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1. Összefoglaló 

A következőkben bemutatásra kerülő PhD értekezés hosszú évek kutató és publikációs 

munkájának eredményeként, temérdek energiát befektetve született. Mikor 2012-ben az 

akkori Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszékre kerültem 

doktoranduszként, bár konzulensemmel előzetesen készítettünk kutatási tervet, még nem 

sejthettem, hogy mekkora fába vágom a fejszémet. A munka előrehaladását a kutatás mellett 

az oktatási tevékenység gátolta, de ez az egyetemi oktatói pálya egyik elengedhetetlenül 

fontos területe. Időközben ráadásul a tanszékhez szakmailag köthető más képzéseket is 

elvégeztem. Gépész mérnöktanári végzettséget szereztem 2010-ben, majd 2015-ben 

munkavédelmi szakmérnöki diplomámat is átvehettem. 

A munka során, ha néha el is bizonytalanodtam, hisz sokáig oly messze volt még a cél, 

mindig átsegítettek a mindig kedves és segítőkész kollégák. Így értem el a jelenlegi fontos 

mérföldkőhöz, 5 év után elkészült a doktori értekezésem. 

Az értekezés összesen 9 fejezetből áll. A kutató munka összefoglalóját (1. fejezet) egy 

tartalmi bevezető (2. fejezet) követi, mely a logisztika általános értelmezéséből kiindulva 

vázolja fel a kutatás elején megfogalmazott problémafelvetést. A kutatás kiinduló 

szakaszában nagy hangsúlyt fektettem a logisztikán belüli anyagáramlási rendszerek 

leírására (3. fejezet), mivel úgy éreztem, ez feltétlenül szükséges az új szimulációs modellek 

megalapozására. A 4. fejezetben a logisztikai szimulációk területén alkalmazott 

hagyományos modellezési módszereket tekintem át. Ebben több szempontot is szem előtt 

tartva végzem el a szakirodalomban talált irodalmak osztályozását. Foglalkozom a modell 

elkészítésének kiindulási pontjával, vagyis, hogy az anyagáramlási rendszer tényleges 

felépítéséből származó – layout típusúnak nevezett – modellből indulunk ki, vagy pedig a 

folyamatok logikáját alapul vevő – folyamat típusú – modellel van dolgunk. Fontos a 

szimuláció számára kijelölt időhorizont is, ebben a tekintetben a szakirodalom napi szinten 

és hosszú távú stratégiai tervezésre alkalmazott modelleket különböztet meg. A fejezet 

végén egy további szemponttal is bővítem a felosztást, mégpedig a modellezés térbeli 

hatókörére. Ez alapján részfolyamat és teljeskörű modellek különböztethetők meg. 

Az 5. fejezetben külön foglalkozom a kutatás számára kiemelten fontos, adaptív szimulációs 

modellezési módszerekkel. A fejezetben leírtak alapján a 6. fejezetben az általam 

megfogalmazott szimulációs modellt mutatom be. A további két fejezetben a parametrikus 

és strukturális adaptációkra fogalmazok meg egy-egy új tudományos eredményt. A 7. 

fejezetben neurális hálózattal megvalósított parametrikus adaptációra mutatok be példát, a 
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8. fejezetben pedig egy új típusú szimulációs modell látható, mely strukturális adaptációra 

is képes. 

Az értekezés tartalmi részét egy rövid összefoglaló (9. fejezet) zárja, mely a további 

fejlesztési területeket is tartalmazza.  

Ezt egészíti ki egy ábrajegyzék, valamint a felhasznált irodalmak listája és egy 

köszönetnyilvánítás, valamint a függelékek. 
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2. Bevezetés 

A logisztika értelmezése, hangsúlyai igen szerteágazóak, ennek áttekintése önmaga is 

komoly feladat lenne. Mivel az értékezésnek nem feladata ezek elemzése, a továbbiakban a 

logisztika mérnöki szemléletű megfogalmazását alkalmazom, mely szerint a logisztika 

feladata az anyagáramlási rendszerek tervezése, szervezése és irányítása a vevői igények 

kielégítése érdekében. Ez a tevékenység sosem jelentett könnyű feladatot, azonban 

napjainkra a megoldások sokkal komplexebbé váltak, hiszen a társadalmi és gazdasági 

környezet is egyre bonyolultabbá válik. Párhuzamosan a logisztika egyre fontosabbá válása 

is tetten érhető. Az áruk és szolgáltatások egyre rövidebb idő alatti elérésének igénye a 

logisztika szerepének fontosságát is megnöveli. 

A kutatás ebből a szempontból kíván eredményeket elérni. Alapfeltevésem, hogy az egyre 

komplexebbé váló logisztikai rendszereket csak az eddigieknél komplexebb módszerekkel 

és eszközökkel lehet csak kezelni. 

Kutatóhelyem – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki 

és Járműmérnöki Karának, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéke - ideális 

helyszínt jelentett a kutatás számára. A munkatársak között számos különböző szakterülettel 

rendelkező kolléga található meg, ezen kívül a közelmúltban több szimulációval kapcsolatos 

diplomaterv, illetve ipari megbízás is készült. Egyetemi tanulmányaimat záró 

diplomatervem szintén szimulációs szoftver használatával készült. 

Bár az értekezés címe alapján a logisztikai láncokon belül több különböző szakaszban is 

vizsgálhatnám az anyagáramlási rendszereket, a kutatás során mégis az üzemi belső 

anyagmozgatáshoz kapcsolódó anyagáramlásra helyeztem a hangsúlyt. Ez nem jelent 

kizárólagosságot, az értekezés több helyen is tartalmaz más logisztikai területekről – építési, 

disztribúciós logisztika – származó példákat, azonban a hasznosíthatóság szempontjából a 

fő hangsúly az intralogisztikán volt. Ezzel a probléma megoldásának demonstrálását 

kezelhető méretek között lehetett tartani. 

Az értekezés fejezetenkénti felépítését a megelőző, összefoglaló fejezet tartalmazza. Itt a 

bevezetésben ezzel kapcsolatosan még arra szeretnék kitérni, hogy egy előzetes tartalmi 

felépítést már a kutatás elején megfogalmaztunk témavezetőmmel. Ennek megfelelően 

először egy átfogó irodalomkutatást terveztem, majd a rendszer logisztikai funkcióinak a 

kutatási célnak megfelelő felosztását tűztem ki célul. A termelés- és anyagáramlás irányító 

rendszerek és a szimulációs szoftver információs kapcsolatának elemzése és kidolgozása 

külön fejezetbe került volna. Erre az értekezés végleges változatában nem került sor, mivel 

a kutatás során arra a következtetésre jutottam, hogy ez a terület egyrészt nagyon sokrétű, 
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másrészt eszközrendszerében jelentős fejlődés előtt áll, illetve maga a módszer az, ami a fő 

tudományos eredményt jelenti, nem pedig ennek informatikai megoldása. A módszert érintő 

új tudományos eredmények azonban jellegükben szétválaszthatóak voltak, így ezek külön 

fejezetekbe kerültek (6-8. fejezet). Az eredetileg tervezett tematikában külön bemutató 

rendszer kidolgozása is szerepelt. Ehelyett a kutatás során inkább több kisebb demonstrációs 

példát dolgoztam ki az egyes módszerek hatékonyságának bemutatására. Ennek oka volt az 

is, hogy a kutatási eredmények hosszú időn keresztül, fokozatosan álltak elő. 

A fentiek szerint tehát az előzetes kutatási terv nagy vonalakban tartható volt, viszont a 

mindig tapasztalható kutatási bizonytalanság az eredeti tervet az én esetemben is 

módosította, azonban a célok elérését nem akadályozta. 

A következő fejezet a konkrét kutatási eredményeket alapozza meg abból a szempontból, 

hogy áttekinti az anyagáramlási rendszerek leírására szolgáló módszereket, melyek a 

szimulációs modellek fejlesztéséhez szolgáltatják a megfelelő alapot. 

  



Rinkács -  Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs  BME KJK ALRT – PhD értekezés 2018 
 kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében 

	 8	

 

3. Anyagáramlási rendszerek leírása 

 

A logisztikán belül számos külön területet lehet azonosítani (extralogisztika, intralogisztika, 

city logisztika, kórházi logisztika stb.), anyagáramlást mindegyiken belül lehet azonosítani. 

Mivel ezek jellegükben egymáshoz képest számos eltéréssel rendelkeznek, nem lehetett úgy 

végezni a kutatást, hogy egyszerre minden területet megfelelően áttekintsek. Az 

anyagáramlási rendszerek leírásánál így egy bizonyos logisztikai területre koncentráltunk, 

ez pedig az intralogisztika, vagyis az üzemi belső anyagáramlási rendszerek, melyek a teljes 

ellátási láncok „szívét” jelentik.  

Az üzemi belső anyagáramlási rendszerek alapvetően műszaki, informatikai és humán 

komponensekből tevődnek össze. [1] Ezek közül számunkra a műszaki komponensek a 

legfontosabbak, viszont modellezési szempontból ezek jelentik a legnagyobb kihívást is, 

hiszen rendkívül változatos felépítésű berendezések jöhetnek itt szóba. Az anyagáramlási 

rendszerben alkalmazott berendezések közé tartoznak elsődlegesen a targoncák, ill. más 

padlószintű anyagmozgató gépek, a különböző szállítópálya rendszerek, például 

függőkonvejor, görgőspálya, szállítólánc pálya, függősínpálya. Nagy számban alkalmaznak 

továbbá különböző darukat és más emelő berendezéseket is. Az anyagmozgató gépekre az 

egyes szakirodalmak eltérő felosztásokat is megfogalmazhatnak. Az alábbi felosztást 

angolszász nyelvterületen gyakran alkalmazzák, így a berendezések konstrukció szerinti 

egyik lehetséges felosztása az alábbi: 

- targoncák (lift trucks) 

- daruk (cranes) 

- szállítópályák (conveyors) 

- kiegészítő berendezések (auxilliary machines) 

 

Az anyagmozgatás területén a fejlődés folyamatos és ez a felosztások megváltozásában is 

tetten érhető. Érdekes például egy gyártási területről származó csoportosítás [2]. E szerint 

az anyagmozgatásban alkalmazott gépek főbb csoportjai az alábbiak: daruk, targoncák, 

padlószíntű- és fej feletti szállítópályák, vezető nélküli szállítóberendezések, 

átrakóberendezések, kézi anyagmozgató eszközök. Bouh és Riopel cikkükben [3] 27 forrás 

feldolgozása után darabárus rendszerekre egy kategória / osztály / berendezés típus – hármas 

kategorizálást javasolnak. A javaslat jól tükrözi a műszaki fejlődést, hiszen a 9 csoportból a 
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korábban targoncák közé tartozó gépek mind külön kategóriába kerültek. A cikk szerint az 

alábbi fő anyagmozgató gép csoportok definiálhatók:  

Alacsonyemelésű targoncák (Pallet truck): Ebbe a csoportba a kimondottan rakodólapok 

padlószint felett történő mozgatásra szolgáló berendezések tartoznak.  

Ipari kivitelű kézikocsik (Industrial hand truck): Ebbe a csoportba minden olyan saját hajtás 

nélküli kocsi beletartozik, melyet kézi mozgatással vagy vontatva lehet mozgatni. 

Rakomány szempontjából általános és speciális célú kocsik tartoznak ide.  

Vezető nélküli targonca (Automated guided vehicle systems – AGVS): a vezető nélküli 

targonca olyan gépi működtetésű jármű, beleértve bármilyen utánfutót, amelynek az a 

rendeltetése, hogy önműködően haladjon, miközben az üzembiztonság nem a kezelőtől függ. 

A távvezérelt targoncák nem vezető nélküli targoncák. [4] 

Emelőberendezések (Lifting devices): Emelőberendezések közé egyszerű gépek, mint 

például emelőcsörlő, és különböző kivitelű daruk egyaránt beletartoznak, de a szerzők a 

függősínpályát is ebbe a csoportba sorolják, hiszen ennek sínszerkezete gyakran megegyezik 

a könnyűszerkezetes daruk pályájával. 

Vontatók (Tractors): Szállítófelülettel rendelkező és anélküli, gyalogkíséretű és vezetőüléses 

(vezetőállásos) berendezések egyaránt beletartoznak ebbe a csoportba. 

Felvonók (Elevators): Ebbe a csoportba a hagyományos köteles felvonók tartoznak, ezen 

kívül ide soroljuk a telepített és mobil ollós emelőasztalokat és egyéb kivitelű 

személyemelőket is. 

Folyamatos üzemű szállítógépek (Continuous material handling): Ez a csoport megegyezik 

a más felosztásokban alkalmazott szállítópályákkal. Ide különböző kivitelű ömlesztett 

anyagokat és darabárukat mozgató berendezések tartoznak.  

Magasemelésű gyalogkíséretű targoncák (Stackers): A felosztás ezeket külön csoportba 

sorolja, hiszen itt olyan berendezésekről van szó, melyekben a szállítási és emelési funkció 

kombinációja valósul meg. Ide elsősorban kézi, ill. gépi emelési funkcióval rendelkező 

magasemelésű targoncák tartoznak.  

Gépi hajtású vezetőüléses (vezetőállásos) targoncák (Self-propelling trucks): Ezt a csoportot 

az előzőektől különválasztották, hiszen ezeknél a gépeknél a kezelő fáradása nem korlátozza 

a megtehető távolságot. Ide nem csak a rakodólapos egységrakományokat kezelni képes, 

hanem a konténereket is rakodni képes targoncák is beletartoznak. 
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Ennek a felosztásnak a kapcsán szeretném megjegyezni, hogy itt nem feltétlenül a 

berendezés konstrukciója az elsődleges, sokkal inkább az általa végezhető feladatra 

koncentrál a szerző.  

 

Magyarországon az anyagmozgató rendszerkomponensek csoportosítására elterjedten 

alkalmazzák a gépek funkció szerinti felosztását [5]. Eszerint a gépek négy fő csoportra 

oszthatók: a szakaszos üzemű anyagmozgató gépek, melybe a daruk és a targoncák is 

beletartoznak; a folyamatos üzemű anyagmozgató gépek, mely különböző típusú 

szállítópályákat foglal magába. A felosztás a raktári berendezéseket külön kezeli, és külön 

csoportot definiál a segédberendezések számára, mely az anyagmozgató gépek szerteágazó 

alkalmazási területeire utal. Ennél a felosztásnál az az egyik lényeges különbség az 

előzőekhez képest, hogy különválasztja a raktári, és a raktár ill. a termelés, valamint más 

termelési hely között dolgozó anyagmozgató berendezéseket. Ez a felosztás a legújabb 

termelési rendszereket figyelembe véve már nem biztos, hogy jó megoldást jelent, hiszen 

ezekben jellemző, hogy a termelést kiszolgáló anyagmozgató gépek közvetlenül a raktári 

kiszolgáló rendszer részét is képezik.  

 

 
1. ábra:	Anyagmozgató	gépek	felosztása	[5]	
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Ez a felosztás kiemelten kezeli az anyagmozgatást kiszolgáló segédberendezéseket. Ezeknek 

a gépeknek a funkcióját nekünk is figyelembe kell venni a vizsgálatunk során, de ahol lehet, 

ott csak tisztán a segédberendezések nélküli közvetlenül anyagmozgató funkciót 

megvalósító berendezésekre koncentrálunk.  

 

A felosztások kapcsán megjegyzem, hogy a korszerű anyagáramlási rendszerekben a 

konstrukció szerinti megkülönböztetés egyre inkább háttérbe szorul, és vele szemben 

előtérbe kerül a megvalósítható funkció kérdése. Ez a szemléletmód összhangban van az 

Ipar 4.0 felfogásával is, melyben a fizikai folyamatokat és az azokat megvalósító 

berendezéseket lehetőség szerint ezek digitális modelljével is kiegészítjük. Ahhoz, hogy a 

digitális modellben működőképes folyamatokat hozzunk létre, elsősorban a komponensek 

funkcionalitására helyeződik a hangsúly, mely a fizikai rendszerkomponensekre is visszahat. 

