy

kiegészítéssel

halmazok) út költségekkel

alkalmas
kiegészítéssel

tökéletesen alkalmas

6. táblázat: Algoritmusok összehasonlítása
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Az alkalmazhatóságot dinamikus környezetben (milyen gyorsan tud új útvonalat
generálni), a végrehajtási időben mértük (𝑇) az inputot reprezentáló string hosszának
(𝑛)

függvényében. Ez a Dijkstra és A* esetében 𝑇(𝑛) = 2(𝑛 − 1)2 így az aszomptotikus

idő komplexitás (a szorzótényező és a kisebb rangú tagok elhagyásával) 𝑂(𝑛2 ). A Ga
estében [86].
𝑇 = 𝑂(𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚. 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒 ∙
∙ 𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)

A fent említett algoritmusból kiolvasva az értékeket az A* és Dijsktra ugyanakkora
rácson (40, 80) ugyanolyan értékeket mértek (7 s, 120 s) GA-nál pedig (5 s, 51 s). Az
RRT* idő komplexitása 𝑂(𝑛), ahol a (𝑛) minták száma.

4.4

A kifejlesztett rendszer

A javasolt rendszerben háló alapján reprezentáljuk a térképünket, a korábban
említett előnyök miatt. A mi modellünkben az építési terület egy kiszámítható
dinamikus

környezet.

A

folyamatos layout

változás ellenére,

a fontosabb

változásokat követhetjük az ütemterv alapján, emellett azt is feltételezzük, hogy az
útvonala minden mozgó objektumnak ismert, szenzorok csak biztonsági szerepet
játszanak, az algoritmusnak maximum néhányszor kell újra futnia a layout változás
miatt (vagy ha a szenzorok eltérést tapasztalnak).
A korábbi fejezet összehasonlításának eredményeit felhasználva, mi az A*-t
használjuk útvonaltervezésre, mivel multi-ágens rendszernek feltételezzük az
építkezési helyünket, felhasználva a tér-idő A* alapjait (3D reprezentáció idő
intervallumokkal) és a függetlenített tervezési módszert (a gépek sebessége
változtatható). A mi rendszerünk a gépek közötti prioritást az alapján határozza meg,
hogy mennyire vannak késésben az ütemtervhez képest.
A prioritás sorrendjében kerülnek meghatározásra a gépek legrövidebb útvonalai, és
kisebb prioritásúnak kell várnia, ha át akar haladni egy magasabb prioritású gép által
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foglalt területen (cellán). A cellák azokban az időablakokban foglaltak, ami az adott
gép a területen való áthaladásának idejét takarja, és ez pedig a sebessége alapján
kerül meghatározásra. A várakozás jelenthet lassítást (a magasabb prioritású
elhagyja a területet, amíg az alacsonyabb megérkezik) vagy megállást (a kisebb
prioritású jármű áll, amíg a nagyobb elhagyja e területet, ez akkor is fennállhat, ha az
egyetlen járható útvonalat blokkolja a nagy prioritású).
A

multikritériumos

optimalizálás

érdekében,

meghatároztunk

úgynevezett

‘imaginárius távolságokat’, a valós távolságok helyett, ezek lesznek a tér-idő A*
bemenő adatai. Ezek az imaginárius távolságok fuzzy súlyozott biztonsági faktorok,
amelyek a valós távolsággal összeadódva határozzák meg az eljutási költséget. A
következő biztonsági kérdéseket vesszük figyelembe: Az első egy gép és egy
akadály távolsága, minél nagyobb a távolság annál nagyobb valószínűséggel
kerülhető el egy ütközés (vagy egy teherszakadás okozta baleset). A második faktor
a ‘veszélyes területek’ érintése.
Az építkezés nem tekinthető úgy, mint egy teljesen egyentulajdonságokkal
rendelkező zöld terület, ahol, ha nincs akadály, feltétel nélkül áthaladhatunk. Ebből a
szempontból inkább egy úthálózatnak kell tekintsük, ahol lehetséges az eltérés a
kialakított biztonságos útvonalaktól. Így, ha minden területhez egy kockázatot
rendelünk, a rajta áthaladás veszélyességével arányosan (a veszélyes terület nem
feltétlenül az adott gépre, járműre vonatkoztatott: veszélyes például, amin egy mobil
gép áthaladhat – ahol a veszély nem egy akadályból ered – egy munkaterület, ahol
emberek dolgoznak).
Ebből a két biztonsági faktorból fuzzy szabályok segítségével ‘biztonsági
távolságokat’ (költségeket) számolunk, amiket a valós távolságokhoz adunk. Az
akadályokat három cellánál messzebb veszélytelennek feltételeztük. A következő
fuzzy, ha akkor szabályok kerültek alkalmazásra:
1. Ha az akadály közel van, a költség magas.
2. Ha az akadály közepes távolságra van, és a terület kockázata veszélyes,
akkor a költség közepes.
3. Ha az akadály messze van, és a terület kockázata nem veszélyes, akkor a
költség alacsony.
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A bemeneti fuzzy halmazok a 16. ábrán láthatók. A minimális távolság egy
akadályhoz egy cella. A kimenő fuzzy halmaz egy súlyozott költség (biztonsági
távolság), amint a Takagi-Sugeno módszerrel határoztunk meg, ha ezt a valós
távolsághoz adjuk, megkapjuk az imaginárius távolságot. A terület kockázat input
fuzzy halmaz szakértői vélemény alapján kerül meghatározásra.

16. ábra: Fuzzy bemenetek a biztonsági távolság kalkulálásához [86]

A módszer folyamatábrája a következő 17.ábrán figyelhető meg. Először a bemeneti
paraméterek kerülnek meghatározásra a layoutból, majd az útvonal és sebesség
számítások következnek prioritás szerint (“…” jelöli, hogy tovább folytatódik a kisebb
prioritású járművek felé). Ha ütközés történne, két kimenet lehetséges, vagy
sebességcsökkentés az alacsonyabb prioritású járműnél, vagy pedig (ha ez nem
megoldható, mert túl sokáig foglalná el a magasabb prioritású gép a területet) új út,
útvonal készítésével.
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17. ábra: A kifejlesztett módszer folyamatábrája [87]
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A kifejlesztett módszer értékelése

Illusztráció és magyarázat céljából egy egyszerű példát mutatok be, amin teszteltük a
módszerünket.
Ez a projekt egy útépítés, ahol az út keresztez egy természetes objektumot
(pl.: folyót), és egy híd fogja megoldani az átjárhatóságot. Ebben az esetben
az épülő út nagymértékben korlátozza a teherautók által járható útvonalat, így nagy
valószínűséggel keresztezniük kell egymás útját. Három gépet feltételezünk ennél a
példánál. Két földszállító teherautót, egyik a töltéshez tart, a másik pedig az előző
céljától vissza a kitermeléshez, ezen kívül egy mixer kocsi szállít betont egy
betongyárból. A layoutot a kiinduló és érkező pozíciókkal a 17. ábrán szemléltetem.
Veszélyes területek nem kerültek ebbe az alapvető példába (illetve az összes terület
0 % kockázattal lett figyelembe véve) de ‘imaginárius’ és ‘biztonsági’ távolságok
kiszámításra kerültek, mivel természetes akadályok vannak jelen (az algoritmus
azzal fordítottan arányosan rendel költséget minden cellához, hogy milyen közel van
hozzá a legközelebbi akadály).
A helyszín egy 10x10-es rács segítségével osztottuk fel. A kezdő és cél helyek mind
a 25. ábrán és a 7. táblázatban is feltüntetésre kerültek.

18. ábra: Layout reprezentáció
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Start X

Start Y

Target X

Target Y

1st truck

10

6

5

5

2nd truck

1

8

6

1

3rd truck

6

1

1

8

/Vehicles

7. táblázat: Kezdő és célpontok a példában

Az

egyszerűség

kedvéért

az

összes

járműnél

egy

konstans

sebességet

feltételeztünk (a módszer működésének ez természetesen nem feltétele) egység
értékkel. Úgy állítottuk be az algoritmust, hogy a járműnek, aminek várakoznia kell,
csökkentse a sebességét az eredeti 40 % -ára, egy cellával a problémás cella előtt,
vagy 16 %-ra, ha csak egy cella távolságra van tőle. Vagy álljon meg – amíg
szükséges, ha az az első cella lenne a kezdő után. – A kezdő cella nem lehet
keresztező cella, mivel el kell, hogy hagyja a jármű, mire egy másik megérkezik oda,
de ez szintén egy változtatható input paramétere az algoritmusnak. Az algoritmus
kimeneti adatait az alábbi 8. táblázat mutatja be.