[RA1] Az anyagmozgatás fejlődési trendjéből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az 

anyagmozgató gépek kialakulása kezdetben valamilyen anyagmozgatási probléma gépészeti 

megoldási módját jelentették.  

 
2. ábra:	Kövek	mozgatása	görgők	segítségével	[6]	

 
3. ábra:	Középkori	daru	nehéz	terhek	mozgatására	[7]	
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4. ábra:	Egyik	első	gépi	hajtású	emelőtargonca	[8]	

 

Az ipari termelés elterjedésével a szükséges anyagmozgatási kapacitás is rendkívüli módon 

megnövekedett. Ez a folyamat elősegítette, hogy az egyedi megoldások, gépek közül a 

legtöbbet standardizálják. Kialakultak azok a komponensek, melyeket építőszekrény elv 

alapján összeillesztve, viszonylag gyorsan, bonyolult, nagy teljesítményű anyagáramlási 

rendszerekké lehetett kialakítani. Ennek hatására alakult ki az anyagmozgató gépek jelenlegi 

szemléletmódja, vagyis, hogy az egyes gépek egy komplex rendszer komponenseit jelölik. 

Az anyagmozgató rendszer komponensei nagyon változatosak lehetnek, ilyenek például egy 

konténer terminálban dolgozó anyagmozgató gépek, valamint a raktári berendezések, de ide 

tartoznak a különböző funkciókat ellátó robotok is.  

Ennek a gondolkodásmódnak fő jellemzője a fentről-lefelé gondokodásmód, vagyis a 

rendszer működési céljának meghatározása után történik a feladatokat megvalósítani képes 

komponensek körének pontos definiálása. A komponens tehát az adott rendszer részeként 

van értelmezve. 

 
5. ábra:	Automata	magasraktár	[9]	

 

 
6. ábra:	Mobil	robotok	alkalmazása	

logisztikai	feladatokra	[10]	
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7. ábra:	Anyagmozgatás	konténer	terminálon	belül	[11]	

 

Az összekapcsolt digitális és fizikai „világ” hatására [12] a komponensek kapcsolódási 

pontjaira helyeződik a hangsúly. A berendezések tehát olyan applikációként jelennek meg, 

melyeknél a berendezés funkcionalitásán felül kiemelt hangsúlyt kapnak a különböző 

adatbázisokkal és intelligens döntéstámogató szoftverekkel történő kapcsolódás, a 

személyekkel történő kommunikáció, és a többi intelligens eszköz felé kialakított interfész.  

 
8. ábra:	Anyagmozgató	gép,	mint	Ipar	4.0	komponens	

Ez az irányzat egyre nagyobb teret nyer. Itt szeretném megemlíteni VDI: Fortentwicklung 

des Referenzmodells für die Industrie 4.0 – Komponente. című művét [13], melyben egy 

olyan informatikai modellt fogalmaz meg, mely az Ipar 4.0 igényeit kielégítve a különböző 

funkcionalitású berendezéseket egységes rendszerbe foglalja össze (9.ábra).  
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9. ábra:	Példák	I4.0	komponensekre	

A fentiek alapján megállapítottam, hogy az anyagáramlási rendszerek komponensekre 

bontása egyáltalán nem jelent egyszerű feladatot, viszont ezeknek a mérnöki szempontból 

történő kezelhetőségére a folyamatok tervezhetősége és optimális kialakítása szempontjából 

kialakítása feltétlenül szükséges.  

Illés és Bányai: Logisztikai folyamatok című monográfiájában [14] a problémakört a szerzők 

átfogóan mutatják be. A következőkben ezt kivonatosan át fogom tekinteni, mivel az ebben 

leírtak jól megfogalmazzák az anyagáramlási rendszerek működésének néhány 

jellegzetességét. 

A fenti mű szerzői leírják, hogy az anyagáramlási hálózatok leírására többféle lehetőség van. 

Az elsődleges lehetőség a függvényekkel történő leírás. Ezek jól alkalmazhatók mind 

determinisztikus, mind sztochasztikus logisztikai folyamatokhoz. 

Determinisztikus logisztikai folyamatok esetén többféle esetet is megkülönböztethetünk. A 

legegyszerűbben kezelhető folyamatok esetén az anyagáram időben állandó, nagysága az 

áramló anyagmennyiség átlagos értékével jellemezhető.  

Folytonos, determinisztikus, kvázi stacionárius esetben az anyagáram középértéke állandó, 

míg pillanatnyi változását tekintve egy előre definiált szórástartományban az értékek 

változhatnak. Bonyolultabb esetben (10., 11., 12. ábra) az anyagáramlás középértéke 
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szakaszonként változik, az egyes szakaszokon belül a szórások is különbözők. A 

determinisztikus folyamatok egyes típusainak közös jellemzője, hogy tetszőleges 

időpillanatban a folyamat nagysági paraméterét szórás figyelembe vételével meg lehet 

mondani. Determinisztikus anyagáramok közé tartozik az előírt függvények szerint 

periodikusan vagy aperiodikusan változó anyagáram is. Determinisztikus folyamatokat 

folytonos és diszkrét mennyiségekre egyaránt értelmezni tudunk.  

 

 
10. ábra:	Folytonos	determinisztikus	stacionárius	anyagáram-idő	függvény	

 
11. ábra:	Folytonos	determinisztikus	kvázi	stacionárius	periodikus	anyagáram-idő	függvény	

 
12. ábra:	Folytonos	determinisztikus	szakaszonként	kvázi	stacionárius	periodikus	anyagáram-

idő	függvény	ugrásszerű	átmenettel	

 

A sztochasztikus anyagáramok esetén szükség van a folyamatra vonatkozó középérték és 

szórás paraméterekre. Leírásukhoz sűrűség, ill. eloszlás függvények alkalmazására van 
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szükség. A 13. ábrán folytonos, ill. diszkrét mennyiségekre vonatkozó sűrűség, ill. eloszlás 

függvényekre láthatunk példát. A sztochasztikus anyagáramok jellemzője, hogy ezeknek a 

pillanatnyi értékeit determinisztikus folyamatokhoz képest sokkal kevésbé tudjuk 

megállapítani. Sztochasztikus anyagáramlás esetén az áramló anyag mennyisége nem 

határozható meg jól minden időpillanatra előre, az anyagáramlás intenzitása csak 

valószínűségi változókkal írható le. 

 
13. ábra:	Folytonos	anyagáramlás	leírása	sűrűség-	vagy	eloszlásfüggvénnyel	

 

Vizsgálataim determinisztikus és sztochasztikus folyamatokra egyaránt kiterjednek, 

determinisztikusnak tekinthetők például a különböző szimulációs modellekben mindazok a 

részek, melyben az anyagáramlást egyetlen számmal jellemzünk. Sztochasztikus modellre 

pedig a 7. fejezetben bemutatott neurális hálózatot használó paraméteres adaptáció 

tekinthető, bár itt közvetlenül az eloszlásfüggvények nem is kell, hogy megjelenjenek.  

Az anyagáramlási rendszerek leírásához elengedhetetlen, hogy a rendszert csomópontok és 

kapcsolatok hálózatára bontsuk. Ez a hálózat topológiáját jelenti, melyet elsődlegesen 

gráfelméleti összefüggésekkel tudunk kezelni. Ennek részletei Dr. Kulcsár Béla: Ipari 
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logisztika című könyvében [15] olvasható, melyből itt csak néhány fontosabb aspektust 

emelnék ki. A legfontosabb, hogy az anyagáramlási hálózatokat leíró gráfok irányított, ill. 

nem irányított gráfokként jelenhetnek meg. Irányított gráffal modellezhetők például a 

folyamatos üzemű szállítórendszerek (görgőspálya, hevederes szállítószalag rendszerek), 

nem irányított gráffal pedig jellemzően a szakaszos üzemű anyagmozgató gépek útvonal 

hálózata modellezhető. 

A 14. ábrán a két különböző gráfra látható egy-egy példa.  

 
14. ábra:	Görgőspálya	rendszer	és	annak	gráf	reprezentációja	[15]	

A 14. ábrán egy görgőspálya rendszer és annak gráf reprezentációja látható. A gráf modell 

az egyes csomópontok közötti kapcsolatok ábrázolásán kívül az anyagáramlásra vonatkozó 

paraméterek feltüntetésével is segíti az analízist. Az ábrán látható µ paraméterek az 

anyagáramlás intenzitást jelölik (dimenziója jelen esetben: db/h), mely megadja, hogy az 

adott anyagáramlási kapcsolaton időegység alatt mennyi anyag áramlik. A gráf modellt 

ebben az esetben úgy kell felépíteni, hogy a rendszer elágazásai és a csomópontok 
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egybeessenek, az ívek irányítása, illetve a görgőspálya szakaszok szállítási iránya 

egybeessen. 

 

 
15. ábra:	Görgőspálya	rendszer	modellje	[16]	

A 15. ábrán szakaszos üzemű, targoncás, raktári anyagmozgató rendszerre látható példa. A 

példaként szereplő raktárban sem a tárolóterületen, sem az előkészítő részen lévő 

közlekedési utakon nincsenek kijelölt haladási irányok, így az anyagmozgató gépek mindkét 

irányba közlekedhetnek. Ezért ezt a rendszert célszerűen nem irányított gráffal lehet 

modellezni. A gráf csomópontjai a raktári úthálózat engedélyezett elágazási pontjainak 

felelnek meg. Abban az esetben, ha egyirányúsított útszakaszok is vannak, ezeket a 

szakaszokat irányított gráffal kellene modellezni.  

Megemlítem, hogy az anyagáramlási rendszerek leírására Petri-hálókat is elterjedten 

alkalmaznak [15]. A Petri háló egy olyan speciális irányított gráf, amely kétféle 

csomóponttal rendelkezik, ezek a hely (P) és az átmenetek (T). A helyek rendszerállapotokat 

jelölnek, az átmenetek pedig eseményeket. A csomópontok felváltva helyezkednek el, a 

köztük lévő éleket Input és Output függvényeknek nevezzük.  

A Petri-háló a folyamatleíró nyelvek közé is besorolható, így részleteiben a fejezet végén 

még visszetérek rá. 

Az anyagáramlási rendszerek leírásánál az első kérdés magának az anyagáramlásnak a 

pontos leírása. Erre a szakirodalom több lehetőséget is kínál. 

Az anyagáramlási rendszer topológiáját felhasználva az egyes pontokon áthaladó 

anyagáramok megadása minden rendszernél hasznos. Abban az esetben, ha az anyag 
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egységrakományokra bontva diszkrét mennyiségekben áramlik, a t0 időszak alatt átáramló 

teljes anyagmennyiség az egyes külön szállítások összegeként áll elő (1. képlet).  

 

𝑀 𝜏# = 𝑄&'
&()  (1) 

 

melyben Qi jelenti az i-edik szállítás mennyiségét, ha n darab szállítás történik.  

A fenti képletet nem célszerű alkalmazni olyan esetben, ahol az anyag továbbítása nem 

egységrakományként történik, ilyenek például az ömlesztett anyagot továbbító rendszerek. 

Ebben az esetben a fenti képlet határozott integrállal történő helyettesítéssel határozhatjuk 

meg a teljes időszakra vonatkozó átáramlott anyagmennyiséget. 

 

𝑀 𝜏# = 𝑞& 𝑡 𝑑𝑡
-.
#  (2) 

 

Az átáramlott anyagennyiségekből a vonatkozó időintervallum segítségével származtatni 

lehet az anyagáramlási rendszerek egyik legfontosabb paraméterét, az ún. anyagáramlási 

intenzitást. Értékét nagy mértékben befolyásolja, hogy a folyamatot mennyire tekintjük 

részleteiben. Ezt szeretném a következőkben példán keresztül megvilágítani.  

Tegyük fel, hogy egy vállalathoz naponta 3 tehergépkocsi áru érkezik be. Mindegyiken 24 

egységrakomány található. Ez azt jelenti, hogy egy teljes napra vonatkoztatva

 /∙12
12

= 3	 5678é6-:;<=á'7
ó-:

 lenne az anyagáramlás intenzitás értéke. Pontosabb vizsgálat 

esetén figyelembe véve azt a feltételezést, hogy egy egységrakomány lerakodása pl. 2 percet 

vesz igénybe, azt kapjuk, hogy ha a vonatkoztatási időszak egy óra, akkor azokban az 

órákban, amikor rakodás történik, az anyagáram értéke 12
)
= 24 BC

D
. Azokban az órákban, 

amikor nem történik rakodás, az anyagáramlás intenzitás értéke 0. Ha a vizsgálat 

időintervallumát perc-sűrűségre csökkentjük, akkor ez azt jelenti, hogy a két perces rakodási 

ciklus miatt rakodás közben E#
1
= 30 BC

D
 az anyagáramlás intenzitás, a rakodások között pedig 

0.  Ha az anyagmozgatási kapacitást az anyagáramlás intenzitás értékhez tervezzük, akkor 

hosszú időintervallum esetén ez kis szükséges kapacitást és hosszú átfutási időt 

eredményezne, míg rövid időintervallum esetén nagy kapacitást és a feladatok közötti nagy 

kihasználatlanságot tapasztalnánk. Képlettel kifejezve diszkrét anyagáramok esetén az 

anyagáramlás intenzitás értéke a 3. képletben kiszámított teljes anyagmennyiség és a vizsgált 
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időszaknak a hányadosa, folytonos esetben pedig az integrált anyagmennyiség és a 

vonatkoztatási időszak hányadosa.  

 

𝑄 = GHI
HJK
L

 (3) 

 

𝑞 =
M N BNO

.
L

 (4) 

 

Bár a fentiek db/h mértékegységre vonatkoztak, az anyagáram intenzitással analóg módon 

tömegintenzitás (kg/h) vagy térfogatintenzitás (m3/h) is értelmezhető anyagáramlási 

rendszerek értelmezése során. 

A fenti anyagáramlási intenzitások kapcsán a fent meghatározott átlagos értékeken kívül 

értelmezhető a szórás is:  

 

𝜎G =
GQGH RI

HJK

'
 (5) 

 

 

𝜎M =
MQM N RBNO

.

L
 (6) 

 

 

A logisztikai rendszerekben a fő hangsúlyt az anyagáramlási folyamatok kapják, ezek 

jelentik a fizikálisan is megjelenő, leginkább látványos részt. Jelentősége azért is kiemelt, 

mert ezekhez a folyamatokhoz tartozik a legtöbb olyan fizikai korlátozás, mely az egész 

rendszer teljesítőképességét korlátozza. Ezzel nem kívánom az informatikai folyamatok 

szerepét csökkenteni, ezek továbbra is elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a 

folyamatokat a rendszer meg tudja valósítani. 

Az anyagáramlási rendszerek tekintetében az értekezés fókuszát tekintve, vizsgálataimat 

továbbra is az üzemen belüli anyagáramlási rendszerekre korlátozom. Ezek a rendszerek 

rendkívül változatos, ember által működtetett, emberi erőt vagy segédenergiát alkalmazó, 

valamint automatizált berendezésekből, illetve segédeszközökből állnak. Az alkotóelemek 

csoportosításával több irodalom is foglalkozik. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az anyagáramlási rendszerek leírása tekintetében a 

gépek alapján történő osztályozás nem jelenti a legjobb megoldást, mivel nincs egységes 
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felosztás, és a műszaki fejlődés pedig szintén módosításokat okoz. A döntő érv azonban az, 

hogy a gép önmagában nem jelenti a rendszerszemlélet alapját, viszont a vizsgálatokhoz az 

utóbbira van szükség.  

A logisztikai rendszerek egy széles körben elfogadott felosztása szerint [1] „ember”, 

„eszköz-gép” és „informatikai és irányítási alrendszerekre” osztható. Az ember feladata a 

gépi anyagmozgató rendszerek esetében megváltozott, hiszen anyagmozgató gépkezelőként 

ez nem más, mint az anyagmozgató gép működtetése, vezérlése, fizikai erőt a modern 

technikának köszönhetően nem kell kifejtenie.  

A gépi anyagmozgató rendszerekben az ember, mint alrendszer szerepel, amelynek 

elemeihez besorolhatjuk mindazokat a személyeket, akik valamilyen módon a gépi 

anyagmozgatási tevékenységben közreműködnek. Az alrendszerhez tartozó ,,személy-

elemek" lehetnek pl. a darukötöző, emelésirányító(k). 

Az anyagáramlást megvalósító eszköz-gép alrendszer anyagmozgató gépekből, kézi 

anyagmozgató eszközökből és az ezeket kiegészítő különféle segédeszközökből, mint 

például tehermegfogó szerkezetekből, függesztő eszközökből és egységrakomány képző 

eszközökből áll. 

Az anyagmozgatási folyamatok esetén az irányítást, vagyis a folyamat beindítását, 

befolyásolását és leállítását az informatikai és irányítási alrendszerek végzik. 

Ez a megközelítés azonban a vizsgálataim számára szintén nem elégséges, mivel a 

szimulációk szempontjából olyan komponensekre osztásra van szükség, melyek a 

modellben betöltött működéssel vannak szoros kapcsolatban, miközben a különböző 

anyagmozgató rendszerkomponensek sajátosságai is megmaradnak. 

Erre kiindulásként a Gudehusnál is szereplő [17] kiszolgálási rendszerek leírása jelenti a 

megfelelő alapot. A kiszolgálási rendszerek kiszolgáló egységekből épülnek fel, melyek 

hálózati struktúrában helyezkednek el. 
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16. ábra:	Kiszolgáló	rendszer	általános	struktúrája	

Ezek a rendszerek kétféle irányból – strukturális- és folyamat orientált megközelítésből 

vizsgálhatók. 

Strukturális megközelítésben a rendszer tervezése és elemzése során több szempontot 

vesznek figyelembe. Ezek között szerepel a rendszer felépítése, a hálózat kialakítása és 

annak funkciója, valamint a kapacitás és teljesítőképesség. Az elemzés és tervezés egy álló 

megfigyelő szemszögéből történik. 

Folyamatorientált megközelítésben a logisztikai rendszerben lévő folyamatok 

sorrendiségének és időbeliségének analizálása és tervezése a megfigyelő szemszögéből - aki 

az árukat és adatokat a rendszer által figyelemmel kíséri - történik. A folyamat 

dinamikájának szempontjából a logisztika egyik feladata az optimalizálás. A folyamatok 

kialakításához és optimalizálásához érvényes alapelv: Csak ha valamennyi folyamat ismert 

egy rendszerben, akkor dimenzionálhatók az egyes műveleteket végző rendszerelemek, 

számíthatók a teljesítmény költségek és érhető el a teljes optimum. 

A statikus strukturális megközelítés alapvetően statikus vizsgálatokat tesz lehetővé. A 

folyamatorientált megközelítés pedig dinamikus vizsgálatokat tesz lehetővé.  
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Az anyagáramlási rendszerek sikeres elemezhetősége érdekében mindkét megközelítés 

együttes alkalmazására szükség van. Kutatásaim során a két megközelítés egységesítésére 

mindenképpen megoldást szerettem volna találni. 

  A kiszolgálási rendszerekben a kiszolgáló egységek az alábbi általános struktúrával 

jellemezhetők. Logisztikai példán keresztül értelmezve az ábrát kiszolgáló egység 

bemenetén a művelethez tartozó anyagok, illetve a művelet elvégzéséhez szükséges emberi 

és gépi erőforrások tartoznak. A kimenetén a megfelelő időben és helyre került anyagok 

találhatóak. A folyamat végrehajtása során a műveletvégző egység kétirányú információs 

kapcsolatban van a rendszerirányítással.  

 
17. ábra:	Egy	kiszolgáló	állomás	be-	és	kimeneti	kapcsolatai	

 
18. ábra:	A	logisztikai	kiszolgáló	rendszerek	jellemző	felépítése		
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A fenti általános csomópontot anyagáramlási rendszerekre az alkalmazott különböző típusú 

berendezések miatt érdemes jobban specifikálni. Itt alapvetően a Gudehus által alkalmazott 

felsorolást alkalmaztuk, mely 7 alapvető komponenst fogalmaz meg. 

- folyamatos anyagáramlási kapcsolatok 

- szakaszos anyagáramlási kapcsolatok 

- anyagáramlási csomópontok  

- kiszolgáló állomások 

- források 

- nyelők 

- 2-nél több kapcsolatot megvalósító anyagmozgató berendezések 

A következőkben ezekre a komponensekre mutatok be konkrét anyagmozgató gép példákat. 

Az anyagáramlási rendszerben a szállító funkciót megvalósító elemek fontos szerepet 

játszanak. Fizikai konstrukciójuktól függően további kategóriákba sorolhatók. A szállító 

elemek két csoportba oszthatók: szállító kapcsolatok és csomópontok. Mivel üzemen belüli 

anyagáramlási rendszerről van szó, ezért ezeket a továbbiakban anyagmozgató 

csomópontoknak és kapcsolatoknak is nevezem. 
 

 
19. ábra:	Folyamatos	anyagáramlási	kapcsolat	[17]	

 
20. ábra:	Szakaszos	anyagáramlási	kapcsolat	[18]	
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Az anyagmozgató kapcsolatok lehetnek folyamatos vagy szakaszos kapcsolatok. A 

folyamatos kapcsolatok (19. ábra) fő jellemzője, hogy a bejövő egységrakományok 

késleltetés nélkül továbbítódnak. Szakaszos kapcsolatok a legtöbb esetben átadó elemeket 

alkalmaznak, mint például emelő asztalok (20. ábra). Ezek fő jellemzője, hogy nem tudják 

az egységrakományokat azonnal továbbítani és a kapacitásuk csökken, ha a végtávolság 

hosszabb. 

 
21. ábra:	Folyamatos	kapcsolat	[19]	

Az anyagáramlási rendszerek modellezésében a folyamatos és szakaszos kapcsolatokat 

akkor szoktuk alkalmazni, ha a műveletnél a megtett távolságon van a hangsúly. 

Abban az esetben, ha az átadó berendezésnél a továbbítási irányon van a hangsúly, akkor ezt 

csomópontként érdemes modellezni.  

A csomópontok lehetnek folyamatosak, félig szakaszosak és szakaszosak. A 19. ábrán egy 

folyamatos csomópont látható, amely folyamatosan képes összekötni egy bizonyos 

bemenetet egy bizonyos kimenettel. Az egyetlen időveszteség az egyik állapotból a másik 

állapotba történő váltás ideje. Emiatt ezeket a váltókat akkor célszerű alkalmazni, ha egymás 

után azonos irányba továbbítandó egységrakományok érkeznek. Ekkor ugyanis a teljes 

rendszer működése során kevés váltásra van szükség, melynek hatására az anyagáramlási 

kapacitás növekszik.  

A félig szakaszos csomópont esetén (22. ábra) egyik irányba továbbítva nincs szükség a 

váltó szerkezetének működtetésére. Ilyen irány az ábra egyenes áthaladási iránya, ha azt 

feltételezzük, hogy a fordító asztalnak az ábra szerinti az alaphelyzete. A másik irányba 

történő továbbítás esetén viszont mindig meg kell állítani az egységrakományt. Ha a váltót 

záró irányba működtetjük, akkor gyakran van egy kitüntetett beérkezési irány, mely a másik 

beérkezési pont anyagáramát jelentősen korlátozhatja. 
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22. ábra:	Szakaszos	(félig	szakaszos)	csomópont	megvalósítása	görgőspályás	rendszerben	[20]	

A 22. ábra egy szakaszos csomópontot jelöl.  Ebben az esetben a jobbról érkező 

egységrakomány mindig jobbra vagy balra lesz elfordítva, mielőtt elhagyja a csomópontot. 

Meg kell jegyezni, hogy ezek a működési elvek hatással vannak a szimulációs modellezésre 

is. 

A kiszolgáló állomások az anyagáramlási rendszerekben különböző irányokból kapnak 

beérkező anyagot, melyet különböző irányokon tudnak továbbítani. A fő hangsúly ennél a 

modellépítő elemnél az időbeli késleltetésen van, mely az éppen sorra kerülő objektum be- 

és kiérkezése között eltelik.  

	

23. ábra:	Elemi	funkciós	csomópont	felépítése	

A 23. ábrán egy általánosan elhelyezett, több be- és kimenettel rendelkező kiszolgáló 

állomás látható. Magán a kiszolgáló állomáson belül két komponenst kell megkülönböztetni. 

A beérkező objektumok először egy várakozó sorba kerülnek, ahol passzívan, a kiszolgáló 

állomás leterheltségétől függően várnak. Ezután a FIFO sorrendet tartva az igények 

kiszolgálásra kerülnek. Az igények kiszolgálási idejét a modellben egy eloszlásfüggvény 

alapján objektumonként határozza meg a rendszer. A kiszolgáló állomás kimenetén további 
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kérdés, hogy a kilépő objektum milyen irányban halad tovább. Ez a kilépési logika alapján 

történik, mely a teljes rendszer anyagáramlási logikája (centrális irányítás) vagy helyi 

intelligencia alapján (decentrális irányítás) történik.  

Megjegyzem, hogy ez az építőelem nagyban hasonlít a DES szimulációban használt alap 

szimulációs elemekhez. 

Külön szeretnék kitérni két speciális kiszolgáló állomásra, a forrásokra és nyelőkre. Ezek 

(n,0) és (0,m) rendű kiszolgáló állomásoknak felelnek meg, ahol „n” a nyelő felé irányuló 

kapcsolatok száma, „m” pedig a forrásból a továbbhaladási lehetőségek száma. 

A fenti két komponens a modellezett rendszernek a határain helyezkedik el. A források és 

nyelők nagyon fontos szerepet játszanak a rendszerben, mert a rendszer határait nagyon 

pontosan meg kell határozni. Ezek az elemek is valójában elemi funkciót valósítanak meg, 

viszont ezeknek a másik oldalát különböző megfontolások miatt (túl terjedelmes lenne a 

modell, nincs kellően részletes adatunk, döntés alapján nem képezi a modellezés tárgyát) 

nem kívánjuk modellezni. 

Források lehetnek például nyersanyag tárolóhelyek, bemeneti állomások, gyártási helyek, 

szerelőállomások, tárolóhelyek stb., ha csak egy kimenettel rendelkeznek. Amennyiben a 

forrás állomás azonos vagy különböző logisztikai egységeket kezelő két vagy több 

kimenettel rendelkezik, akkor más magasabb rendű forrásokról beszélünk. 

Ennek inverz funkcióját megvalósító elemek a nyelők, melyek például tárolóhelyek, 

felhasználóhelyek, csomagoló állomások, kiszerelő helyek, kimeneti helyek, végső 

tárolóhelyek stb. lehetnek.  

 

Gudehus-nál [17] külön csoportot képeznek a 2-nél több kapcsolatot megvalósító 

anyagmozgató rendszerkomponensek. Ezeket a berendezéseket elvileg meg lehet valósítani 

elemi funkciót megvalósító csomóponttal is, mégis külön soroljuk, mert ezeknél a működési 

logikán van a hangsúly, különösen abból a szempontból, hogy két vagy több bemeneten 

várakozó egységrakományból meghatározza a továbbítandók sorrendjét. 
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24. ábra:	Példa	anyagáramlási	hálózatban	megvalósított	csomópontra	

A fenti felsorolásban szereplő komponensek alkalmazása szimulációs szempontból is 

előnyös. Ez egy olyan felosztást jelent, mely egyrészt jól elkülöníti az anyagáramlási 

rendszer különböző funkciókat végrehajtó komponenseit, másrészt olyan rugalmasságot 

biztosítanak, melyekből különböző rendszereket fel lehet építeni.  

Azért, hogy ezeket az elemi kiszolgáló egységeket használjuk a szimulációs modellekben, 

mindegyiket megfelelő módon kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy minden elemnek 

rendelkeznie kell a szükséges adaptív paraméterekkel, és a szomszédos elemekhez 

megfelelő kapcsolatot kell kialakítani az összes szükséges relációhoz. 

A fenti komponensekkel a rendszerkomponensek struktúrája jól leírható, azonban a 

működés logikája nem. Ebben a folyamatleíró nyelvek nyújtanak segítséget. Az 

anyagáramlási rendszerek leírásában a különböző folyamatleíró nyelvek speciális szerepet 

játszanak. Ezek fő jellemzője, hogy magas szintű, általánosan elfogadott és folyamatosan 

bővített szabványosítási háttérrel rendelkeznek. Főként az anyagáramlási rendszerek 

tervezési fázisában nyújtanak segítséget, de használhatók kész rendszerek leírására is egy 

későbbi analízis támogatására. 

 

Jelenleg az anyagáramlási rendszerek leírására több folyamatleíró nyelvet is lehet 

alkalmazni. Ezek mindegyikét szükségtelen áttekinteni. A folyamatleíró nyelveket 

használhatóság szempontjából 2 csoportra oszthatjuk. Léteznek az áttekintő jellegű, főként 

stratégiai tervezést támogató nyelvek, pl. IDEF0, illetve a részletes leírást is lehetővé tevők, 

mint pl. BPMN.  
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Az Integrated Definition (IDEF) folyamatleíró nyelvcsalád definíciója az 1980-as évekre 

tehető. Alkalmazása rendszer- és szoftvertervezési területen elterjedt, ahol elsősorban 

folyamatok fejlesztéséhez, integrációjához, tervezéséhez és elemzéséhez használják. Az 

IDEF nyelvcsalád tagjai közül a leginkább széles körben az IDEF0-t alkalmazzák, mely 

különösen alkalmas a rendszerben hozott döntési struktúrák, a beavatkozások, illetve egyéb 

tevékenységek modellezésére. Nem tudja viszont ábrázolni a komponensek közötti 

adatfüggőséget, illetve a végrehajtás logikáját. Ezen kívül számos más IDEF változat is 

létezik, ezek közül néhányat az alábbiakban sorolok fel: 

Az IDEF1 és IDEF1x informatikai folyamatok modellezésére szolgál, már tartalmazza az 

adatmodellek által támasztott igényeket. 

Az IDEF2 és IDEF3 a felhasználói interfacek által támasztott követelmények kezelésén túl 

az egyes komponensek időfüggő modellezési módszerét is kezeli. Az IDEF3 már 

bekövetkezett folyamatok adatainak gyűjtésére és leírására szolgál, míg az IDEF2 

szimulációs modellként is használható és így jövőbeni modellek tervezésére is szolgál. Az 

IDEF4 különösen alkalmas ismétlődő tervezési feladatok végrehajtásánál, hiszen a 

modularitás, az elkészített modell komponeseinek újra felhasználhatóságát helyezi előtérbe. 

Ezen kívül még számos további IDEF változat is létezik, viszont ezeknek a bemutatását és 

összehasonlító elemzését nem találtam hasznosnak az értekezés célkitűzése szempontjából, 

hiszen végül is nem emelett a modell mellett döntöttem. 

Ennek fő oka az volt, hogy bár az IDEF0 elterjedten használt modell, és a rendszer alapvető 

funkcióit és a tevékenységek közötti kapcsolatokat még komplex rendszer esetén is képes 

kezelni, döntéstamogatási célokra is használják a mi szempontunkból vannak hátrányai. A 

25. ábrán látható konténer terminál modell [21] megjelenését tekintve nagyon szemléletes, 

viszont nem találtam olyan kutatási eredményt, mely ezeknek a modelleknek az adaptív 

modellezésre történő alkalmazását tárgyalná. 
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25. ábra:	Konténer	terminál	IDEF0	modellje	[21]	

 

A kutatás célkitűzése szempontjából az IDEF0 többszintű megjelenítési képessége sem 

jelent előnyt, az egységes automatikus leképezést nehezíti. Hátrányként említik még, hogy 

túlzott tömörség esetén, harmadik fél számára kevésbé érthető, ezen kívül a folyamat szűk 

keresztmetszetének feltárására sem alkalmas [22]. 