X cella

Y cella

cella

cella-

cella-

koordin.

koordin.

sebesség

foglaltság

foglaltság

kezdete

vége

10

6

1

0

1.41

9

5

1

1.41

2.41

8

5

1

2.41

3.41

7

5

1

3.41

4.41

6

5

1

4.41

5.41

5

5

1

5.41

Inf

8./a táblázat.: Az algoritmus kimeneti adatai: 1st jelű, legnagyobb prioritású teherautó
megjegyzés: Inf azt jelenti, hogy a következő tervezésig a jármű
az adott cellában tartózkodik (rakodás, ürítés).
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X cella

Y cella

cella

cella-

cella-

koordin.

koordin.

sebesség

foglaltság

foglaltság

kezdete

vége

6

1

1

0

1

6

2

1

1

2

6

3

0.4

2

4.5

6

4

0.4

4.5

7

6

5

1

7

8

6

6

1

8

9.41

5

7

1

9.41

10.83

4

8

1

10.83

11.83

3

8

1

11.83

12.83

2

8

1

12.83

13.83

1

8

1

13.83

Inf

8./b táblázat: Az algoritmus kimeneti adatai:

3rd

jelű teherautó (második prioritású)

X cella

Y cella

cella

cella-

cella-

koordin.

koordin.

sebesség

foglaltság

foglaltság

kezdete

vége

1

8

1

0

1

2

8

1

1

2

3

8

1

2

3

4

8

1

3

4.41

5

7

1

4.41

5.83

6

6

1

5.83

7.24

7

5

1

7.24

8.66

6

4

1

8.66

9.66

6

3

1

9.66

10.66

6

2

1

10.66

11.66

6

1

1

11.66

Inf

8./c táblázat: Az algoritmus kimeneti adatai: 2rd jelű teherautó (legalacsonyabb prioritású)

A példából láthatjuk, hogy az algoritmus az elvárt módon működik a prioritások
figyelembe vételével. A jobb megértés érdekében a 18. ábra mutatja be a példa
eredményét. Néhány működési sajátosság is megfigyelhető ezen az ábrán. Az 1 st
jelű teherautónak volt a legmagasabb prioritása, így az ő számára optimális útvonal
került először meghatározásra az idő függvényében. Ezután a 3 rd jelű teherautóé
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(második legmagasabb prioritás) (a 18. ábrámon a számozás a prioritás szerint
történt), az első útvonalának figyelembevételével, így a sebességét lecsökkentette a
korábban említett módon. Végezetül a 2nd jelű teherautó (legalacsonyabb prioritás)
útvonalának tervezésénél az algoritmus megengedi, hogy kövesse a számára
optimálisat (ugyanaz, mint a 3rd jelű teherautóé csak visszafelé), kivéve, hogy ki kell
kerülnie a cellát, ahol ütközés történne (nem lehet elkerülni várakozással, vagy
megállással. A kikerülés (piros vonallal jelzett) azért történik a jelzett módon, mert, a
másik irányban érintené 1st jelű teherautó célját.

19. . ábra: Az eljárás eredménye

A fenti példa bizonyította, hogy a javasolt módszer képes kezelni forgalmi
szituációkat, ahol több jármű dolgozik együtt az építési területen. Gyakran használt
területeken való parkolás és szűk keresztmetszeteken való áthaladás nem okoz
problémát. Ezért, úgy döntöttünk, hogy a módszert integráljuk a komplex logisztikai
modellbe, amit a kutatásunk megcéloz. A következő lépés a módszer megvizsgálása
lesz valós gépek navigációjába, és anyagáram szimulációs modellbe való integrálás
szempontjából.
[87]
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5. Komplex építési-logisztikai folyamatmodell létrehozása
5.1

Szükségesség

A szakirodalom elemzésekor bemutatott, rendkívül szerteágazó építési (elsősorban
rész-)

folyamatmodellek,

illetve

logisztikai

megismerése

modellek

alapján

elmondható, hogy átfogó, teljes építést felölelő modell nincs a szakirodalomban, és
részfolyamatokra fejlesztett modelleket sem használja a gyakorlatban a szakma. Így
indokoltnak láttam, hogy egy saját építési folyamatmodellt fejlesszek ki, melynek
fókusza logisztikai szempontú, de nem hagyja figyelmen kívül az építőipari
folyamatok sajátosságait sem. A folyamat megalkotásakor a komplexitás igénye
lebegett a szemem előtt, de az alkalmazhatóság korlátoltságát már előre
prognosztizáltam.

5.2

Követelmények

Az áttekintett anyagok közül az alábbi szempontokat kívántam én is felhasználni a
modellben:
-

Jól formalizálható, de megfelelő részletességű leírásra képes folyamatleíró
nyelvet kívánok használni a folyamatmodellhez

-

az időkritikus folyamatokat az általam bemutatott módszerek nem kezelik
olyan pontossággal, mint amennyire az iparágban szükség lenne erre.
Alapvetően a projekt alapú megközelítést alkalmazva és egy, a bemutatott
Cyclone

modellhez

hasonló

metodikát

kívánok

alkalmazni,

de

az

időszükségletek folyamatos pontosításával fejlesztve, adaptív szimuláció és
folyamatos adatgyűjtés használatával.
-

az erőforrás és időpufferek folyamatos figyelésére is kiváló lehetőséget
nyújthat az adaptív szimuláció, megfigyelési funkcióval kiegészítve, így ennek
alkalmazhatóságát kívánom megvizsgálni.

-

A forrásallokációt valamint a gépek és logisztikai szállítások útvonaltervezését
pedig

az

általam

javasolt

útvonalválasztási

metodikával

kiegészített

folyamatfigyelésre és adatgyűjtésre alapozom.
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Ezen funkciók megvalósítására szükség volt további jellemzők megjelenítésére is,
melyeket a korábbi munkák nem, vagy csak nagyon érintőlegesen használtak fel,
illetve vettek figyelembe:
-

folyamatszimuláció alkalmazása
A folyamatmodellhez kapcsolt adaptív szimuláció alkalmazásában igen nagy
lehetőségek

látszanak

a

valós

folyamatleképezés

pontosítása

és

a

predesztináció területén. Az ipari logisztikában is gyerekcipőben járó, de
sikerrel alkalmazott módszert kívánom az építési folyamatokra is alkalmazni,
valamint az adaptivitási jellemzőit az eddigi más területeken jellemzőhöz
képest erőteljesebben kihasználni.
-

digitális és fizikai rendszer közötti kétirányú adatkapcsolat
A szimuláció segítségével a modellt a valós rendszerrel valós idejű kétirányú
adatkapcsolattal ellátva folyamatos korrekciókat tehetünk a modell bemeneti
adatain, a folyamatok megfigyelésével adódó adatok felhasználásával.

-

logisztikai jellemzők kiemelt megjelenítése
Mivel az iparág eddig ismeretes modellezési metódusai jellemzően csak egyegy technológiai folyamat modellezésére koncentráltak, erőteljes igényként
azonosítottam azt, hogy a teljes építési projektet modellezzem, a technológiai
és az azokat kiszolgáló logisztikai részfolyamatokkal együtt. Bár így egy igen
komplex modellt kaphatunk, az egyes részfolyamatok almodelljeit hatékonyan
összekötve, azok között megfelelő adatátadást biztosítva olyan eszközt
készíthetek, amely megoldást jelenthet az építési folyamat teljes egészének
erőforrás és időkihasználási optimalizációs feladataira.

-

kapcsolódó külső folyamatok figyelembevétele
Az építési folyamatok kapcsán igen erőteljes hatást gyakorolnak a
megvalósított

belső

folyamatelemekre

a

külső

(„off-site”)

logisztikai

folyamatok. Az építőanyagok tárolásának limitált lehetőségeinek hatása az
igen nagymértékű külső szállítási folyamatoktól való függés. A tárolási
pozíciók

korlátozottsága

mellett

a

felhasznált

anyagok

limitált

felhasználhatósági ideje is igen erőteljes befolyásoló tényezőt jelent, így
természetesen függést is a beszállítási folyamatoktól.
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A kifejlesztett új folyamatmodell

A fentiek alapján tehát egy új szemléletű, logisztikai folyamat alapú építési
folyamatmodellt hoztam létre, melyet a 19. ábra szemléltet.

20. ábra: A megalkotott, új szemléletű logisztikai modell [88]

A megalkotott modell négy nagy csoportja a folyamatirányítás, a környezeti hatások,
az „off-site” (munkaterületen kívüli) logisztika és a munkaterületi/helyszíni folyamatok,
melyek integrálva kezelik a logisztikai és technológiai folyamatokat. Ez a új
szemléletű kétrétegű modell, az ismert szakirodalomban még nem jelent meg.
Természetesen az első három csoport mindegyike hatással lesz az építési területi
folyamatokra.
Az alábbiakban részletezem a fő csoportokat azaz folyamatokat.
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5.3.1 Munkaterületi folyamatok
A munkaterületi folyamatokat reprezentáló modell elsődlegesen természetesen
tartalmazza a logisztikai folyamatmodellt az anyagok és más erőforrások áramlásával
kapcsoaltosan. Ez a modell geometria alapú, azaz célszerűen megválasztott elemi
rácsozattal osztja fel a munkaterületet és ezek kapcsolódási felületein vizsgálja az
anyagáramlásokat.
Emellett pedig a munkaterületi folyamatok másik “rétege” a 4D technológiai modell,
amely áll egy 3D szerkezeti modellből és egy (BPMN leíráson alapuló és Gantt
diagrammal leképezett) ütemtervből, azaz időbeli technológiai lefolyásból. Az
almodellek egymáshoz is csatlakoznak – hiszen egy munkaterület két nem független
folyamatáról van szó, és mindkét almodellhez (direkt módon) csatlakozik a
folyamatirányítás. Így információáramlás van az egyes almodellek között, valamint az
almodellek és az irányítás között is. Természetesen a logisztikai folyamat nem csak
információáramlást valósít meg, hanem a szükséges erőforrásokat és alapanyagokat
is biztosítja a technológiai folyamat számára, illetve onnan maradványanyagot,
hulladékot és más anyagokat szállít el, azaz kétirányú anyagáramlás zajlik.

5.3.2 Folyamatirányítás
A megalkotott folyamatirányítás modul, amely információt szolgáltat és utasításokat
ad

az

alfolyamatok

számára,

alrendszereket foglal magába.

szintén

igen

hasznos

újításokat

tartalmazó

Része egy öntanuló adatbázis (big-data elv

érvényesülésével az ipar 4.0 elveivel összhangban) és egy „cyber site”, mely az
építési folyamat adaptív szimulációja, három különböző üzemmóddal.
Az adaptív szimuláció három üzemmódja az adatgyűjtés, a becslés, és a
vizualizáció. Az említett adatbázis feladata, hogy a szimulációból és a valós építési
területen

zajló

folyamatmegfigyelések

rendszerezetten tárolja.

útján

érkező

összetartozó

adatokat

A működés során kapott koordináták, és egyéb adatok

kinyerhetőnek a szimuláció számára, hogy a már megtörtént, vagy lefuttatott
folyamatok kapcsán létrejött nagy adatmennyiségből statisztikai úton becsülhessük a
különböző folyamatelemek eljövendő tulajdonságait (technológiai idők, különböző
befolyásoló paraméterek hatásai).
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Az építési folyamatok sikerességét különféle változók határozzák meg. Az általunk
befolyásolható paraméterek mellett számos olyan változó is szóba jöhet egy-egy
részfolyamat lefutásánál, amire nem vagyunk közvetlen hatással. Erre egy egyszerű,
és nagyon jó példa az időjárási tényezők megjelenése és azok hatása az építési
folyamatok időszükségletére és az egyes részfolyamatok által létrehozott produktum
minőségi mutatóira. De hasonlóan sztochasztikus jellegű zavart okozhat egy
lerobbant szállítójármű a munkaterületen, Hiszen nem csak az ő általa szállított
volumenre van hatással, hanem a területfoglalása miatt a többi szállítójármű
útvonalára, illetve a technológiai folyamatok által foglalható aktuális területre is
hatással van. E független változók megléte az oka annak, hogy adaptív szimulációt
választottam, ahol könnyen változtathatók a különböző paraméterek (logisztikai,
környezeti, technológiai változók)
Adatgyűjtés
Adatgyűjtő üzemmódban a „cyber site” modul monitorozza a valós folyamatot és
annak adatait olyan módon tárolja le az adatbázis modulban, hogy a különböző
paramétereket egymáshoz köti. A folyamatból nagy mennyiségű technológiai adat áll
így rendelkezésre (pl. kitermelt talaj mennyiség, leszállított darabszámok, ömlesztett
anyagok leszállított mennyiségei, gép státusz és lokáció adatai).
Ez a szimulációs alrendszer adatokat kaphat a folyamatirányítás lehetőség vizsgáló
moduljától is. Ennek segítségével „ha …, akkor … (what-if)” variációk tesztelhetők
anélkül, hogy a valós folyamatokon kísérleteznénk, így a valós folyamatokból gyűjtött
adatok alapján becslés adható egy meghatározott inputra adott válaszra. Minél
nagyobb a minta (minél több adat áll már rendelkezésre a valós folyamatokról), annál
pontosabb becslés adódik a valós rendszer válaszreakciójára.
Vizualizáció
Vizualizációs üzemmódban lépésről lépésre követhetjük nyomon a beavatkozások
hatásait a virtuális rendszeren. Ennek a segítségével nyomon követhető a
megváltozott (vagy megváltoztatott) paraméter hatása a folyamat lépéseiben, azaz
azt, hogy a folyamat lefutásában mire van hatással az adott paraméter, és milyen
mértékben.
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Becslés
A Becslés üzemmódban hosszú távú „előrejelzések” adhatók a különböző környezeti
változók hatására bekövetkező folyamatparaméter változásokra (környezeti hatások,
a logisztikai vagy technológiai paraméterek illetve folyamatok változása, erőforrások
rendelkezésre állásának, mennyiségének változása). Minden külső hatás (20. ábra)
információt szolgáltat a folyamatirányításnak, tehát a környezeti hatások és az ezt
követő, a folyamatban bekövetkező változások (ciklusidő változás, nem várt
leállások, technológiai idők megváltozása, minőségi kérdések, túlmunka) statisztikai
jellegű adatgyűjtése is elvégezhető úgy, hogy részben a folyamatparamétereket
figyeljük meg, másrészt a külső hatásokat tápláljuk be a rendszerbe vagy
automatikusan, vagy manuálisan. Minél nagyobb számú valós folyamat adatfelvétele
(megfigyelése) megtörtént, annál nagyobb mennyiségű adat áll rendelkezésünkre. A
nagymennyiségű összerendelt adathalmazból pedig igen jó statisztikai trendek
állíthatók fel egy folyamat várható lefutására. A big data jellegűen nagy adathalmaz
pedig lehetővé teszi az adott zavarra, vagy változásra adott rendszerválasz
elvárhatóan pontos becslését. [88]
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A modell megalkotásának metodikája Simul8 környezetben

számítógépes

szimulációs

modell

a

későbbiekben

bemutatásra

kerülő

megvalósított bemutatórendszerben központi szerepet játszik. Megvalósítása Simul8
szimulációs szoftverrel történt, mellyet - a tanszékemen szintén PhD kutatását végző
- Rinkács Angéla kolléganőmmel együtt alkottunk meg, aki az anyagáramlási
folyamatok adaptív szimulációjával foglalkozik. Az elkészített szimulációs modell az
elvi vázlaton megfogalmazott mindhárom funkciót egyszerre teljesíti.
Az egyes üzemmódok közötti váltáshoz a modellt „újra kell indítani”, mivel az
üzemmódot a modell a Reset eseménynél kéri be. Ekkor egy üzemmód választó
ablak nyílik meg (lásd 21. ábra).

C

B
A

21. ábra: Simul8 környezetben megvalósított szimulációs modell
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5.4.1 Adatgyűjtés
A hivatkozott ablakban a szimulációt adatgyűjtő módba kapcsolva
collection üzemmódot választva)

(Az „1” Data

a szimulációnak csak az „A”-val jelölt része

működik, ez egy úgynevezett adatgyűjtő ágens. Ennek feladata a mySQL adatbázis
folyamatos vizsgálata, és amennyiben új adat érkezik, ezt a modellbe beépíti. A
teszteléshez példaként első alkalommal egy vezetőnélküli targonca elhaladása során
keletkező pozíció adatokat dolgoztuk fel a modellel. Ehhez a fizikai rendszer által
küldött (TRANSACTIONS) adatok közül lekérdezi a program azokat, melyek egy
adott célpozíciónak feleltek meg, majd a korábbi adatok közül kikereste az előző
csomópont elhagyásához tartozó időt. A modell az adott útszakasz megtételéhez
tartozó időt a gyűjtött időadat különbségek átlagaként folyamatosan frissíti.