További hátrányt jelent számunkra, hogy az IDEF – érthető módon – túlságosan 

folyamatorientált, vagyis nem támogatja különösebben az üzemi belső anyagáramlási 

rendszerek gépesítésének modellezését. Ez az egyik fontos ok volt, ami miatt a szimulációk 

alkalmazása mellett döntöttem. 

Az IDEF hiányosságai miatt egy olyan másik folyamatleíró nyelvet is bemutatok, mely 

ugyan üzleti folyamatok modellezésére készült, de struktúrája közvetlenül megvalósítható 

szimulációs szoftveres környezetben is. A BPMN kiváló eszköz bármilyen üzleti folyamat 

grafikus ábrázolására. 

Ez egy olyan folyamatleíró nyelv, amely az üzleti folyamatokban résztvevő összes szereplő 

számára használható. A BPMN célja, hogy használata kiterjedjen az első 

rendszerkoncepciókat készítő tervezőkön át a megvalósítási logikát megalkotó személyekig. 

Bár az alap elemkészlet egyszerűnek tűnik, a modell 5 alapelem kategóriát különböztet meg 

(1. Flow Objects, 2. Data, 3. Connecting Objects, 4. Swimlanes, 5. Artifacts), ezek 

mindegyikére számos különböző elemváltozat is definiálva van, így összességében az 

elemkészlete logikus, átfogó, de automatikus generálás szempontjából túl komplex [23].  
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Mint említettem, a BPMN a mi szempontunkból azért lényeges, mivel már létezik olyan 

megoldás, mely szimulációs program és a BPMN kapcsolatára épít. A Simul8 képes ugyanis 

BPMN modellek építésére és ezek DES szimulációként történő használatára. Ez teremt 

bizonyos lehetőségeket az adaptív szimulációk számára is, viszont az alkalmazott elemek 

viszonylag nagy száma gátolja a könnyű megvalósítást. 

A következő ábra (26. ábra) egy BPMN diagram alapú szimulációt mutat be Simul8 

környezetben. 

 
26. ábra:	BPMN	szimuláció	Simul8	környezetben	[24]	

 
27. ábra:	Konténer	terminál	üzleti	folyamatainak	ábrázolása	BPMN	modellel	[25]	
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A fenti ábra (27. ábra) logisztikai alkalmazást mutat be - egy konténer terminál üzleti 

folyamatait - BPMN modell segítségével. A terminál vasúti és közúti alágazatokat kapcsolja 

össze. Ezen kívül a terminálon belüli mozgások a modell külön részében helyezkednek el.  

Bár a fenti két folyamatleíró nyelv alkalmazhatósága nem hozott a kutatás számára 

közvetlen, pozitív eredményt, ezek alkalmazását jó lehetőségnek tartjuk. Ez igaz különösen 

abban az esetben, ha maga a szimulációs szoftver környezet is támogatja a modellnek az 

adott folyamatleíró nyelvben történő megadását. Általános esetben azonban ez nem adott, 

illetve az általános megoldásra törekvés jegyében, a szimulációs modell felépítéséből kell 

kiindulnunk, és olyan folyamatleíró nyelvet kell választani, mely a szimulációs modellhez 

optimális kapcsolatot biztosít. A PhD értekezéshez kapcsolódó jelentős részéhez Simul8 

logisztikai szimulációs modellt alkalmaztam. Ebben minimálisan kétféle elem szükséges 

egy működő szimuláció létrehozásához: 

 (Storage bin): Ez a modellben passzív elemet jelöl. Feladata, hogy várakozó sorként 

dinamikus objektumokat (Work Item) tároljon, melyekből az aktív elemek ki tudnak 

venni, illetve ezekbe továbbítanak. 

 (Work center): Ez a Simul8 legfőbb aktív eleme. Képes a dinamikus objektumok 

különböző logika szerinti beengedésére és továbbítására, késleltetésére. 

Egy Simul8 modellben ezeket az elemeket felváltva érdemes elhelyezni. Ez az elrendezési 

logika erősen emlékeztet a Petri hálókban a kétféle csomópont – hely és átmenet – 

alkalmazására. Így ez a fajta megközelítés jelentősen befolyásolta azt a választásunkat, hogy 

folyamatleíró nyelvként vizsgálatainkhoz a Petri-hálót alkalmaztuk, hiszen ezáltal a 

szimulációs modell és a folyamatleíró nyelv között jelentős analógiák tapasztalhatók. 

A folyamatleíró nyelvek közül a Petri-háló jelenti az egyik legegyszerűbb reprezentációt. Ez 

eredetileg elosztott rendszerek matematikai ábrázolására szolgált. A Petri-háló alapvetően 

kétféle csomópontból áll: a helyből, amelyik alapvetően rendszerállapotokat jelöl, illetve az 

átmenetekből, melyek állapotokat (=hely) eseményeket (=átmenet) jelölnek. Az események, 

illetve az állapotok a rendszerben felváltva helyezkednek el, a kétféle csomópont közötti 

összekötéseket input, illetve output függvényeknek nevezzük, attól függően, hogy az 

átmenetbe érkezik, vagy az átmenetből indul ki.  

A Petri hálók kiválóan alkalmasak a rendszerek működési logikájának ábrázolására. A 28-

29. ábra egy anyagáramlási rendszerben egy robotos átrakóberendezést, illetve ennek Petri 

hálóját ábrázolja [15]. A dinamikus objektumok (tokenek) a két szállítópálya bemenő oldalát 
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jelző helyekről a robotok szabad állapota függvényében kerülnek tovább. A példában az „A” 

termék anyagkezeléséhez mindkét robotra, a „B” termék kezeléséhez pedig csak az „I” jelű 

robotra van szükség, ezt a Petri hálóban a csomópontok megfelelő összekötése jelzi is. 

Ebben a Petri hálóban a dinamikusan mozgó tokenek tehát két különböző dolgot jelölnek: 

az áramló termékeket és a robotok szabad állapotát, tehát egy fizikailag létező terméket és 

egy logikai változót. A Petri háló ezért használható különösen jól a kutatás célkitűzésében 

megfogalmazott adaptív célra: nagyon egyszerű formában képes különböző típusú 

információkat együttesen kezelni. 

 

 
28. ábra:	Robotos	anyagmozgató	rendszer	[15]	

 

 
29. ábra:	Robotos	anyagmozgató	rendszer	Petri-hálóval	megvalósítva	[15]	

 

A fenti megállapításokkal összhangban a kutatás során a Petri-hálók és a Simul8 

analógiájának bemutatására szerzőtársaimmal együtt külön cikket készítettünk. Ennek során 

részt vettem annak vizsgálatában, hogy Petri-hálóban elkészített folyamatleírást, hogyan 
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lehet szimulációs környezetbe átültetni. Ez amellett, hogy szimulációs szoftverfüggő, azt a 

megállapítást tettük, hogy a Petri-háló DES szimulációs szoftverkörnyezetben előnyösen 

alkalmazható. Cikkünkben [RA2] építőipari logisztikai alkalmazást vizsgáltunk. A 

példaként bemutatott rendszerhez tartozó layout a 30. ábrán látható.  

 
30. ábra:	A	modellezett	építőipari	logisztikai	folyamat	ábrája	[RA2]	

 

Az összes anyag az Anyagellátási pont 1. helyre érkezik. Ezeket először a megfelelő raktár 

területre kell szállítani. Az építési folyamatokat az Építési terület (4)-en végzik. Az 

egyszerűség kedvéért minden építési művelet egy első földmunkából áll és egy azt követő 

építési műveletből. Az építési eljárások csak akkor kezdődhetnek, ha a szükséges anyagokat 

odaszállítják az építési területre. A 31. ábra a Petri-hálózatot és a Simul8 modellt mutatja.  

 
31. ábra:	Petri-háló	és	megvalósítása	Simul8	környezetben	[RA2]	
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Amint látható, magába foglalja az építési műveleteket és a hozzájuk kapcsolódó 

anyagmozgatást a raktárba és tovább az építési területre. 

A folyamatok indításának az előfeltételek megléte fontos előfeltétel. A szimulációs 

szoftverrel megvalósított Petri-háló fő előnye, hogy bemutatja ezeket a 

tartozékokat/függőségeket. Simul8 környezetben egy folyamatot 3 Storage bin – Work 

Center pár modellez, melyben az első passzív elem és a követő Work center csak az 

előfeltételek fogadására szolgál, az utolsó Work center pedig a jelek továbbosztását végzi. 

A folyamat időkésleltetését a középső Work center végzi. Ehhez hasonló szimulációs modell 

struktúrát a „Medúza” modellnél alkalmazom ismét. 
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4. Hagyományos modellezési módszerek 

A kutatás első szakaszában áttekintettem a szimulációs modellezés hagyományos 

módszereit. Erre azért volt szükség, hogy meghatározhatók legyenek azok a korlátozások, 

melyekre az adaptív szimulációk megoldást jelenthetnek. 

A szimuláció általánosságban egy olyan hatékony problémamegoldó eszközt jelent, mely 

egy létező vagy tervezett rendszer működését utánozza számítógéppel megvalósított modell 

segítségével, azzal a céllal, hogy a rendszer működési jellemzőit meg lehessen állapítani 

[27]. A szimulációk esetén a fő összehasonlítási alapot az analitikus módszerek jelentik, 

azonban ezek a rendszer statikus állapotjellemzőinek megállapítására szolgálnak. Vannak 

esetek, amikor ez teljesen megfelelő. Nyhuis és tsai. könyvükben [28] megállapítják, hogy 

hosszú távon egy részletes szimulációs modell nem feltétlenül pontosabb, mint a 

rendszerjellemzők (átfutási idő, átlagos készletmennyiség) megállapítása. A szimulációs 

modell és a valós rendszer közötti modellezési hiba ugyanis olyan folyamatosan növekvő 

eltérést jelent, mely a szimulációs modell által meghatározott KPI-ok jóságát a valóságos 

rendszerhez képest az idő előrehaladásával folyamatosan rontja. Ez a kijelentés csak kiemeli, 

hogy mennyire fontos, hogy a szimulációs modell folyamatosan, pontosan lekövesse a valós 

rendszerek változását. 

Visszatérve a szimulációkra, ezek nagy előnye, hogy a folyamatok dinamikáját pontosan le 

tudják követni, ezeket vizualizálni is tudják. Ez nagymértékben segíti a rendszer analízisét.  

A szimulációk több szempont szerint is csoportosíthatók, ezeket fontosnak tartom 

megemlíteni, hiszen ezek olyan alapfogalmak, melyek a később bemutatott modell 

példákhoz is kapcsolódnak. 

Elsőként megkülönböztethetünk statikus és dinamikus modelleket. Az első a rendszer 

működéséről készült pillanatfelvételt jelent, mely tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a 

rendszer adott állapotában a következő eseményt meg lehessen állapítani. A dinamikus 

modell a rendszer működési jellemzőinek időfüggvényeit is képes előállítani.  

A szimulációs modellek másik alapvető osztályozási szempontja, hogy a működési 

jellemzők determinisztikusak – vagyis a szimulációt többször végrehajtva mindig 

ugyanazok lesznek a folyamatjellemzők értékei – vagy sztochasztikusak. A logisztikai 

rendszerek esetében széles szakmai konszenzus van abban a tekintetben, hogy a 

folyamatjellemzők ingadozása miatt itt is a sztochasztikus szimulációk jelentik a problémák 

vizsgálatának átfogóbb eszközét. Ezzel ugyanis nemcsak a folyamatjellemzők várható 

értékét, hanem szórását is megkapjuk. Ehhez viszont a szimulációt többször kell futtatni. Ha 

azonban a szimuláció célja nem a bizonytalanságok feltárása, hanem például a 
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folyamatirányításhoz szükséges információ létrehozása, akkor ebben az esetben elég a 

várható értékeket tartalmazó determinisztikus szimuláció egyszeri futtatása. Ez magyarázza, 

hogy a kidolgozott szimulációs modellek, mint például a parametrikus és strukturális 

adaptációhoz tartozók, az értkezésben determinisztikus működésűek. 

A szakirodalomban a modellek osztályozására a folyamatos, illetve diszkrét modellek 

kifejezést is használják. Folyamatos esetben az anyagáramokat a jellemző értékekkel 

(például db/h) modellezzük, diszkrét esetben pedig a mozgó objektumokat egyenként. Az 

első esetnek az SD (System dynamics) a másodiknak a DES (Discrete event simulation) 

modellek felelnek meg működésüket tekintve. 

A szimulációs modelleket általában System Dynamics (SD), Discrete Event Simulation 

(DES) és Agent-based Models (ABM) csoportokra lehet osztani [65]. Az SD modellek olyan 

áramlatokra fókuszálnak, ahol különböző az áramlási sebesség a pufferek (buffers) között 

az anyagkészletben. Ezeknek a modelleknek van a legegyszerűbb működési logikája és 

nagyon gyakran használják őket nagy rendszerek hosszú távú viselkedésének modellezésére. 

Egy egyszerű példa erre a stock-and-flow diagram [66], ami a 32. ábrán látható. 

Követelmények egy részletesebb modellezésre tették lehetővé a Discrete Event Simulation 

modellek gyors elterjedését. Jelenleg ezek talán a leggyakrabban használt modellek. Egy 

DES modell általában sorok és szerverek hálózata, amiben dinamikus tárgyak (entitások) 

áramlanak. A DES modellek rendkívül népszerűek a kutatók körében, mivel sok szoftveres 

környezet van, amik lehetővé teszik a könnyű modell fejlesztést és a komplex működési 

logika végrehajtását. Erre a G. Bohács, D. Gáspár, B. Kádár, A. Pfeiffer. Simulation Support 

in Construction Uncertainty Management: A Production Modelling Approach című 

publikációban [53] találhatunk példát, és a jelen tanulmányban bemutatott modell is DES 

modellként lett fejlesztve. Tako és Robinson átfogó áttekintést és elemzést ad mindkét 

modell alkalmazhatóságáról a logisztikában és az ellátó lánc kontextusról a tanulmányukban 

[67]. 

	

	

	
32. ábra:	Egy	SD	szimulációs	stock-and-flow	modellje	[3]	
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Van egy érdekes modellezési megközelítés, ami egyesíti az SD és DES rendszerek előnyeit.  

Hennis és társai [68] egy folyamat modellt javasolt, amit mozoszkópikus szimulációnak 

nevez, és amely egyesíti a diszkrét anyagáram modellezés módszerét az áramlási mennyiség 

modelljével, ahelyett, hogy a külön objektumokat modellezné. Ami részletesség szintjét 

illeti, a mezoszkópikus modellé a DES és az SD modellek közé esik. A legfőbb előnyei 

ennek a szimulációs megközelítésnek az alacsonyabb kalkulációs igény a DES 

szimulációval összehasonlítva, és ugyanakkor a magasabb részletességi szint az SD 

szimulációval összehasonlítva. 

	

	
33. ábra:	Ágens	alapú	ellátási	lánc	modellezésére	és	analízisére	szolgáló	keretrendszer	[RA1]	

Az ágens alapú szimuláció (ABS) viszonylag új alternatíva a szimulációs modellezésben, 

annak ellenére, hogy a korai 90-es évek óta létezik. A DES rendszerek esemény-alapú elemei 

mellett számos autonóm szoftver ágenset használ, amik előre meghatározott szabályokat 

használnak a funkcionalitás végrehajtására. Működésére Harper [69] mutatott be egy 

magyarázó modellt. A cikkben egy ellátási lánc kockázatkezelésére alkalmas keretrendszer 

került kifejlesztésre, ami a szoftver ágensek összekapcsolására szolgál. A modellezési példa 

egy katonai ellátási lánc, melyben a repülőgép ágensek a repülőgép komponensek hibáinak 

előfordulását modellezik. A raktár ágensek a tárolás szempontjából releváns műveleteket 

hajtják végre. A raktárból kapott alkatrészek segítségével a repülőgépek javítását a bázis 

ágensek végzik. A rendszer alkatrészellátásának folyamataiért a beszállítói ágensek felelnek. 
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A kockázatértékelő komponenst arra használják, hogy folyamatosan értékeljék a 

kiválasztott, folyamatjellemzőket. 

Az ABS-t tárgyalva, Siebers et al. [70] hangsúlyozzák, hogy az Agent Based szimulációk 

képesek olyan rendszerek modellezésére, ahol egyének autonóm viselkedéssel 

rendelkeznek. Ezek az alkalmazások olyan folyamatok modellezését kívánják meg, ami 

dinamikus és ami gyorsan adaptálódik a változó követelményekhez. ABS lehetővé teszi 

számunkra, hogy azt modellezzük, ahogyan az emberek döntéseket hoznak egy ellátó láncon 

belül és meglássuk az összes folyamatban részt vevő döntéshozó hatását az ellátó láncra. 

Monostori és társai cikkükben [12] leírják, hogy az ágens alapú technikák előnyösen 

alkalmazhatók a termelés területén, mivel segítenek megvalósítani olyan fontos 

tulajdonságokat, mint az autonómia, érzékenység/fogékonyság, felesleg/többlet, elosztás és 

nyíltság. 

	

	
34. ábra:	Szimuláció	szerepe	és	hatása	a	döntéstámogatásra,	és	megvalósítása	ágens	alapú	

keretrendszerrel	[17]	

 

Egy ellátási lánc példáján keresztül más szerzők (Gudehus [17]) egy jó áttekintést adnak 

arról, hogy egy szimuláció hogyan tud reagálni azokra a döntési problémákra, melyek a 
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folyamatok különböző szintjein léphetnek fel. A probléma a következő: ha a döntésre 

stratégiai szinten van szükség, még akkor is taktikai és operációs szintű szimulációkra van 

szükség (Lásd 34. ábra, fent). Ez a két szint együtt már egy komplex rendszert alkot, ami 

sok önálló résztvevőből áll, akik döntéseket is hoznak a saját szintjükön. Ebben az esetben 

egy agent-based szerkezet használatának nagy előnyei vannak, mert agent-ek szerkezete 

nagyon hasonlít a különböző döntéshozók szerepeihez. A tanulmány elgondolása szerint 

vannak úgynevezett tervező ágensek a döntési rendszerben (34. ábra, lent). Ezek a tervező 

agent-ek irányítják a működtető rendszer ágenseit. Ezek a működtető rendszer ágensek 

felelősek az agent-based diszkrét esemény szimulációjának végrehajtásáért. Továbbá 

vannak olyan ágensek is, amik az ellátó lánc környezetét modellezik: az igény (DM) és a 

bejövő anyagok az ellátóktól (Su). 

Az agent-based rendszerek minden előnye ellenére, nem vagyunk szemtanúi az ABS 

modellek gyors terjedésének. Számos lehetséges oka lehet ennek. Először is, a DES-t 

gyakran használják mind a gyakorlatban, mind a tudományos életben a szimulációs 

platformok rugalmassága miatt. Közös együttes projektek egy olyan szoftveres környezetet 

igényelnek, ami mindkét fél számára közös. 

Másodsorban, amiért az ABS nem terjed olyan gyorsan, mint ahogy elvárt: néhányan 

szükségét érzik egy döntésnek az intelligens adat tartalom (AB rendszer) és a reális adat 

tartalom (CPS) között. 

Ezt a döntési kényszert azonban nem tartom elkerülhetetlennek. Mivel a CPS (Dr. Bohács 

Gábor: Folyamatmodellezés és szimuláció [22]) gyakran alkalmaz ágenseket az alacsony 

szintű KPI-k feldolgozására (lásd a korábbi ábrát), van példa ezek együttes alkalmazására. 

Az idő kezelésének szempontjából folyamatos és diszkrét idejű modelleket is 

megkülönböztetünk. Diszkrét idejű esetben a teljes modellt adott időközönként frissítjük, 

folyamatos idejű modellek esetén pedig adott események bekövetkezése esetén frissítjük a 

rendszer állapotát. Az első logika az SD, a második a DES modelleknek felel meg. 

A fentiek alapján látható, hogy nagyon sokféle különböző gondolatmenet alapján lehet 

szimulációs modellt építeni, viszont a fókuszált kutatás érdekében ezek körét érdemes 

csökkenteni.  

A gyakorlatban logisztikai anyagáramlási rendszerek szimulációjára leginkább a 

következőkben bemutatásra kerülő DES szimulációkat alkalmaznak.   Az eseményvezérelt 

szimulációk egy rendszer működésének időbeli lefutásának modellezésére képesek. A 

modell az állapotváltozóknak a diszkrét időpontokban történő változásai alapján működik, 
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vagyis diszkrét időpontokban események következnek be, tehát állapotában változást 

okoznak.  

Az idő kezelése DES szimuláció esetében általában a következő eseményre történő ugrásból 

áll. Vagyis a két esemény között a modellen nem szükséges fix időközönként a modellnek a 

teljes állapotát frissíteni, a működéshez csak a bekövetkező esemény időpontja a lényeg. A 

következő eseményig történő ugrást alkalmazó időfeldolgozását szemlélteti a következő 

ábra. Ezen egy egycsatornás várakozó sor szimulációs modellje látható. A modellhez 

szükség van az i-edik feldolgozandó igény beérkezési idejére (ti). Arra az időre, amennyit a 

kiszolgáló állomás az i-edik igény kiszolgálásával tölt. (Si). (Di) várakozás ideje. (ci) a teljes 

rendszerben eltöltött idő. 

 
35. ábra:	Az	események	egymásra	következésének	szemléltetése	egy	kiszolgáló	állomást	

tartalmazó	sorbanállási	rendszerben	[29]	

 

Az eseményvezérelt szimulációk felépítésüket tekintve egymástól kisebb-nagyobb 

mértékben eltérhetnek, viszont meghatározhatók olyan közös komponenseik a modellben, 

amelyek a működést biztosítják. Ezek a következők:  

- rendszer állapotok 

- szimulációs óra 

- eseménylista 

- statisztikai számláló 

- inicializáló modul 

- időzítő modul 

- esemény modul 

- könyvtár modulok 

- Report (összegzés) generátor 

- fő program 
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A DES szimulációkon belül a kutatás szempontjából egy további felosztást fogalmaztam 

meg. Ez abból indul ki, hogy egy általános célú programozási környezetet választva a fenti 

modulokat korlátozások nélkül, általában a Monte Carlo módszer alkalmazásával lehet 

elkészíteni. Ennek előnye, hogy nincs szükség költséges szimulációs programot vásárolni, a 

program teljesen az adott feladatra szabható. Hátránya, hogy nagy mennyiségű olyan 

általános programozási feladatot is végre kell hajtani, mely egy célszoftverben már 

rendelkezésre áll. 

Komplex, több erősen különböző jellegű folyamat együttes modellezése esetén célszerű 

lehet olyan szimulációs szoftvert használni, mely többféle üzemmódban is működhet. 

Példaként megemlítem az AnyLogic szoftvert, mely olyan szimuációs eszköz, amely 

lehetővé teszi a különféle szimulációs módok (SD, DES, ABS) egyazon modellen belüli 

egyesítését. Ez sokféle módon történhet, például modellezhetjük a fogyasztói piacot SD 

módszert alkalmazva, és az ellátási láncot ABS segítségével.  Ágenseken belül SD 

diagramokat is el lehet helyezni, például az SD képes a termelési folyamatot egy vállalaton 

belül modellezni, míg a vállalat egy magasabb szintű ágens lehet. Az SD, DES és ABS 

közötti interfészek és visszacsatolások nagyon egyszerűek. Egyes SD változók használhatók 

az ágensek döntési logikájában, vagy folyamatok paraméterei lehetnek. [81] 

A fenti numerikus szimulációra mutat be példát cikkében Tolujevs és Zmanovska [30]. A 

bemutatott példa egy repülőtéren belüli alkalmazást mutat be. A szimulációban több check-

in desk van, és ezekből minden egyes repülőhöz változó számú check-in desk-et állítanak 

be. A szimuláció folyamatosan figyeli a hátralévő időt, az adott járatra még hátralevő utasok 

számát, és ennek megfelelően változtatja a hozzárendelt desk-ek számát, vagyis a kapacitást. 

Ez számunkra azért fontos példa, mivel a szimulációt valós adatokkal ellátva a tényleges 

folyamat irányítására is használható (lásd 36. ábra). Ezen kívül természetesen a 

hagyományos szimulációs alkalmazási területekre is használható, vagyis különböző 

szcenáriókra vonatkozó teljes futtatásokat is végre lehet hajtani.  
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36. ábra:	Numerikus	szimuláció	használata	reptéri	utasfelvételi	folyamatok	irányítására	

 

A fenti cikkben a szerzők rámutatnak arra is, hogy a fenti példa szimulációs célszoftverrel 

is megvalósítható. Mivel a kutatás során én is inkább ezeket alkalmaztam, nézzük meg ezek 

alkalmazását részletesebben. 

Mivel minden modell más és más, kiinduásként Wenzel [31] cikkében megtalálható 

csoportosításból indultam ki, aki a korszerű szoftverekre – a speciális szimulátorokat nem 

számítva – kétféle modellcsoportot nevez meg: 

Ablauforientierte Simulatoren – ezeket a továbbiakban folyamat típusú szimulációs 

modelleknek nevezem, illetve 

Strukturoirentierte Simulatoren – ezeket pedig layout típusú modelleknek. Azért vezettem 

be ezt az elnevezést, mivel ebben az esetben a modell a rendszer fizikai struktúrájából indul 

ki, melyet üzemi környezetben az elrendezési tervvel, vagyis a layouttal írnak le. 

Ez a felosztás a 8. fejezetben a “Medúza” modell létrehozását is segítette. 

  

4.1. Layout típusú modell 

A layout típusú szimulációk a szimulációs modellek között speciális osztályt képviselnek. 

Alapesetben ugyanis a szimulációs elemekben megvalósított késleltetéssel meg lehet 

valósítani a layout által jelentett mozgási időigényt. Viharos Zsolt: Simulation-based flexible 

layout planning considering stochastic effects [32] cikkében az egyik leggyakrabban 

használt layout optimalizálásra a gyártási területek elrendezés tervezésére alkalmaznak 

szimulációt. A szimuláció fókuszában az áll, hogy az összes mozgási idő összegét 

Járat	
információ 

Erőforrás	
szabályozó	
algoritmus 

be be be 

ki ki ki 
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minimumon tartsák. A szimuláció előnyösen alkalmazható arra a célra, hogy a különböző 

elrendezés tervek esetén a teljes folyamatra nézve meghatározzam a teljes mozgási időt.  

A szimulációs alkalmazásnak a folyamatábrája az alábbi ábrán (37.) látható, melyben a 

gyártási alapadatokat, illetve az aktuális termelési tervet kapja meg a szimulációs környezet.  

 
37. ábra:	Szimulációval	támogatott	layout-tervezés	folyamatábrája	[32]	

 
A cikkben két optimalizálós módszert, egy genetikus algoritmust és egy szimulált lehütést 

alkalmaztak. Maga a szimuláció Tecnomatix PlantSimulation környezetben készült, míg az 

optimalizáló algoritmus pedig külön MatLab szoftvert vesz igénybe. A két szoftver viszonya 

tehát olyan, hogy az optimalizálás egyes lépcsőihez szükséges KPI értékeket a szimuláció 

fogja előállítani, és az új layout-ot pedig mindig a MatLab optimalizáló algoritmusa hozza 

létre.  

 
38. ábra:	Layout	példa	az	optimalizálás	előtt	[32]	
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A fenti ábrán (38. ábra) az útvonal optimalizáló algoritmus eredménye látható, mely a 

genetikus algoritmus optimalizálással készült. [32] 

 

4.2. Folyamat típusú modell 
A szimulációs modellek leginkább elterjedten használt csoportját az úgynevezett folyamat 

típusú modellek alkotják. Ennek jellegzetessége, hogy a szimulációs komponensek 

elhelyezése a folyamat lépéseit szemlélteti, így például elképzelhető, hogy azonos helyen 

történő különböző lépések a modellben egy nagyobb területet foglalnak el, pedig ezek 

egyetlen pontban következnek be. Ez a megoldás tehát a folyamat jellegét segít megérteni.  

Hao és Shen cikkében [33] egy feliratozó és gravírozó folyamat szimulációs modellje 

látható. A munkadarab ebben az esetben egy tollal felszerelt pendrive készítését jelenti. A 

39. ábrán a modell megvalósítása látható Arena szimulációs szoftverrel. Itt az egyes 

folyamat lépések mindegyike egy-egy aktív elemként jelenik meg, a munkadarabok az 

elemek között az egyes műveletekhez tartozó késleltetéseknek megfelelően áramlanak. Ez a 

modell nagyon szemléletesen képes bemutatni az egyes folyamatlépéseket és az ezek közötti 

kapcsolatot. 

A folyamat típusú modelleknél az egyes összekötésekből viszont nem tudjuk megmondani, 

hogy ezek valójában mekkora távolságban helyezkednek el. Nem tudjuk továbbá azt sem 

eldönteni, hogy az egyes folyamatokhoz tartozó anyagáramok a rendszert fizikailag melyik 

relációkban terhelik. Ez sokszor fontos, hiszen egy koncentrált vontatótargoncás anyagáram 

fizikailag is képes a közlekedőutakat blokkolni, jelentős késést okozva, viszont ezt a 

szimuláció nem tudja kimutatni.  

 

 
39. ábra:	Arena-ban	megvalósított	díszítési	folyamat	modellje	és	statisztikája	[33]	

A 4.1 és 4.2 fejezetek alapján kimondható, hogy a kétféle modellnek egymással összevetve 

kölcsönösen van előnye és hátránya is. Ez inspirálta a kutatást abban a tekintetben, hogy 
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szükségesnek láttam a két modelltípus előnyeinek integrációját egy új típusú modellé. A 

fentiek alapján kidolgozott modell részletes bemutatása a 8. fejezetben található. 

 

4.3. A szimulációs projektek végrehajtásának általános sémája 

 

A 4.4 és 4.5 fejezetek előtt szükségesnek tartottam, hogy röviden összefoglaljam a 

szimuláció készítésének folyamatát. Általában egy szimulációs modell elkészítése egy 

projekt keretében zajlik, legyen szó ipari vagy tudományos kutatási projektről. Ennek 

megfelelően előáll egy olyan folyamat, melyet a szakirodalom részletesen tárgyal, és amely 

leírja a modell létrehozásának lépéseit. 

Előre utalva a következő fejezetekre, ez a struktúra mind a napi szinten alkalmazott, mind a 

hosszú távú modellekre igaz, különbség annyiban jelentkezik, hogy a kísérletek végrehajtása 

és analízisének lépései napi szintű modelleknél rendszeres időközönként, ismétlődően 

jelentkezik. 

A modellalkotás lépéseit majd az 5. fejezetben, mely az adaptív szimulációkat tárgyalja, 

érdemes újra elővenni, hiszen ott a modellalkotásnak más lesz a folyamata. Ott ugyanis a 

modell folyamatosan javításra kerül és ennek automatikusan kell bekövetkezni. Vagyis az 

adaptív modelleknél nincs igazi „végső” modell, az adaptáció folyamata a lényeg. 

A hagyományos modellezési módszereknél egy szimulációs projekt végrehajtása több 

jellemző lépésre bontható szét. 

A 40. ábrából ki szeretném emelni a cél megfogalmazásának fontosságát, vagyis, hogy mire 

koncentrál a modell, melyek azok a folyamatjellemzők, melyet a szimulációnak meg kell 

tudni határoznia. Ezen kívül nagyon fontos a modell lehatárolása, vagyis, hogy a rendszer 

mely részét modelezzük, és mi jelenti a környezetet? Az ábrán látható, hogy a modellalkotás 

többlépcsős, először elméletben kell összerakni a modellt, a megvalósítás csak ezt követi. 