5.4.2 Becslés
A fizikai rendszerből feldolgozott adatokat a modell előre tervező – predikciós –
üzemmódban közvetlenül is hasznosítani tudja. Ehhez a modellt újra kell indítani, a
„2 Prediction” üzemmódot kell kiválasztani. Ebben az üzemmódban a szimuláció a
mySQL adatbázis TASK táblájából olvassa ki az elvégzendő feladatokat, majd
ezeknek megfelelően futtatja a szimulációt. Az időadatok az előre beállított, illetve az
adatgyűjtő üzemmódban kiolvasottaknak felelnek meg. Ebben az üzemmódban tehát
a modell a fizikai rendszertől függetlenül fut. A feladatok kiosztását a Task Manager
ágens (B jelű a 21. ábrán) végzi. Ennek az üzemmódnak a segítségével analizálni
lehet a teljes folyamat lefutását.

5.4.3 Vizualizáció
A modellt „3 Visualization” üzemmódban futtatva a valós fizikai rendszer működését
lehet a modell segítségével megjeleníteni. Ez a vizualizáció csak korlátozottan képes
a valós rendszer állapotát megjeleníteni, mivel például az AGV csomópontok közötti
helyzetéről nincs adatvisszajelzés a fizikai rendszerből. Ezért a modell csak az egyes
csomópontok elérésekor frissül, erre szolgál az egyes pozícióknál a külön
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szimulációs elem (C a 21. ábrán). Ide kerül ugyanis a fizikai rendszerből az AGV
indulásra

vonatkozó

információ.

A

rendszerről

tehát

pillanatképek

állnak

rendelkezésre, a folyamat csomópontjaiban, a köztes állapotot nem jelenítjük meg.
A modell tesztelése során, csak az egyes üzemmódok működőképességét, vagyis a
szimulációs modell használhatóságát, valamint a többi informatikai eszközzel történő,
együttműködését vizsgáltuk.
A fent leírt átfogó modell és az azt kiegészítő szimuláció egy jól kidolgozott keretet ad
a

megvalósított

rendszerkomponenseknek.

A

modulárisan

felépített

modell

elemeinek részletes kidolgozása is természetesen szükséges ahhoz, hogy a valós
folyamatot és a szimulációt megfeleltessük, valamint a folyamat-optimalizáció egyes
részelemeit is fejleszteni kell. Egy ilyen részfolyamat az építési területeken belüli
anyagmozgatási utak optimalizációja, melyre a 4.4 fejezetben taglalt módon saját
megoldást dolgoztam ki.
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6. Az új modell tesztelésére alkalmas
fizikai rendszer megalkotása
6.1.1 Követelmények a tesztrendszerrel kapcsolatban
Az elméleti modell megalkotása után a kutatás során felmerült az igény, hogy ezt
valós

környezetben

teszteljük.

Állandó

tesztrendszer

létrehozása

csaknem

lehetetlen, mely az építési projektek sajátosságaiból következik, hiszen egy projekt
megvalósítása időben is korlátozott. Egy folyamatos bemutató rendszerrel, melynek
komponensei időben és térben nem változnak, ezt nem lehet lekövetni. A bemutató
rendszerrel szemben támasztott elsődleges követelményem az lett tehát, hogy
elsősorban az informatikai kapcsolatokat és folyamatokat kell leképeznie és
törekedni kell arra is, hogy a rendszerkomponensek tulajdonságai és az adatgyűjtés
módja

a

valós

rendszereken

is

megvalósítható

legyen

a

folyamatok

időszükségletének szükségtelen növelése nélkül.
Követelményként támasztottam továbbá, hogy az elméleti modell minél több
komponense alkalmazva legyen, hogy azok működőképességét tesztelni tudjuk.
Szintén követelményként fogalmaztam meg azt, hogy a digitális és a fizikai
részrendszerek kellően körülhatárolt módon, de mégis integráltan jelenjenek meg.

6.1.2 Korlátok és lehetőségek
Az adaptív szimuláció igazi előnyeinek megfelelő kihasználásának érdekében,
biztosítani kell számára egy valós idejű bemenő adatfolyamot (és modell struktúra
korrekciót). Azaz a megfelelő működéshez inputokat kell generálni a fizikai
folyamatokból ahhoz, hogy a modell megmutassa, valójában milyen változások
következnek be a különböző paraméterváltozások során.
Egy

jól

strukturált

rendszer

és

egy

jól

átgondolt

adatátadási

metodika

elengedhetetlen ahhoz, hogy valós kapcsolatok legyenek találhatók e paraméterek
és inputok között. Ezen felül természetesen a rendszer működtetéséhez szükség van
kezelőfelületekre,

úgynevezett

HMI-kre

(Human-Machine

Interface),

hogy

lehetőségünk legyen a folyamatba manuálisan beavatkozni, illetve a különböző
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adatok emberek által érzékelhető és nem közvetlenül megfigyelt jellemzők kézzel
történő beviteléhez is elengedhetetlen ez a komponens.
Ennek kapcsán komplexebb értelmezést nyer a „cyber“ munkaterület a korábban
körbeírt adatgyűjtő és szimulációs komponens (20. ábra és magyarázata). A
részletesebb felépítése a 22. ábra segítségével értelmezhető. A három módszer,
avagy funkció működéséhez más-más kommunikáció szükséges. Az adatgyűjtés
során a „CYBER site” felé a feladatok listáját kell közölni, majd ezt és a
folyamatjellemzőket az adatbázis irányába kell közvetítenie. Becslés üzemmódban
kétirányú kommunikációra van szükség az adatbázis és a „CYBER site” között, hogy
a bevitt változásokkal egyező (vagy hasonló és így megfeleltethető) szituációt
kérdezhessünk le az adatbázisból, majd ezeket az adatokat megkapva, a szimulációt
lefuttatva adatokat szolgáltathassunk az adatbázis számára. A vizuális üzemmódban
pedig az utasítások és az adatbázis is kétirányú kommunikációt igényel.
A valós folyamatokkal szükséges kommunikáció pedig az alábbiak szerint alakul: a
feladatok listájával kapcsolatosan visszacsatolás szükséges, hogy mely lépések
lettek már elvégezve, az utasítások irányába is a visszacsatolásé a főszerep, az
utasítás nyugtázása, illetve a folyamatlépések visszajelzésével. Direkt kapcsolat
szükséges továbbá az építési folyamat és az adatbázis között, hogy a real-time
adatfelvétel működőképes legyen.

22. ábra: A „cyber-site”, azaz a számítógép oldali szimuláció üzemmódjai [88]
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Maga a fizikai tesztelésre szolgáló mintarendszer és feladat, amivel bemenő
adatokat generáltam egy feltételezett vonalas létesítmény építkezését modellezi,
alapanyag

beszállítás,

átrakodás,

beépítés,

valamint

az

ehhez

szükséges

földmunkák elvégzése részfolyamatokkal. Az ideális eset egy rendszer tesztelésére
az, ha egy valós, a „természetben előforduló” konkrét rendszeren tudjuk elvégezni,
jelen esetben egy valós építés valós gépein és folyamatain végzett teszt töltené be
ezt a feladatot (23. ábra). Erre kutatásom során nem volt lehetőségem, de mindez
nem akadályozta meg a teszt lefolytatását, hiszen fizikai modellt is alkothatunk az
elméleti modell tesztelésére.

23. ábra: Ideális tesztkörnyezet a rendszer fejlesztéséhez
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6.1.3 A megvalósult tesztelési környezet

A fizikai modellt, mely az építkezést reprezentálja gép és eszköz szinten is
igyekeztem

úgy

összeállítani,

hogy

a

valós

építési

folyamat

elemeinek

megfeleltethető gépi berendezések, folyamatok és információáramlások legyenek,
A BME L épület Nagylabor területén kialakított tesztkörnyezetben az alábbi struktúrát
állítottam fel:
Az építési folyamathoz szükséges alapanyagokat a szimulált beszállítók a
belépési ponton biztosítják.
Az alapanyag beérkezését követően a szállító eszközünkkel (valós szállítóeszközt
modellező

valós

AGV)

egy,

az

anyag

tárolására

előre

kijelölt,

szabad

tárolókapacitással rendelkező átmeneti tárolópontra továbbítjuk (munkaterületi
tárolás).
Ezekről a tárolópontokról a beépítendő anyagot a megfelelő időben (a szimuláció
szerint) továbbítjuk, a kívánt mennyiségben a beépítési pontra juttatjuk.
Mindeközben az alapanyagot nem igénylő, párhuzamosan végezhető, nagy
időigényű munkálatok, a szimuláció egy másik szálán keresztül földmunkaként
kerültek demonstrálásra, melyet egy Caterpillar 301.8C típusú kotrógéppel
végeztünk.
Ha egy a szimuláció által kiadott feladatnak van előfeltétele, akkor a szimuláció csak
akkor adja ki az adott feladat megkezdésére vonatkozó parancsot, ha a megelőző
előfeltétel művelet/műveletek elvégzése már nyugtázásra került, akkor is ha azok
manuális műveletek.
A rendszer azaz a modell építési terület kialakítása során geometriailag hat
különböző, jól elkülöníthető részmunkaterületre osztottam az építési folyamatot
(stock 1-6).
Ezeken a területeken külön-külön számos esemény generálható, ám ezeken felül
még a folyamatokat megvalósító gépeken továbbiakat generálhatunk, amelyek
szintén rendelkeznek pozícióadatokkal is.
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24. ábra: A tesztpálya és a rajta közlekedő vezetőnélküli targonca a 6 különböző taggel rendelkező
állomást szimuláló dobozzal.

Anyag tranzakciók is végezhetők a területek és gépek között, ekkor valósítjuk meg a
lerakodást,

felrakodást.

Természetesen

szükség

van

speciális

technológiai

eseményekre is, amelyek az építőipari technológiákra jellemzőek, ezt reprezentálta a
kotrógép és annak feladatai.
A modell és a fizikai rendszer összekötése is szükséges a tesztek elvégzéséhez.
Ennek első lépése a folyamat leképezése a modelltérben. A hat állomásos folyamat
leképezését Simul8 környezetben mutatja a 25. ábra.

25.ábra: A tesztrendszer és a modell összekötése - leképezés
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A tesztfolyamathoz a különböző input és output metódusokat is definiálni szükséges.
A kommunikációs működés a 26. ábra szerint értelmezhető, mely a 22. ábra
kibővítésével jött létre.

26. ábra: A fizikai kísérleti rendszer és a modell közti kapcsolat [88]

A fő interfész modul a különböző forrásokból (gépekből, GPS-ekből, adatgyűjtőkből,
vonalkódolvasókból, HMI-kből) érkező különböző technikával strukturált adatokat
egységes,

standardizált

formára

hozza,

acélból,

hogy

azok

az

egységes
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felépítésüknek köszönhetően az adatbázisba feltölthetők legyenek, valamint az
adatok felhasználásával a szimulációnak strukturált adatszolgáltatást nyújthassanak.
Az 26 ábrán látható számozott nyilak (adatfolyamok) a hardveres megvalósítás
szoftveroldali támogatásának be- és kimeneti adatainak áramlását hivatottak mutatni.
A lila színű nyílfolyam mely az interfész felületen keresztül jut el az adatbázisból a
hardver elemekhez, már a konkrét végrehajtandó feladatokat, illetve a felhasználni
kívánt információkat jeleníti meg. A zöld színű, a hardver elemek és a mintapálya
között realizálódó nyilak pedig az információk áramlásának irányultságát mutatják. A
többi adatfolyam jelölése és értelmezése egyezik a 22. ábrán már bemutatottakkal.

6.1.4 A rendszer hardverelemei
A fenti adatfolyamok és természetesen az adatgyűjtéshez és tároláshoz is különböző
végrehajtók (gépek), hardverelemek és szoftverek, programok telepítése, illetve
használata szükséges. Ezeket mutatom be röviden megjelölve a tesztrendszerben
betöltött funkciójukat.
A tesztrendszerünk fizikai felépítése, mint az korábban bemutattam, tartalmaz 6
darab átadópont jellegű munkahelyet. Ezek a munkahelyek vezetőnélküli targoncával
egy előre kijelölt, egyirányban járható útvonallal kerültek összekötésre. A
tesztfolyamatot amelyet lefuttattam úgy alakítottam ki, hogy a mintafeladatban
definiáltak alapján kijelöltem az 1-es tárolót, mint bemeneti pontot, illetve a 4-es
munkahelyet, ami a kimeneti pont szerepét töltötte be. A további 4 megálló pedig
átmeneti tárolópontként (puffer terület) működik. A vezetőnélküli targonca, mellyel az
anyagmozgatásban, logisztikai folyamatokban résztvevő gépi berendezéseket
modelleztem egy mágnescsíkot követő, az iparban elterjedten alkalmazott típus
(CREFORM), mely a a szállítási folyamatot végezte a 6 állomás között. Az
információcsere egy, a targonca felügyeletét is ellátó, kereskedelmi forgalomban is
megvásárolható Siemens S7-300 gyártmányú PLC-n keresztül történt (27. ábra).
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27. ábra: Siemens S7-300 és a targoncán található HMI

Ehhez a PLC-hez csatlakozik egy érintőképernyős interfészmodul (HMI), melyen
megjelennek a berendezés állapotát visszajelző, az aktuálisan kiosztott feladatokkal
kapcsolatos üzenetek (az indítással, megállással, vonalkód olvasással kapcsolatos
információk), valamint a kezelőnek/gépkocsivezetőnek szóló szöveges instrukciók.
A 35. ábrán látható a HMI-n éppen a pozícióadat olvasható. Az AGV-re a plc-hez
csatlakoztatva egy vonalkódolvasót is telepítettem, mely a PLC soros portjára küldi
közvetlenül az automatikusan beolvasott adatokat.
A mozgást egy indító parancsra kezdi meg a jármű, amely tartalmazza a célpozíciót
(vonalkódot). Akkor áll meg az eszköz, ha ezzel egyező vonalkódot olvas ki
automatikusan

a

tárolóknál.

A

megállók

azonosítására

14

karakter

(POS00000000001, lásd 27. ábra HMI-je) hosszú, CODE 128 típusú vonalkódot
használtam, mely lehetővé teszi az ipari méretekben történő és standardizált
alkalmazást is. Minden anyag azonosítására a csomagolásán elhelyeztünk egy-egy
szintén 14 karakter (BAR00000000101) hosszú, CODE 128 típusú vonalkódot.
Minden ilyen anyag beépítési egységenként kerül csomagolásra a modell szerint. Az
átmeneti tárolópontokon az anyagfelvétel és az anyagleadás kézzel történik. A
rakodást végző dolgozó egy Intermec CK3 típusú kézi terminálon keresztül kapja
meg a le- és felrakodáshoz szükséges információkat (anyag megnevezés, vonalkód
és rakodási mennyiség). Átrakodáskor a vonalkódok beolvasásával nyugtázza a
feladat megtörténtét.
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A 4-es számú kimeneti pontnál található földmunkagépen (Caterpillar 301.8C)
elhelyezett PLC, a fülkében a kezelő közvetlen látóterében elhelyezett HMI-n (28.
ábra) keresztül megjeleníti a kapott utasításokat. A feladat megkezdését,
befejezését, valamely akadály felmerülését a kotró kezelője az érintőképernyőn
elhelyezett gombokkal jelzi a központi szimuláció (és az építésvezetőség) felé.

28. ábra: A kotrógépre fejlesztett információs és kommunikációs panel képe.