Fontos lépés továbbá az egyes lépések ellenőrzése, illetve a szimulációhoz használt adatok 

körének gondos megválasztása is. 
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40. ábra:	Szimulációs	projekt	végrehajtásának	lépései	[27]	

 

 
4.4. Napi szinten alkalmazott modell 
 

A szimulációs modellekben alkalmazás szempontjából különbség van abban a tekintetben 

is, hogy maga a szimuláció futása milyen időtávot ölel fel. Alapvetően kétféle modellt 

különböztetünk meg ebből a szempontból: a napi szinten futó szimulációkat, illetve a hosszú 

távú stratégiai tervezésben alkalmazott hosszú távú szimulációkat. Rövid időtávú szimuláció 

esetén a fő kérdés általában az, hogy egy előre meghatározott feladat mennyiség (termelési 

terv) mennyi idő alatt fog átáramlani magán a rendszeren, ezen kívül pedig hogyan alakulnak 

a folyamat jellemző paraméterei. Jó példa látható erre Klein és tsai cikkében [35], akik egy 

szimulációval támogatott döntéstámogató rendszert mutatnak be cikkükben bútorgyártó 

példáján keresztül.  
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41. ábra:	Döntéstámogató	rendszer	architektúrája	[35]	

 
A 41. ábrán magának a döntéstámogató rendszernek az algoritmusa látható. Ebben szerepel 

egy döntéstámogatást végző, magát a döntést meghozó személy is, aki a különböző 

szcenáriókhoz tartozó szimulációk futtatásának eredménye függvényében fogja meghozni a 

döntést. Ez a döntés magára a termelési terv végrehajtására is kihat. Nagyon fontos, hogy a 

szimulációk mindig naprakész adatokkal dolgozzanak, ezért a döntéstámogatásban kiemelt 

szerepet kap, hogy a rendszernek az aktuális állapota a gyártási-termelési adatbázison 

keresztül folyamatosan bekerüljön a szimulációba. A döntéstámogató rendszert kiegészíti 

egy olyan modul is, melynek segítségével folyamatosan áttekintést kapunk a rendszer 

jellemző működési paramétereiről is. 

A cikk bár nem nevez meg konkrét szimulációs szoftveres megoldást, azt a feladatot az 

elterjedten alkalmazott szimulációs szoftverekkel gond nélkül meg lehet tenni. [35] 

 

4.5. Hosszú távú stratégiai tervezésre alkalmazott modell  

 

A hosszú távú tervezést szolgáló szimulációs modellek egyik jellegzetes alkalmazási területe 

a vállalatok között végbemenő nagy távolságú ellátási láncok, mivel ezeknél a szállítási idők 

is jelentősek és ezzel kapcsolatban a jelentős szórásuk miatt itt elsősorban az adott logisztikai 

lánc átlagos teljesítőképességét kívánjuk meghatározni.  

Tsekeris-Ntemoli cikkében [36] több országra kiterjedő járműipari ellátási láncok 

modellezését végzi, melyeket az új ellátási láncok tervezésének során kívánja felhasználni.  

A szimuláció elsődleges célja, hogy kiválassza azokat a szállítási módozatokat, illetve 

útvonalakat, melyek a lehető legrövidebb szállítást valósítják meg a beszállítók és az 

összeszerelő üzemek között. A szállításokra több lehetőség van, ezek történhetnek hajóval, 
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közúti járművekkel, illetve vasúttal vagy akár kombinált szállítási módokkal is. A 

modellezett ellátási láncnál mindig modellezni kell az ellátási lánc egyes részeihez tartozó 

termelési ütemet is, hiszen a beérkező anyagok és a termelési ütem függvényében fog az 

anyag az adott csomópontból kilépni, tehát mindig a következő anyagáramlási fázisba, az 

előző anyagáramlási fázis üteme és az oda beérkező anyag fogja meghatározni. Ezek a 

modellünkben gyárak és kikötők is lehetnek, ahol a gyárak termelési ütemet jelentenek, a 

kikötők pedig az átrakodási ütemet fogják meghatározni.  

A következő ábrán (42.) ennek az ellátási láncnak a felépítése található, mely kis mértékben 

emlékeztet minket egy layoutra, viszont itt az az elsődleges, hogy az egyes csomópontok 

milyen relációban vannak egymással.  

Minden egyes időadatra egy gyakorlati adatokból felvett sztochasztikus eloszlást 

alkalmazunk. Ennek megvalósítása a modellezésre használt Simul8 környezetben 

egyszerűen megvalósítható.  

 
42. ábra:	Ellátási	lánc	hálózat	struktúrája	[36]	

 
Az egyes műveletvégző csomópontokhoz a termékegységre jutó feldolgozási költség, illetve 

a várakozási költség meghatározásával meg lehet határozni az egyes szimulációs elemekhez 

tartozó költségeket, és a teljes modellre vonatkozó költséget is, de ami még fontosabb, hogy 

így lehet az egyes tervváltozatokat összehasonlítani. (lásd 43. ábra.) 
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43. ábra:	Paraméterek	definíciója	Antwerpen	kikötőjének	vasúti	szállítására	[36]	

 

4.6. Részfolyamat modell  

 

A szimulációs modelleknél egy további osztályozási lehetőséget jelent, hogy a modellnek 

mennyire kívánjuk a teljes rendszert, vagy csak egy részét modellezni. Ez az előzőhöz 

annyiban hasonlít, hogy ott a részletes modell tulajdonképpen annyiban rokon a 

részrendszernek a modelljével, hogy a részrendszert általában egyúttal részletesebben is 

szokták modellezni, míg a teljes modellre vonatkozóan pedig egy nagyvonalú (átfogó) 

modellt készítenek.  A mi esetünkben egy komissiózó rendszer modelljét készítették el, ahol 

a komissiózás folyamata nyilván egy nagyobb anyagellátási vagy anyag vevőkhöz történő 

kiszállítási rendszernek a részfolyamatát jelenti, tehát mindenképpen az egész rendszernek 

csak egy részfolyamatát modellezzük, viszont azt részletesen. Ennek akkor van értelme, 

ahogy azt a cikkben is leírják, ha ezt a részfolyamatot többféleképpen is meg lehet valósítani, 

például a cikkben kézi és automatizált komissiózási folyamatokat hasonlítunk össze. [37] 

A részrendszerek modellezésénél előnyt jelent, hogy ha ezeket a modelleket úgy készítjük 

el, hogy utána ezeket egyszerűen egy nagyobb modellé tudjuk összeállítani. Ebből adódóan 

a teljes rendszernek a modellje nem okvetlen jelenti azt, hogy itt mindenképpen 

elnagyolással élünk. Elvileg megoldható lenne az, hogy az egyes részeket külön 

lemodellezzük és utána ezt egy nagy modellé illesztjük össze.  
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Francisco, Campos, Frazzon, Machado a cikkükben [37] arra hívják fel a figyelmet, hogy 

habár lehetséges a teljes rendszert részletesen modellezni, itt azzal a problémával 

szembesülünk, hogy mire a teljes rendszert felépítjük, nem tudjuk olyan szinten naprakészen 

tartani a hagyományos modellépítési módszerekkel, hogy minden szinten naprakész legyen. 

Példaképpen Francisco, Campos, Frazzon, Machado autógyáras modellt készített el. 

 
44. ábra:	Ember	által	történő	komissiózási	folyamat	modellje	[37]	

 
4.7. Teljeskörű modell  

 

Ennek az ellentmondásnak a megoldására a cikk szerzője is az adaptív szimulációk 

eszközéhez nyúlt. Az 51. ábrán az látható, hogy magának a szimulációs modellnek a 

naprakészen tartásához mindenképp szükség van a modellnek az automatikus 

generálásához, melyhez a termelési, illetve a layout adatok tartozhatnak. Az így elkészített 

modellel utána különböző tervváltozatokat lehet értékelni és az ezekhez tartozó KPI-okat 

utána az adatbázisba beépíteni.  

A szerző ennek figyelembe vételével elkészítette az autógyárhoz tartozó szimulációs modellt 

is, mely a 45. ábrán látható. Itt az egyes termékek, illetve az anyagutántöltést biztosító 

targoncák szimbólumai láthatók, valamint az egyes termelősorok közötti anyagáramlást is 

jól lehet modellezni. [38] 
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45. ábra:	Autó	összeszerelő	üzem	struktúrája	

 
4.8. Hagyományos szimulációs modellek további osztályozási szempontjai  

 
A szimulációs modellekre a fentieken túl más osztályozási szempontokat is szoktak 

alkalmazni. Terzi és Cavalieri Simulation in the supply chain context: a survey cikkében 

[39] jó áttekintés nyújt logisztikai területen az alkalmazási cél alapján végzett osztályozásra. 

A szerzők ebben a tekintetben két fő kategóriát fogalmaznak meg, az egyik a hálózat 

elsősorban topológiai tervezése, a másik pedig a folyamatokra vonatkozó stratégiai 

döntéstámogatás.  

A szimulációs modellek ezen kívül feloszthatók még aszerint is, hogy melyik logisztikai 

területre vonatkoznak. Ez alapján megkülönböztetünk olyan szimulációkat, amelyek a 

logisztikának az igény, illetve értékesítés tervezési problémájával foglalkoznak, például 

Archibald et al. [40], Bagchi et al. [41], Cavalieri et al. [42], Jain et al. [43]. 

 

Továbbá vannak olyan modellek, amelyek az ellátási lánc tervezéséhez nyújtanak közvetlen 

támogatást, ilyen például Hafeez et al. [44] cikke, aki ezzel foglalkozik. 

A logisztikában igen fontos területet jelent a készletek előrejelzése, erre a feladatra 

szimulációk alkalmazása általános. Példaként a szakirodalomból Berry and Naim [45], 

illetve Ventateswaran és tsai. [46] cikkét szeretném említeni.  

Lényeges területet jelent a disztribúció és kiszállítás tervezés, melyet a szakirodalom egy 

problémakörként tárgyal. Itt a szimuláció feladata lehet az egyes disztribúciós raktárak 

működésének szimulációja, de ezek optimális elrendezéstervezése is, az anyagirgények és a 

köztük lévő áruszállítási lehetőségek figyelembe vételével. Példaként a szakirodalomból 
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Hirsch és tsai. [47], illetve Luo és tsai. [48] cikke emelhető ki. Visszatérő jellemző ezeknél 

a modelleknél, a teljes folyamat költségére vonatkozó folyamatjellemzők alkalmazása (lásd 

Bagchi és tsai. [41], Archibald és tsai. [40]). 

Végül itt említem meg a termeléstervezés és ütemezés problémakörét is. Ez a terület 

egyértelműen a gyártástervezéshez kapcsolódik, melyhez a logisztikai tevékenységek csak 

kapcsolódnak, viszont ennek ismerete nélkül nem lehet logisztikai folyamatokat sem 

szimulálni. Az üzemi belső folyamatok logisztikai szempontú szimulációs modelljeinek 

tehát ezt a problémakört, valamilyen szinten tudnia kell kezelni. Erre a csoportra példaként 

Zulch és tsai. [49] publikációját szeretném kiemelni. 

A modellezett rendszeren belül további megkülönböztetési lehetőséget jelent a rendszer 

koordináció kérdése. Ez alapján lehetnek olyan modellek, amelyek egyetlen logisztikai 

rendszer szereplő szemszögéből végzi a rendszer a modellezést, a többi akár önálló döntéssel 

rendelkező szervezet a modell szempontjából környezetként jelenik meg. Lehetnek azonban 

olyan szimulációk is, mely több különböző logisztikai lánc szereplő kollaboratív működését 

modellezi, például Zhang et al. [50] cikke. 

Végül a szimulációs modelleket megkülönböztethetjük a fejlesztés paradigmája szerint is. 

Vannak helyben, egy gépen megvalósított szimulációs modellek és vannak elosztott 

paradigma alapján fejlesztettek is. Az utóbbira példa Gan és tsai cikke [51].   
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5. Anyagáramlási rendszerek adaptív szimulációs módszerei 

 

5.1 Az adaptív szimulációs módszerek alapjai 

Az előző fejezetben bemutatott hagyományos szimulációs módszerek közös ismertetőjele az 

volt, hogy az adatgyűjtés és előkészítés fázis időben elkülönült a szimuláció futtatásától. 

Ezeknek a modelleknek az alkalmazhatósága azonban korlátozott (ld. [38]), mivel nem 

képesek a valóságos folyamatok megváltozását modell szinten lekövetni. Ehhez szimulációs 

modelleknek az ún. adaptációs képességét kell megvalósítani.  

Magának az adaptivitásnak többféle megjelenési formája is lehet szimulációs modellezési 

szinten. Legegyszerűbb esetben az ún. működésben jelentkező adaptivitást értjük. Ez azt 

jelenti, hogy ugyanaz a modell más bemenet hatására más kimenetet fog adni. Ezt én nem 

tartom igazi adaptivitásnak, mivel ez a modell belső struktúrájában és paramétereiben nem 

jelent változást, például nem változnak meg a paraméterek benne. A működést a 46. ábra 

szemlélteti. Eszerint a valóságos rendszerből az adatokat a szimulációs modell fejlesztése 

során egyszeri alkalommal visszük át a modellbe. Ezután különböző szimulációs 

bemeneteket alkalmazva a modell különböző kimeneteket fog szolgáltatni.  

 

 
46. ábra	Működésben	jelentkező	adaptivitás	szimulációs	szoftverek	alkalmazása	esetén	

 

Ezt a funkcionalitást azonban a hagyományos szimulációs modellek is biztosítják, ezért a 

működésbeli adaptivitást tehát a következőkben nem fogjuk részletesen kutatni. 

Egy számítógépes szimulációs modell felépítését tekintve szimulációs objektumokból és a 

köztük lévő relációkból áll. A szükséges változatos működéshez az objektumok 

változtatható paraméterekkel rendelkeznek. A paraméterek megváltoztatásával a teljes 
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modell működése is megváltozik. Ha biztosítjuk, hogy a paraméterek rendszeresen 

átkerüljenek a valóságos rendszerből, akkor olyan modellt fogunk kapni, mely a valós 

rendszer változását folyamatosan le tudja követni. Ezt paraméteres adaptációnak nevezzük, 

a modell alkalmazásának folyamata a 47. ábrán látható. Ebben a példában a szimuláció 

aktuális paramétereit egy előre betanított neurális hálózat szolgáltatja, mely az érzékelt 

működési jellemzők alapján számítja ki a kívánt értékeket a modell számára. 

 

 
47. ábra:	Parametrikus	adaptáció	folyamata	

 

A parametrikus és a strukturális adaptáció nehezen különíthető el egymástól. Például egy 

anyagáramlási rendszerben az anyagmozgatási utak egy kézzelfogható struktúrát alkotnak. 

Ezeknek az anyagáramlási utaknak a leírása viszont paraméterekkel is történhet. Erre példa 

lehet, ha ábrázoljuk az egyes anyagáramlási csomópontok közötti összes lehetséges 

kapcsolatot és mindegyik kapcsolathoz hozzárendelünk egy kétértékű paramétert, mely ha 

1, akkor ez a kapcsolat a szimuláció számára létezik, ha viszont 0, akkor nem létezik (lásd 

48. ábra).  

 
48. ábra:	Strukturális	adaptáció	szemléltetése	
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Strukturális adaptáció alatt azt értjük, hogy a modell komponensei közötti kapcsolatok 

megváltoznak. Ilyen például, ha egy anyagáramlási rendszeren belül új közlekedő utat 

alakítanak ki. Ennek következtében a modellen belül az anyagokat szimbolizáló objektumok 

áramlása is megváltozik, ezzel akár új működési logikákat, folyamatokat is kiváltva. A 

strukturális adaptáció sokkal nagyobb kihívást jelent a parametrikushoz képest, hiszen az 

áramlási utak meghatározása (Routing) probléma megoldása a szimulációs modellezésben 

az egyik legnagyobb kihívást jelenti. A strukturális adaptáció működésének további 

szemléltetésére a 7. fejezet ad példát.  

A fentiek figyelembe vételével a parametrikus és strukturális adaptáció között úgy lehetne 

különbséget tenni, hogy a parametrikus adaptáció egy meglévő struktúrának, illetve 

lehetséges funkcionalitásnak bizonyos részeit engedélyezi, valamint módosítja, míg a 

strukturális adaptáció olyan kapcsolatokat alakít ki, melyek előtte nem voltak benne a 

modellben.  