A teljes folyamat nyomon-követéséhez, valamint az irányítást és adatgyűjtést végző
algoritmus futtatásához, a különböző eszközök és az adatbázis, illetve a modellező
szoftver közötti interfész működéséhez szükséges még természetesen néhány
számítástechnikai elem is.
A gyűjtött adatok vezetéknélküli hálózaton keresztül kerülnek továbbításra a gépek
és az irányítás között. Az adatokat egy HP szerveren futó interfész alakította át az
SQL-ben tárolt adatbázis és a Simul8 szoftver által is használható adatokká.
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6.1.5 A rendszer tesztelése
A szimuláció korábban hivatkozott adatgyűjtő üzemmódja alapján egy Simul8
szoftver segítségével írt kód (Queue for data collection VL) az egyes megállók közti
eljutási időt számolja ki minden megálló kombináció esetén. Az eljutási idők, a
korábban rögzített, a valós folyamatból származó eszköz-szerver üzenetek
feldolgozásával történik, oly módon, hogy minden lehetséges kombinációban
megvizsgáljuk a kiadott utasítás és az erre érkező feladat teljesítést nyugtázó
üzenetek időbélyegét. Ezek különbsége adja a két pont közti eljutási időt, a
továbbiakban ezeket az adatokat a travel time nevezetű mátrixban rögzíti, ezáltal a
tényleges adatok alapján készít egy elosztást.
Az analógia nyújtotta lehetőségek kihasználására jelen környezetben is van
lehetőség, mi a Petri-hálók és a szimuláció működése közötti szoros hasonlóságot
vettük alapul. A formális reprezentáció (Petri-hálók) és a szimulációs szoftverek (pl.
Simul8) használata az építési logisztika modellezésének területén a következőben
kerül bemutatásra. A bemutató példa egy építkezés logisztikai modellje. A modellt
úgy építettük fel, hogy az alapanyagok egy előre kijelölt “Material supply point 1”
ponton lépnek be a rendszerbe. Első lépésként az ezen a ponton megjelenő
anyagokat, azok tárolására alkalmas, előre kijelölt ideiglenes táróterületre szállítjuk.
Az építési munkálatok egy, a modellben szeparált “Building area (4)” megnevezésű
építési területen zajlanak. Az egyszerűség kedvéért az építési folyamatok egy
előkészítő földmunkából és az egy munkafolyamatként kezelt, folyamatos építési
munkálatokból állnak. Ezek az építési munkálatok csak abban az esetben
kezdődhetnek el, amennyiben az elvégzésükhöz szükséges összes alapanyagot az
építési területre szállítottuk.
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29. ábra: Építkezés logisztikai modellje

A következő táblázat az előbb vázolt modellben végrehajtott munkafolyamat egyes
lépéseit tartalmazza. Mint látható, a konkrét építési munkafolyamatokon felül, annak
elvégzéséhez szükséges alapanyagok betárolásához, valamint a beépítési helyre
szállításához szükséges munkaterületi anyagmozgatásokat is magában foglalja.
Feladat
Leírás
Előfeltétel
sorszám
1
Földmunka 1
2
101 Anyag szállítása 1ből 2be
3
102 Anyag szállítása 1ből 3ba
4
103 Anyag szállítása 1ből 5be
5
104 Anyag szállítása 1ből 6ba
6
101 Anyag szállítása 2ből 4be
1, 2
7
102 Anyag szállítása 3ból 4be
1, 3
8
Építés 1
6, 7
9
Földmunka 2
8
10
103 Anyag szállítása 5ből 4be
4, 9
11
104 Anyag szállítása 6ból 4be
5, 9
9. táblázat: Végrehajtandó feladatok listája
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Egy jelentős tényező, hogy az egyes részfolyamatok megkezdésének előfeltételei
vannak. Ezen előfeltétel rendszert jellemzően formális reprezentációval tudjuk
kezelni. A következő ábrán kerül bemutatásra a hasonlóság a fenti táblázatban leírt
(példa) munkafolyamatot bemutató Petri-háló, valamint a Simul8 szimulációs modell
között.

30.ábra: Összehasonlítva a Petri-hálós formális alak (balra)
és a Simul8 modell (jobbra)

A két ábrázolási mód közötti hasonlóság az ábra alapján igen szembetűnő. A Petrihálóban minden folyamatot két körrel modellezünk, melyek a rendszer állapotát
szimbolizálják a folyamat megkezdése előtt, valamint annak befejezése után. Simul8ben megvalósítva ugyanezt, a fenti két elem mellett szükség van egy további,
úgynevezett Munkahely (Work Center) elemre, ami egy jeltovábbító csomópontként
funkcionál. Az első Tároló elem és a hozzá tartozó Munkahely pár feladata a
beérkező jelek gyűjtése, valamint az összes szükséges előfeltétel teljesülése esetén,
ezen bemenetek továbbítása.
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Tehát ez azt mutatja, hogy a logisztikai szimulációs modellek a folyamatmodellező
nyelvekkel rokonok és ezért a két ábrázolásmód közötti analógiákat fel lehet

Precondition

(gépazonosító)

MachineID

(megjegyzés)

Process start
Earthwork1

111
456

0
1

3

BAR0000000010
1
POS00000000002

loa

1

Loading of Material 101 to AGV

123

1

srt

1

Moving to position 2

123

3

BAR0000000010
1
POS00000000001

unl

1

123

4

srt

1

Unloading of Material 101 from
AGV
Moving to position 1

123

5

BAR0000000010
2
POS00000000003

loa

1

Loading of Material 102 to AGV

123

6

srt

1

Moving to position 3

123

7

BAR0000000010
2
POS00000000001

unl

1

123

8

srt

1

Unloading of Material 102 from
AGV
Moving to position 1

123

9

unl

1

25

srt

1

Unloading of Material 102 from
AGV
Moving to position 1

123

27

BAR0000000010
2
POS00000000001

123

26

28

KO100_200_123

FU2

1

Construction 1

456

2

28

KO100_200_123

FU2

1

Construction 1

456

22

..

KO100_200_123

FU2

1

Construction 2

456

22

4
5
6
7
8
..
..
26

(előfeltétel)

Comment

1
1

(helyzet)

PST
FU1

Position

11110000000000
KO100_200_123

(azonosító)

1
2

TaskID

Quantity

(feladat típus)

TaskType

használni a rendszer modellezésének a megkönnyítésére.

10. táblázat: A tesztendszerben végrehajtandó feladatok listájának részlete

A tesztelési folyamatról elmondható, hogy a felépített szimulációs modell jól
működött, a tőle elvárt módon adta ki és fogadta az adatokat. Az informatikai
háttér is zökkenőmentesen teljesített, kimaradás esetén is folytatni tudta a munkát a
visszatérés után.
A Mintafeladatunkban kiadott parancsokat generáló, tehát a szimuláció bemenetéűl
szolgáló alapadatsor egy része a 10. táblázatban látható. Ebben a táblázatban csak
a működés megértéséhez szükséges legfontosabb oszlopokat tüntettem fel,
természetesen további számos adat szolgálja ki a szimuláció valós be- és kimeneti
pontjait. Valamint a projekt mozgatórugójáról a szimulációs modellről is bemutattam
egy részletet, ami a képen nem látszik, az a szövegesen megírt kód, ezek a belső
programsorok kötik össze a szimuláció részeit (25 és 30. ábrák).
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A bonyolultabb alfolyamatokat is természetesen nyomon követhetjük a simul8
segítségével, de a 31. ábrán látható folyamatrészletből is kitűnik, hogy a vizualizáció
áttekinthetősége a simul8 használatával limitált.

31. ábra: Az egyes folyamatelemek automatikusan leképezett folyamatelemek.

A tesztelés során elsődlegesen annak feltárásárát tűztem ki célul, hogy a három
üzemmód

megvalósítása

során

alkalmazott

eljárásaim

mennyire

működnek

megbízhatóan. Ennek értékelését az egyes esetekre külön el kell végezni. A
legkritikusabb üzemmódnak az adatgyűjtést ítéltem, hiszen a modell paramétereit
ezalapján a művelet alapján határozzuk meg.
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6.1.6 Adatgyűjtés tesztelése

Adatgyűjtő üzemmódban a megfelelő működéshez kifogástalan információáramlásra
van szükség, mely az alábbi komponensek működését feltételezi.

6.1.6.1

Központi elemek

Interface:
Az összetevő nélkül az információk az adatbázisban egyáltalán nem frissülnek.
Ebben az esetben nem kerülnek új adatok az adatbázisba, így ez a működési hiba
nem okoz hibát az adatgyűjtés adataiban, csak az adatbázisunk nem bővül, illetve
frissül. A hiba könnyedén detektálható és jelezhető, azaz javítható.
SQL adatbázis:
Az adatbázis működési hibája esetén az üzemmód egyáltalán nem működik, a
Simul8 modell azonnali hibával megáll, tehet ez sem okoz adatzavart. Arra azonban
rávilágít, hogy az SQL működése és a Simul8-el való adatkapcsolatának
zavartalansága alapvető feltétele a módszer működésének.
A fentebb bemutatott két központi modellműködési hiba tehát az alapvető működési
feltételeket szünteti meg. Ezek kivédésére az alábbi megoldásokat találom
célravezetőnek:
•

Az interfész működési hibáját, azaz frissítés elmaradását az adatbázis ciklikus
vizsgálatával detektálni lehet.