	
49. ábra:	Példa	parametrikus	adaptációra	[31]	

 
A szakirodalomban az adaptációs folyamattal több cikk is foglalkozik, itt most Song és Eldin 

[52] cikkét fogjuk kiemelni, akik adaptív rendszert dolgoztak ki építőgép rendszerek 

követésére. Az általuk kidolgozott megoldás lehetővé teszi, hogy a modellt folyamatosan, a 

körülmények megváltozásától függően automatikusan módosítani lehessen. Ez a 

hagyományos szimulációkhoz képest nagy mértékben javítja az előrejelzési pontosságot. 

Az anyagáramlási rendszerek hagyományos szimulációs modellezési módszerei esetén az 

adatgyűjtési és a modellezési eljárások elkülönültek. Ennek fő hátránya már a bevezetőben 
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is szerepelt. Ezeket a modelleket gyakran alkalmazzák folyamatosan jelentkező feladatok 

támogatására. Erre mutatnak be példát Pfeiffer és tsai. [53]. Cikkükben egy diszkrét esemény 

alapú szimulációt mutatnak be, melyet termelésirányítási-, illetve építési folyamat 

döntéstámogatására is alkalmaznak. Abban az esetben, ha a folyamat lefutása időben eltér a 

tervtől, egy szimulációs modell segít a beavatkozások hatásainak könnyű és gyors 

analízisében. Ehhez hasonló esetekben problémaként lép fel, hogy az idő előrehaladtával a 

valóságos rendszer és a modell által szolgáltatott eredmények egyre inkább eltérnek. A 

modell eredményei alatt a kiválasztott folyamatjellemzők (KPI-k) értékei értendők. Ennek 

oka a modellezési pontosságon túl, hogy az eltelt idő alatt a modellezett rendszerben is 

változások jöhetnek létre. Ez üzemi, belső logisztikai rendszerek esetén a folyamatok 

megváltozása, vagy akár a belső elrendezés megváltozása is lehet. Ide tartozik ezeken kívül 

például az egyes folyamatok végrehajtásához használt anyagmozgató gépek kapacitásának 

megváltozása is.  

 
50. ábra:	Anyagmozgató	rendszer	kapacitásának	megváltozása	által	okozott	változás	a	

folyamatban		

 

Tekintsünk az utolsó esetre egy példát (50. ábra). Egy soros tárolóállványokat használó 

raktárban egy kezdeti időpontban n1 db targonca dolgozik. A működés jellemzőinek mérése 

során azt tapasztaljuk, hogy a raktárba érkező rendelések időbeni megoszlása ismeretében 

regisztrálni tudjuk a rendelések teljesítésének időbeli lefutását is az igény beérkezéséhez 

képest, vagyis azokat az időpillanatokat, amikor az egyes rendelések megérkeznek a raktár 

kimenetére. Érdemes megemlíteni, hogy ez sorbanállási modellek szempontjából [15] mind 

egycsatornás (az egész raktárt tekintjük kiszolgáló állomásnak), mind többcsatornás (abban 
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az esetben, ha a targoncákat tekintjük kiszolgáló állomásoknak) rendszernek tekinthető. A 

rendelés és a teljesítés adataiból statisztikai módszerekkel a rendelés teljesítéséhez szükséges 

idő sűrűségfüggvénye képezhető. Amennyiben a raktár kiszolgáló kapacitása megváltozik, 

például néhány targonca tartós meghibásodása esetén, a kiszolgálási idők hisztogramja is 

módosul. Ha a rendszer folyamatainak tervezését szimuláció segíti, és ez nem kapja meg az 

információt a targoncaszám változásról, akkor a raktár tényleges jellemzői és modell által 

szolgáltatott adatok el fognak térni. 

A problémával számos kutató foglalkozott. Wang és tsai. [38] cikkükben egy autógyári 

alkalmazást vizsgáltak. Megállapításuk szerint, mivel a gyár több száz gyártósorát évekbe 

telne modellezni, majd ezeket ellenőrizni, validálni, ezalatt pedig a gyár logisztikai jellemzői 

meg is változhatnak így a modell nem is lesz érvényes. Informatikai módszerek 

igénybevételével a valós idejű adatok elérhetővé válnak. Ha tehát valós idejű adatokat 

felhasználó szimulációkat alkalmazunk, akkor ezek gyorsan alkalmazkodnak a körülmények 

megváltoztatásához és alkalmazhatók döntések támogatásához. A szerzők az így készített 

modellt adatvezérelt szimulációs modellnek nevezték. A modellbe egy programon keresztül 

a belső elrendezési adatok és a termelési adatok kerültek be. A modellezési folyamatot a 51. 

ábra szemlélteti. 

 

 
51. ábra:	Adatvezérelt	szimulációs	modell	fejlesztésének	és	alkalmazásának	folyamatábrája	
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Általánosságban kimondható, hogy egy folyamatjellemzőt tekintve a valós rendszer és a 

modell által szolgáltatott eredmények egyezéséhez a modellnek a valós rendszerhez történő 

ismétlődő aktualizálására van szükség. Ezt szemlélteti az 52. ábra, melyen látható, hogy az 

ismétlődő aktualizálás hatására a modell és a valós rendszer eredményei közötti különbség 

korlátos marad, míg a bal oldalon a hiba az idő elteltével folyamatosan növekszik. 

 

 
52. ábra:	Modellezési	hiba	csökkentése	folyamatos	modellfrissítéssel	[54]	

 

Tekintsünk az 52. ábrán bemutatott jelenségre egy példát. A 3. függelékben egy sori 

anyageállátáshoz tatozó Simul8 modell látható (81. ábra), melyet jelenleg az oktatásban 

(BsC – Termelési logisztika) is használunk. A modellen belül egy komponens adaptivitását 

vizsgáljuk. Azt feltételezzük, hogy a rendszer indításakor a sori anyagellátást végző dolgozó 

még nem rendelkezik kellő gyakorlattal a segédeszközök és az anyagmozgató gép kezelését 

illetően így egy anyagellátási kör átlagosan 15 percét veszi igénybe. Az idő előrehaladásával 

a munka begyakorlottá válik, így a ciklusidő fokozatosan 11 percre csökken. Ezt a 

folyamatot a szimulációs modellben modelleztem, majd meghatároztam, hogy a tervezési 

15 perces értékhez képes a hiba hogyan változik. Ennek eredménye a 3. függelék 82. ábráján 

látható. Mivel a köridő változásáról a szimuláció „nem értesült” így az eltérés a 

várakozásoknak megfelelően folyamatosan növekszik. Abban az esetben, ha a szimuláció 

számára például 10 megtett körönként az előző idők átlagával helyettesítenénk a modellben 

szereplő időértéket, akkor a szimuláció időnként visszanyerné pontosságát, majd az eltérés 

ismét növekedne. Ez a folyamat a 83. ábrán látható. Szélsőséges esetben az is elképzelhető, 

hogy a modellt folyamatosan frissítjük, ekkor determinisztikus folyamat esetén a hiba 

minimális lesz (84. ábra). Ezt természetesen elméleti lehetőségként szabad csak tekinteni, 

hiszen ekkor a szimuláció csak a jelen helyzetet emulálja, jövőbeni állapot predikciója esetén 

a hiba növekedni fog, viszont az adatfrissítés kedvező hatása a pontosságra így is belátható. 
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Az irodalomban az adaptivitást alkalmazó szimulációs modellekre számos publikáció is hoz 

példát. Mielőtt ezekből néhány általános következtetést levonnék, tekintsünk át néhány 

jellegzetes kutatási eredményt. 

Egy korai, fontos és releváns publikáció Darema cikke [55]. Ebben leírja a rendszer 

működése során érzékelhető adatok folyamatos beépítésének igényét. A megfogalmazott 

igényeknek megfelelő rendszert dinamikus, adatvezérelt alkalmazásoknak (Dynamic Data 

Driven Applications Systems – DDDAS) nevezte. Egy ilyen rendszer legfőbb előnye, hogy 

a folyamatos információfeldolgozásnak köszönhetően pontos analízis és előrejelzés 

készíthető, hiszen a modell és a modellezett rendszer közötti különbség folyamatosan 

korrekcióra kerül. A pontosság mértéke függ az elérhető adatok pontosságától, a modell 

frissítésének gyakoriságától és magának a rendszernek a változásaitól. Az 53. ábra a 

DDDAS rendszer működésének koncepcióját mutatja be. Ezen jól látható, hogy a 

középpontban a működtető algoritmus áll, ez tehát a legfontosabb komponens, mely a gépi 

és emberi komponenseket összeköti. Ez a gondolkodásmód az adaptív rendszereknél 

alapvető. 

 

 
53. ábra:	DDDAS	rendszer	komponensei	

 

5.2 Az adaptív szimulációs rendszerek adatkapcsolata 
 
Az adaptív szimulációs rendszerek esetén a valós folyamatokból származó adatoknak 

kiemelt jelentősége van. Az automatizált adatgyűjtés és modell építés drasztikusan 

csökkentheti a tervezési fázis idejét és a támogatási modell újrahasználhatóságát. Ennek 

számos forrása lehet, a következőkben ezekről szeretnék egy áttekintést adni. 
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Mivel az anyagáramlási rendszerek működésének összefüggéseit egy automatikus 

anyagmozgató rendszer esetében a folyamatirányító számítógépnek jellemzően a PLC kódja 

tartalmazza. Ezért szimulációs modellt úgy is tudunk készíteni, hogy a folyamatelemek 

közötti összefüggéseket a PLC- kódból visszafejtjük és ezt a termeléshez tartozó adatbázis 

adatainak használatának kiegészítve létre tudjuk hozni azt a szimulációs modellt, amelyiket 

az adott feladathoz tartozó adatokkal betáplálva egy adott termelési programnak a 

szimulációját el tudjuk készíteni. Ezt a rendszert főleg üzemen belüli szállítópálya 

rendszereket alkalmazó anyagmozgató rendszereknél lehet alkalmazni. Popovics és 

szerzőtársai cikkükben [56] egy PLC program feldolgozó módszert mutatják be, mely egy 

autóipari vállalati alkalmazásnál lehetővé tette egy szállítópálya rendszer automatikus 

generálását. 

 

 
54. ábra:	Modellek	automatikus	generálása	PLC	kódból	

 

A rendszer saját folyamatirányító rendszeréből származó információ felhasználásán túl más 

információforrások is szóba jöhetnek. Ha van olyan érzékelő rendszer, pl. képfeldolgozó 

rendszer, vagy LIDAR rendszer, amivel a 3D objektumok pozícióját fel tudom venni, vagy 

akármilyen lokalizációs rendszer, amelyikkel rögzíteni lehet az egyes objektumok 

elhelyezkedését, ill. ezeknek a rendszeren belüli mozgását, akkor ezekből a lokalizációs 

adatokból tudunk rendszert építeni. Ez valóságos helyzetben úgy történik, hogy van egy 

lokalizációs rendszer és a belőle származó adatokból építjük fel a szimulációs modellt. Erre 

szolgáltat példát az 55. ábra, mely építésgépesítési alkalmazást mutat be [57]. Ezen kívül a 
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tanszéken is vizsgálták UWB lokalizációs rendszer által szolgáltatott anyagmozgató gép 

lokalizációs adatoknak szimulációkban történő leképezését [57]. 

Ezeknél az alkalmazásoknál a szenzorok által elosztott rendszerként szolgáltatott adatok 

olyan adatstruktúrát alkotnak, melyekből adatbányászati módszerekkel lehet a szükséges 

adatokat meghatározni. 

 
55. ábra:	Automatikus	pozíció	meghatározás	3D	adatokból	

Az előzőekben felsorolt példákból jól látható, hogy a modellezett folyamatok és a 

szimulációs modell közötti információs kapcsolat különböző módokon oldható meg. Mivel 

a doktori kutatási téma címe is az anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs 

környezet információs kapcsolatát helyezi a középpontba, ezért célszerűnek láttam magának 

a kapcsolatnak az alapvetését is tézisbe foglalni, mely meghatározza azt a modellezési 

módszert, mely a modellezett rendszer és a modell közötti adaptív kapcsolatot a lehető 

legjobban biztosítja.  

 

1. tézis: Szakirodalmi adatok elemzése alapján kijelentem, hogy az anyagáramlási 

rendszerek és a hozzá tartozó szimulációs modell informatikai kapcsolatának 

fejlesztéséhez az adaptív szimulációs modellek jelentik a megvalósítás ideális 

lehetőségét. 

 

A tézis állítását a szerteágazó irodalomkutatás eredményei támasztják alá, hiszen a szerzők 

különböző cikkeikben szinte az anyagáramlási rendszerekben előforduló minden 

információs kapcsolatra fejlesztettek különböző alkalmazásokat.  
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Ami szembetűnő volt, hogy a terület újszerűsége miatt nem tudtam olyan „bejáratott 

technikákat” meghatározni, mely egyértelműen átvezetne a folyamatos adatgyűjtés és 

analízis területéről a szimulációkba azzal a céllal, hogy ezekben adaptív viselkedést hozzon 

létre. Az adaptív szimulációknál pedig nem éreztem egyértelműen erősnek az adatok 

közvetlen felhasználásának igényét. A fentiek alapján meglátásom szerint a kutatás 

célkitűzéseként megfogalmazott információs kapcsolat vizsgálatához az adaptív képesség 

miatt egyértelműen a szimulációs modelleken belül a leginkább a változási képességet 

magukban hordozó modellekre érdemes koncentrálni, és ezt az irányt fontos tézisként is 

rögzíteni. 
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6. Adaptív szimulációs modell 

 
Az előző fejezetekben (4. és 5. fejezet) az anyagáramlási rendszerek hagyományos, illetve 

adaptív szimulációs módszereit tekintettem át. A feltüntetett példákból azt is 

megállapítottam, hogy a szimulációs modellek között nincs egységes struktúra, a feladatokat 

az adott problémához legjobban igazodó, egyedi módon oldották meg. Ez mindenképpen 

abba az irányba mutat, hogy az adaptív szimulációs modellekre vonatkozó megoldást nem 

lehet egy teljes mértékben egységesített, korlátozott módon elképzelni, szükség van a 

modellalkotásban egy olyan mértékű nyitottságra, mely az adaptív modell testre szabását 

lehetővé teszi. Ezen kívül a szimulációkban megvalósítható adaptáció nagyon széleskörű, 

lásd parametrikus, működésbeli, strukturális adaptivitás, ami szintén egy kellően általános 

modellstruktúra megvalósítása felé mutat. 

Az értekezés egyik fő célkitűzése egy új adaptív szimulációs modell megalkotása volt, 

viszont a fentiek miatt elméleti szinten erre egy keretrendszer jellegű megoldás a 

legalkalmasabb. A keretrendszernek olyannak kell lennie, hogy tartalmazza az összes 

lehetséges komponenst, ezek kapcsolatait, tehát a mi esetünkben a modellnek az adott 

problémára történő megfeleltetése bizonyos komponensek vagy kapcsolatok elhagyását 

jelenti. Eközben természetesen vigyázni kell arra, hogy a modellnek az adaptív 

funkcionalitása el ne vesszen. A szakirodalomból az adaptív modellünkhöz publikációkat 

használtunk fel, viszont konkrétan a struktúrát egyik publikációból sem vettük át. 

A modellnek az első változatát a Bohács G., Gáspár D., Rinkács A.: „Adaptive simulation 

techniques for modeling material flow systems” [RA3] cikkben mutattuk be, a modell 

struktúrája az 56. ábrán látható. 