•

A hiba észlelése esetén a termelés irányítójának üzenetet küldhetünk az
adatfrissítés

elmaradásáról,

illetve

ezen

felül

több

lehetőség

is

rendelkezésünkre áll:
o automatikusan

újraindíthatjuk

az

interfész

modult,

és

az

újra

rendszerbe állásig rögzítendő, de így nem megfigyelt adatokat a
további számításokhoz nem vesszük figyelembe.
o automatikusan

átállhatunk

egy

detektálásával

egyidőben,

és

másodlagos
így

az

interfészre

elvesző

adat

a

hiba

volumenét
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interfész

újraindításával

majd

tesztelésével, illetve a leállás ok-okozati összefüggéseivel így a
rendszer működése és az adatgyűjtés további zavartalansága mellett
foglalkozhatunk.
•

Az SQL adatbázis elérhetőségével (azaz kommunikációval) és működésével
kapcsolatos hibát szintén egyszerű kódolással (annak figyelésével, hogy
lekérdezésre ad-e választ) detektálhatjuk.

•

A hiba észlelése esetén
o ha rendelkezésre áll egy tükörszerveren futó SQL adatbázis, amely
elérhető, az SQL futási hibája esetén arra automatikusan átállva a
továbbiakban azt az adatbázist használva működhet a rendszer. Ami
még ennek a módszernek a megfelelő működéséhez kell: le kell
programozni az adatbázis újraindítása után egy protokollt, amely
összehasonlítja a korábban másodlagos de jelenleg a szimulációt
kiszolgáló

adatbázis

adathalmazát

az

újraindul

adatbázis

adathalmazával, és az adatbázis tükrözést a frissebb adatokat
tartalmazó adatbázis irányából kezdi meg. Az értekezésem keretében
ezt a protokolt idő hiányában nem hoztam létre.

6.1.6.2

Adatgyűjtő eszközök és azok funkciói

Többféle adatgyűjtő eszközünk van, melynek hibái is több variációban okozhatnak
zavart az adatgyűjtésben és így a feldolgozott adatok kiértékelésében. Ezen
hibaváltozatokat részletesebben is meg kell vizsgálni, azok hatásának feltárásához
és a lehetséges hibaminimalizálási eszközök meghatározásához.
Szállítójármű pozíció detektálása
A tesztrendszer vezetőnélküli targoncájára vonatkozó vonalkód alapú pozíció adat
(pl. a korábban említett POS00000000001) kimaradása az első lehetséges
adatfelvételi hiba, mely fals adatokhoz juttathatja a „cyber-site” modult. Ez olvasási
hibából származhat, melynek több fizikai oka is lehet, mint például a sérült vonalkód
illetve az olvasó eszköz és a vonalkód egymáshoz viszonyított nem megfelelő
pozíciója és orientációja.
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Áruazonosítás, átrakás
Az áruazonosításra és a rakodási adat rögzítésre kézi terminált használunk. Ha a
kezelő a leolvasásról megfeledkezik, illetve nem megfelelő időpontban végzi, akkor
hibás adat kerülhet a rendszerbe. Hasonló probléma jelentkezik, ha a terminál
adatkapcsolata nem megfelelő, így nem kerül át az azonosítási adat (pl.
BAR00000000101 a korábban bemutatott struktúrában).
Technológiai idők
Az egyes építési műveletek elkészültét a kezelő a kotrón elhelyezett HMI-n keresztül
jelzi vissza (pl. KO100_200_123). Az áruazonosítás kapcsán említett adatkapcsolati
hiba illetve a kezelő visszajelzésének elmaradásán kívül ennél, és az előző
eszköznél jelentkezhet egy további probléma is, mégpedig a szimuláció által kiadott
parancs kommunikációs hibája.
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A konkrét adatgyűjtési tesztelés menete

6.1.6.3
Pozícióadat

Mivel a folyamatok egymásra épülnek egy hiba is végzetes lehet a teljes folyamat
lefutásra, ezért az egyes elemi műveleteket rögzítjük külön S8 táblázatba. Többször
egymás után legeneráljuk a folyamatot és az egyik információhoz „Err” flag-et
generáltunk, melyet a rendszer nem fog figyelembe venni az adatgyűjtésnél. A
teszteken a programot tízszer futtatva az ötödiknél generáltuk a hibát.
A pozíció kimaradás esetén azt tapasztaltam, hogy ebben az esetben a folyamat
elejéhez tartozó jel nem érkezik meg, így egy korábbi ugyanolyan jelet „lát meg” az
adatgyűjtő. Ez egy kiugró értékként jelenik meg a gyűjtött adatokban (32. ábra).

Pozícióadat kimaradása a művelet elején
1,2
1
0,8

0,6
0,4

0,2
0
0

2

4

6

8

10

12

32.ábra: Pozícióadat kimaradásának hatása a művelet végén

A művelet elejének kimaradása esetén az adatgyűjtő ezt egyáltalán nem találja meg,
így hibát jelez, ez „0” gyűjtött értéknek felel meg. Ez látható a következő oldalon a 33.
ábrán.

100

Gyimesi-Építési folyamatok modellezése - PhD

2018

Pozícióadat kimaradása a művelet végén
8
7
6
5
4
3
2

1
0
0

2

4

6

8

10

12

33.ábra: Pozícióadat kimaradásának hatása a művelet elején

A tesztelési fázishoz tartozó kódrészletet pedig az alábbi 34. ábra mutatja. A
vizsgálat során generált munkaadatbázist a melléklet tartalmazza.

34.ábra: Kódrészlet
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A fentebb leírt problémákat detektálva megoldási módokat dolgoztam ki és
alkalmaztam az alábbiak szerint:
•

Az adatgyűjtés feldolgozása során a hibás adatok elkülönítése:
o „0” műveleti idővel rendelkező szállításokat kiszűrtem a felvett
adathalmazból
o A művelet végén jelentkező olvasási vagy adatgyűjtési hibából adódó
megnövekedett

értékek

már

nehezebben

detektálhatók,

de

határértékek megadásával és a határérték feletti értékek kiszűrésével
kezelhető a probléma
•

Ha a további számításokhoz a fenti módszerrel leszűrt adatokat már nem
veszi figyelembe az algoritmus.

Ezzel a módosítással a szimuláció a hibák jelentkezésekor is elhanyagolható lefutási
időkülönbségeket hozhat a valós folyamathoz képest.
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7. Összefoglalás

7.1

Az értekezés eredményei

A kutatásom célja az volt, hogy az építési folyamatok logisztikai szempontokat szem
előtt tartott elemzésén keresztül, azok modellezésének területen új tudományos
eredményeket érjek el.
A munkát nagymértékben segítette, hogy a logisztika többi területén már olyan
bevált technológiai fejlesztések és módszerek álltak rendelkezésre, melyek ezt a
kutatást segítették. Ezek az eszközök, illetve módszerek pedig a maguk területén
sem öncélúak, a termelékenységet növelik, illetve az erőforrásokkal való megfelelő
gazdálkodást segítik, előmozdítva a termelési és így az építési logisztikai folyamatok
költséghatékonyabbá válását. A kutatásom azonban az adaptáción túlmutat, hiszen
középpontjában egy új építési logisztikai folyamatmodell kidolgozása helyezkedik el.
A kutatásomban két fő irányt határoztam meg. Egyrészt, a fejlett nyugati
országokban már kidolgozott tudományos módszerek, korszerű gépészeti- és
informatikai megoldások alkalmazhatóságát vizsgáltam az építési folyamatok és
építésgépesítés területén, másrészt a logisztika más területein (üzemi logisztika,
szállítási logisztika, city logisztika, Lean logisztika stb.) meglévő tudományos
eredményekre alapoztam, és így kívántam szolgálni az építés logisztikai szempontú
fejlesztését. További célja volt a munkámnak, hogy létrehozzak egy labor
körülmények között működő olyan tesztrendszert, ahol valós körülmények között is
megvalósítom azt a folyamatirányító, monitorizáló rendszert, mely lehetőséget nyújt a
folyamatok optimalizálásra is. A tesztelő rendszeren végzett vizsgálatok eredménye
a kutatás elméleti feltevéseit a gyakorlatban is igazolták, vagyis példát adtak az
elmélet gépészeti és infokommunikációs kivitelezhetőségére.
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Az értekezésem az építési folyamatok leírását és az építőipari logisztika
fejlesztési lehetőségeit több irányból vizsgálja. Az alábbiakban az elért eredményeket
röviden, összefüggéseiben kívánom bemutatni, hogy a teljes kutatási ív láthatóvá
váljék.
A vonatkozó kutatás első lépéseként azt az állítást alapoztam meg, mely
szerint az építési folyamatok modellezésének területe elmaradásban van a más ipari
területeken használt folyamat-modellezési metodikákhoz képest.
A második lépés szorosan kapcsolódik az elsőhöz, mivel a jelenleg a
logisztikában használatos folyamatmodellezési metodikákat elemeztem, abból a
szempontból, hogy mely módszerek használhatók közvetlenül az építési folyamatok
leírására szolgáló modell megalkotásánál. A vizsgálatom eredménye az, hogy
vannak

olyan,

a

logisztikában

már

bevált

módszerek,

melyeket

egyes

részfolyamatokra megfelelően alkalmazhatunk az építőipari alkalmazások területén
is, de az építési folyamatok komplexitása és az egyedi gyártáshoz hasonló jellege
miatt közvetlenül egyik módszer sem használható, új építési folyamatra adaptált
modellre van szükség. Megfogalmaztam továbbá azt is, hogy az időkritikus
folyamatok nagy jelentőséggel bírnak az építési folyamatok esetében.
A következő lépés már az általam fejlesztett logisztikai elvű modellre fókuszál:
egyértelművé válik, hogy az építési folyamatok esetében kiemelkedő jelentőséggel
bír a térbeli elhelyezkedés a nagy és szabadtéri területek miatt, valamint a
folyamatosan változó layout okán. A térbeliség új, szakirodalomban eddig fel nem
lelhető leképezését és modellezését dolgoztam ki az építési területen belüli
útvonalválasztás

kapcsán.

Az

általam

fejlesztett

folyamatmodellnek

az

alkalmazhatósági vizsgálatát és hardveroldali igényfelmérését is elvégeztem,
valamint a modell tesztelésére létrehozott fizikai tesztrendszeren futtatott tesztek
eredményeivel kapcsolatosan bizonyítottam, hogy a kidolgozott modell a valós
folyamatokra is alkalmazható lehet.
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A tudományos eredményeket az alábbi tézisekben foglaltam össze:
1. tézis (a tézishez kapcsolódó anyagrészt az értekezés 3. fejezete tartalmazza): A
szakirodalomban talált folyamatmodellek kritikai elemzése alapján levezettem, hogy
a

komplex

építési

feladatok

esetében

a

jelenleg

használatos

építési

folyamatmodellezési eljárások önmagukban nem elégségesek a folyamat logisztikai
jellemzőinek analízisére.

2. tézis (a tézishez kapcsolódó anyagrészt az értekezés 4. fejezete tartalmazza): A
kutatás során kidolgoztam egy A* és fuzzy logika alapú komplex módszert az
anyagáramlási kapcsolatok térbeliségének modellezésére, melyet példán keresztül
validáltam is.
3. tézis (a tézishez kapcsolódó anyagrészt az értekezés 5. fejezete tartalmazza): A
munkám során predikciós és emulációs funkciókat is magába foglaló elméleti építési
folyamatmodellt dolgoztam ki, melynek működését részletesen bemutattam, valamint
az elvei mentén Simul8 környezetben létrehozott modellen vizsgálatokat végeztem.
4. tézis (a tézishez kapcsolódó anyagrészt az értekezés 6. fejezete tartalmazza): A
folyamatmodell működési tesztjéhez vezetésemmel megtervezésre került egy fizikai
tesztrendszer, melyet munkatársaimmal a tanszék laborjában meg is valósítottunk.
Ezen a pilot rendszeren folytatott vizsgálataim bizonyítják, hogy az általam
kifejlesztett új modell alkalmas lehet – a megfelelő informatikai háttérrel – a
modellezés és szimuláció mellett, a folyamatvezérlés megvalósítására is.
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2018

További lehetséges kutatási irányok

értekezésben

bemutatott

tudományos

eredményeket

igyekeztem

az

irodalomkutatás, az elméleti modellezési eredmények, és a gyakorlati alkalmazási
példák szempontjából egyaránt bemutatni. Ezek bár kerek egészet alkotnak, nem
jelentik azt, hogy a téma kutatását le lehetne zárni. Ennek legfőbb oka, hogy az
építési folyamatok kiemelt szerepet töltenek be a nemzetgazdaságban, így a
vonatkozó kutatások mindig időszerűek. Az eredmények jellegéből következően
jelenleg kiemelt feladatot jelent a kidolgozott modell számára további alkalmazások
keresése az építési logisztikán belül.
További érdekes kutatási témát jelenthet a kutatás ideje alatt megjelent Ipar 4.0 –
negyedik ipari forradalom – követelményeinek megjelenítése a modellben, valamint a
lehetséges szinergiák feltárása.
Szintén

fejlesztési

feladat

lehet

az

adatkommunikáció

meggyorsítása.

A

tesztrendszer igényeit ki tudja szolgálni a megalkotott kommunikációs forma, de
további vizsgálat tárgya lehet ennek a kommunikációs formának a határainak
feltérképezése és az alternatíva-keresés.
Összességében elmondható, hogy az általam lefolytatott kutatás nyomán több
tudományos területen is újabb vizsgálatok lehetőségének sokasága tűnt fel szakmai
közösségünk számára.
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operation time
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KO200_200_123 5,795961
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

time

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
from
KO200_200_123 6,271709
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

time

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
from
KO200_200_123 6,622795
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

time

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
from
KO200_200_123 6,208322
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

time

from
to
time
KO200_200_123 KO200_200_123
POS00000000001 BAR

from
0
0

from
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

from
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

time
from
6,622795
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

time
from
6,208322
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

from
0
0

5,79
0
0
0
0
0
0

time
from
6,271709
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

from
0
0
0
0
0
0
0

from

0
0
0
0
0
0
0

from

time
0
0

op
eleje
error time

time
0
0

from
0
0

0
0
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POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

BAR
BAR
BAR
BAR
BAR

0
0
0
0
0

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
from
KO200_200_123 6,287022
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

0
0
0
0
0

calc
from

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
KO200_200_123 6,14952
BAR
0
BAR
0
BAR
0
BAR
0
BAR
0
BAR
0

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

calc
to
time
from
KO200_200_123 6,312926
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004

to
time
KO200_200_123 6,182146
BAR
0
BAR
0
BAR
0
BAR
0

2018

0
0
0
0
0

time

time

calc
from

0
0
0
0
0
0
0

time
from
6,287022
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

from
0
0
0
0
0
0
0

time
0
0
0
0
0
0
0

calc
from

time
6,14952
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

calc
time
from
6,312926
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

from
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

from

time
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

from
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

time
6,182146
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

calc
from
1
0
0
0
0
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POS00000000005 BAR
POS00000000006 BAR

0
0

0
0

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

calc
to
time
from
KO200_200_123 6,116792
1
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0
BAR
0
0

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
KO200_200_123
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR

from
KO200_200_123
POS00000000001
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006

to
time
KO200_200_123
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR

travel time
to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

0,273907
0
0
0
0
0

calc
from
0
0
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

0
0

time
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

calc
time
from
6,116792
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

from
0
0
0
0
0
0
0

time
0
0
0
0
0
0
0

0
0

from

time

calc
from
0
0
0
0
0
0
0

2018

from
0
0
0
0
0
0
0

calc
from

time
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

calc
from

time
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005

0,219588
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,28587
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,263936
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,194393
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,204723
0
0
0

calc from
2
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0

2018

760
739
798

66
218
255
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POS00000000006
POS00000000001

2018

0
0

0
0

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

0,236104
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

0,188946
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,177615
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,284282
0
0
0
0
0

calc from
2
0
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

calc from
0
0
0
0

time from
0
0
0
0
0
0
0
0

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005
POS00000000006
POS00000000001

to
time
POS00000000002
POS00000000003
POS00000000004
POS00000000005

0
0

0
0
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POS00000000006
POS00000000001

0
0

0
0

2018

0
0

0
0
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