Rinkács -  Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs  BME KJK ALRT – PhD értekezés 2018 
 kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében 

	 65	

 
56. ábra:	Adaptív	szimulációs	modell	(korai	fázis)	

 

A modell elkészítése során az alábbi megfontolásokat tettem. Először is fontos volt, hogy 

nem a fizikai folyamatoktól teljesen különálló, hanem megfelelő informatikai kapcsolatokon 

keresztül egy valós idejű adatkapcsolatban lévő modellről van szó. Ez feltételezi a modell 

és a valós rendszer közötti digitális adatkapcsolatot, valamint, hogy rendszer oldalról az 

adatok rendelkezésre bocsátását lehetővé tevő informatikai eszközök és adatbázisok 

rendelkezésre állnak. Az alkalmazott szoftverek és informatikai eszközök körére nem tettem 

korlátozást, ezzel lehetővé válik, hogy az új modellt akár meglévő szoftver és hardver 

eszközök alkalmazásával hozzák létre. Ez meglévő és új eszközök, modulok mozaik szerű 

illesztését jelenti. Nagyszámú komponens alkalmazásával a rendszer komplexitása a 

szükséges szintre emelhető. 

A következőkben a modell egyes komponenseit és a köztük lévő kapcsolódási pontokat 

tekintem át.  

 

Anyagáramlás szimulációs modul 

Ez a komponens jelenti a teljes modell alapját, hiszen itt vannak leképezve modellszinten a 

valós rendszer folyamatai. A modul ugyanúgy működik, mint egy hagyományos DES 
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szimulációs modell, vagyis megfelelően strukturált szimulációs bemenet hatására szintén 

előre meghatározott, strukturált formában a szükséges kimeneteket előállítja. Emiatt ezt a 

modult célszerűen valamilyen DES platform segítségével lehet megvalósítani. Ilyenek 

például a kutatás során használt Simul8 és Tecnomatix Plant Simulation szoftverek. Ennek 

kapcsán egyetlen korlátozás fogalmazható meg, mégpedig a szoftvernek olyannak kell 

lennie, hogy kívülről módosítható legyen szoftveres eszközökkel.  

 

Szimulációs bemenet 

Az anyagáramlási modul bemenete jelenti az egyik legfontosabb interfészt az online 

működés során. Ennek segítségével valósítható meg az adaptív szimulációs modell 

döntéstámogató funkcionalitása, vagyis egy adott bemenet segítségével a szimulációs 

modell egy jövőbeni állapotra vonatkozó előrejelzést állít elő. Az elképzelhető bemenetek 

jellege igen változatos lehet. A következőkben csak néhány példát említek meg.  

• Megoldható egy olyan előre elkészített párbeszéd ablakon keresztül a modell néhány 

paraméterének változtatása a kívánalmaknak megfelelően.  

• Elképzelhető olyan megoldás is, amikor a valóságos rendszer bemenetét, amely 

például egy táblázatos formában létrehozott termelési terv, közvetlenül a modell 

számára is inputként definiáljuk. Ebben az esetben a modellt egy olyan 

adatkonverziós modullal is el kell látni, mely a termelésirányítás adatait a modell 

által megkívánt formára hozza.  

Mivel az alkalmazások köre tetszőlegesen nagy lehet, elképzelhető az előbbi két példának a 

kombinálása is.  

 

Szimulációs kimenet 

A modellezett feladat megfogalmazásából általában következnek azok a folyamatjellemzők, 

melyek a tervező/felhasználó számára magának a folyamatnak a jóságát segítenek eldönteni. 

Ezeket a folyamatjellemzőket a szimuláció általában közvetlenül szolgáltatja, ritkább 

esetben külön kézi utófeldolgozásra is szükség lehet. Leggyakrabban használt 

folyamatjellemzők:  

- teljes átfutási idő 

- készletszintek 

- összesített logisztikai teljesítmény 

- berendezések kihasználtsága 
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A fenti három komponens önálló egészet képez, ezzel tulajdonképpen egy hagyományos 

működésű szimulációs modell működését írtam le. Ez a három modul önmagában is 

működtethető, viszont ebben az esetben a valóságos rendszertől teljes mértékben elváló 

offline szimulációról beszélünk. Ahhoz, hogy az adaptív működés biztosítható legyen, 

további modulokra van szükség.  

 

Optimalizációs modul 

Az optimalizációs modul megvalósítására szintén több lehetőség is szóba jöhet. Erre a 

feladatra egy hagyományos optimalizáció módszerei jól használhatók. Ennek a 

működésenek a lényege, hogy egy szoftver modul a szimulációt többször egymás után 

futtatja, a futtatások között pedig az előre meghatározott belső paramétereket úgy változtatja, 

hogy minél inkább optimális kimenetet adjon, valamely célfüggvényt figyelembe véve. 

Logisztikai területen lehet erre példa, hogy az optimalizáló algoritmus a targonca számot 

változtatja egy adott modulban úgy, hogy költség és kihasználtság szempontjából egy 

globális optimumot érjen el.  

Szimulációs optimalizálással a szakirodalomban már eddig is behatóan foglalkoztak. Az 

egyes publikációk a szimulációs optimalizálásra dolgoztak ki különböző módszereket. Arról 

van tehát szó, hogy a bemenő paramétereknek az optimális értékét keresik, és ehhez a 

különböző bemenő értékváltozatokat a szimulációs modell bemeneteként adják meg, a 

kimenetet egy értékelő algoritmus segítségével hasonlítjuk össze. A következő szimulációs 

futtatáshoz tartozó bemenetet viszont már ez az optimalizáló algoritmus maga fogja 

meghatározni. Ennek működését az alábbi példa alapján mutatom be. Célja, hogy megtalálja 

a rendszer számára azt az ideális bemenetet, mely a legkedvezőbb KPI-okat (Key 

performance indicator) fogja eredményezni. Erre lehet példa egy festőüzemen belül 

különböző termékeknek a festésének végrehajtása, és ehhez a bejövő feladatoknak a 

sorrendjét változtatjuk, mivel az egyes színek közötti átállás, ill. a különböző festékek 

közötti festékcsere ideje meg fogja határozni például a teljes átfutási időt. Ebben az esetben 

a kezdeti sorrendet a szimulációs modellre adva létrejön egy kiszámított KPI. Ezután az 

optimalizáló program a KPI ismeretében a bemenetet módosítani fogja, ezáltal egy újabb 

szimulációs futtatást hajt végre, melyből egy új KPI keletkezik. Az optimalizáló addig 

működik, addig futtatja a szimulációs modellt, amíg kedvező indikátorokat érünk el. 
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57. ábra:	Szimulációs	optimalizálás	black-box	modellje	

 
A keresési módszerek többfélék lehetnek, jellemzően például gradiens alapú, sztochasztikus 

közelítés, válasz felületek módszere, valamint heurisztikus módszerek. [58] [59]  

Az optimalizálós módszereket a szoftverek már beépítetten is megvalósíthatják, például 

Michael C. Fu Optimization for Simulation: Theory vs. Practice cikkében felsorolja a 

leggyakoribb optimalizációs módszereket, illetve azokat a programokat, amelyek ezt 

alkalmazzák. [60] 

 

1. táblázat  

Optimalizálás a szimulációhoz: Kereskedelmi szoftvercsomagok 

Optimalizációs csomag 

(szimulációs platform) 

Vendor 

(URL) 

Elsődleges keresés  

Stratégiák 

AutoStat 

(AutoMod) 

AutoSimulations, Inc. 

(www.autosim.com) 

genetikus algoritmus  

OptQuest 

(Arena, Crystal Ball, et al.) 

Optimization Technologies, 

Inc. (www.opttek.com) 

Szórás keresés és tabu 

keresés, neurális hálózat 

OPTIMIZ 

(SIMUL8) 

Visual Thinking International 

Ltd. (www.simul8.com) 

neurális hálózatok 

SimRunner 

(ProModel) 

PROMODEL Corp. 

(www.promodel.com) 

genetikus algoritmus 

Optimizer  

(WITNESS) 

Lanner Group, Inc. 

(www.lanner.com/corporate) 

szimulált kezelés, tabu 

keresés 
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Az így alkalmazott algoritmusok esetében kereskedelmi szoftverrel történő 

folyamatoptimalizálásról beszélünk, melynek a folyamatábrája az alábbi képen látható.  

 

 
58. ábra:	Optimalizálás	hagyományos	kereskedelmi	szoftverrel	

 

Természetesen az optimalizálásra más lehetőségeink is vannak, nem csak a szimulációs 

szoftverekbe épített optimalizációs algoritmusok használata. Ilyen például a Monte Carlo 

módszeren alapuló megoldás, miszerint van egy Monte Carlo szimuláció, és ezt a 

szimulációt különböző esetekre lefuttatja, majd valamilyen matematikai optimalizációs 

algoritmust alkalmaz. (59. ábra) Lehet azonban olyan is, amikor egy sztochasztikus 

működésű DES szimulátort alkalmaz, és különálló optimalizáló algoritmusokat valósít meg. 

(60. ábra)  

 
59. ábra:	Szimuláció	optimalizáláshoz:	Sztochasztikus	programozás	

Keresési	
rutinok	

optimalizálása 

Sztochasztikus	
DES	szimulátor 

(statisztikai	elemzés) 

kimenet 

Kimeneti	 jellemzők	
becslése 

Sztochasztikus	
DES	szimulátor 

kimenet Kimeneti	
jellemzők	
becslése 

Optimalizáló	
szubrutin 
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60. ábra:	Monte	Carlo	szimuláció	alkalmazása	

 

Egy egyszerű példa látható Syberfeldt et al.: Industrial case study of web-based simulation-

optimization cikkében [63], mely szerint, ha jobb lett az új futtatás, mint a meglévő futtatás, 

akkor fogadja el az új futtatást meglévőként, különben pedig vesse el. Tehát ez egy diszkrét 

pontból véletlenszerűen optimalizálással optimalizáló algoritmus. (61. ábra) 

 

	
61. ábra:	Szimulációs	optimalizálási	folyamat	

 

A következőkben visszatérek rá, hogy az általam kifejlesztett adaptív modellben szereplő 

optimalizációs modulnak milyen funkcionalitással kell rendelkeznie. A modellben szereplő 

optimalizációs modul kétirányú információs kapcsolattal rendelkezik az anyagáramlási 

szimulációs modul felé, ezáltal a fentiekben bemutatott klasszikus optimalizációs 

algoritmusokat meg tudja valósítani, mivel külön áll, ebben az esetben a DES szimulációnak 

Matematikai	
optimalizáló	
algoritmus szcenáriók Megoldás 

Monte	Carlo	
szcenárió	
generátor 

Prioritások 
(bemeneti	paraméter	értékek) 

Hill	Climbing	
algoritmus 

IGEN 

Késés	és	kihasználtság 
(célfüggvény	érték) 

SIMUL8	
szimuláció 

NEM 

Befejezés 

Megállási	
paraméterek	

elérve? 
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a beépített optimalizációs modulját nem lehet használni. Akkor lehet használni, hogyha azt 

külső programból is el tudom indítani. Ebben az esetben az általam kidolgozott modellben 

az optimalizációs modul egy olyan interfész lesz, amely a DES szimulációk a belső 

optimalizációs modulját tudja indítani és leállítani. Lehet azonban saját optimalizációs 

modul is.  

Az optimalizációs modul informatikai kapcsolatban van a felügyelő modullal, amelynek az 

optimalizáció fölött irányító szerepe van, tehát maga a felügyelő modul fogja megmondani, 

hogy az optimalizációs modulban ezt az optimalizálást mikor kell végrehajtani. 

Megjegyzem, hogy az optimalizáció során a rendszernek az adaptációját célszerű leállítani, 

hiszen egy optimalizációs vizsgálat egy adott rendszerállapotra terjedjen ki, nem pedig 

folyamatosan változó rendszerjellemzőkre.  

 

Adaptációs modul 

Egyirányú kapcsolatban van a felügyelő intelligenciával. Ennek szerepe, hogy a szimulációs 

modellben a megváltozott valós modellezett rendszerünk változásait beépítse a szimulációs 

modellbe. Ezek strukturális és parametrikus adaptációk lehetnek, lásd 7. és 8. fejezet. 

Az adaptáció ebben az esetben egy olyan üzemmódot jelent, amelyet a felügyelő 

mesterséges intelligencia bizonyos időpontokban aktivizálni tud. Maga az adaptációs modul 

nem kapja meg a valós rendszerből származó információkat, ezeket közvetlenül a 

szimulációs modell fogja megkapni. Tehát a szimulációs modellben meglévő és a 

szimulációba beérkező új adatok alapján fogjuk az adaptációt működtetni. Felvetődik a 

kérdés, hogy miért nem az adaptációba kerülnek az új elemek? Ez azért van, mert akkor az 

adaptációnak ismernie kellene a teljes modellstruktúrát, hogy mi hova kerül, ez pedig azt 

jelenti, hogy a szimulációs modellünk tulajdonképpen megdupláznánk. Az adaptáció tehát 

nem tudja a szimulációs modell struktúráját, hanem a szimulációs modell működését, illetve 

adatait fogja tudni értékelni.  

 

Middleware 

Ez egy közvetítő szoftver modult jelent, amely szintén a felügyelő modul ütemezésére a 

valóságos rendszerből információkat továbbít a modellbe. A middleware folyamatosan 

gyűjti az adatokat, viszont a modellbe csak bizonyos időközönként adja át természetesen 

úgy, hogy a middleware, az adaptációs és az optimalizáció működése szinkronizálva van. A 

middleware-ből átkerült adatok jellemzően különböző szenzorok, adatbázis lekérések 

számszerű, jellemzően táblázatos eredményei.  
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Felügyelő intelligencia 

A felügyelő intelligencia szerepe az egész rendszernek a működtetése. Itt a már korábban 

említett időzítő feladatok vannak. Ide tartozik a szimulációs inputnak, illetve az outputnak a 

kezelése is. Azért nincs direktbe összekötve a szimulációs input és output, mert ez történhet 

függetlenül is, viszont mivel a felügyelő intelligencia modul tulajdonképpen az elsődleges 

interfész a felhasználó és a modell között, ezért a különböző inputoknak a tervszerű 

modellbe engedése is történhet ezen a felügyelő intelligens modulon keresztül.  

A felügyelő intelligens modul kapcsolatban van még magának a valós rendszernek a humán 

oldali csatlakozási pontjával is, vagyis a szimulációs működés eredményeképpen jön ki 

valami szimulációs output. A felügyelő intelligencia közvetlen kapcsolatban van a 

felhasználóval. 

 

Humán oldali csatlakozópont (HMI) 

A humán oldali csatlakozási pont az adaptív szimulációs modell alapú döntéstámogató 

rendszer által feldolgozott információkat (vagyis a rendszer által meghozott döntéseket) teszi 

elérhetővé a fizikai folyamatkomponensek – különösen az emberi döntéshozók – számára. 

Ennek a modulnak a szimulációs inputtal és outputtal sajátos kapcsolata is lehet: a 

szimulációs input ugyanis származhat olyan humán döntéshozóktól, melyek számára a 

szimulációs outputot vissza kell vezetni. Ha tehát a szimulációs inputot és outputot 

összekötjük a felügyelő intelligens modullal, akkor a modulon keresztül bevitt szimulációs 

bemenet ugyanezen a modulon keresztül a kimenetet is elérhetővé teszi az emberi 

döntéshozók számára. Ekkor tehát magát az adatbeviteli folyamatot és a kimenetek 

elérhetővé tételét is az adaptív rendszerbe integráltuk, melynek eredménye elsősorban a HMI 

modulon keresztül érhető el. Ez akkor lehet hasznos, ha a szimuláció során olyan kimenetek 

keletkeznek, melyek a rendszer jövőbeni állapotának veszélyességét mutatják, ekkor 

ugyanis a kedvezőtlen állapot bekövetkezése előtt még beavatkozásra van lehetőség. 

Természetesen a rendszerünk úgy is alkalmazható, hogy a felügyeleti modul kikapcsolása 

után a szimulációs modellünket megfelelő bemenettel ellátva a kimenethez közvetlenül 

hozzáférhessen. Egy mondatban összefoglalva a HMI modul alapvetően a felügyeleti 

rendszer működése esetén lát el információ közvetítő funkciót a döntéshozó felé, viszont a 

rendszer úgy is működtethető emberi döntéshozó számára, hogy ezt a modult teljesen 

elhagyjuk.  
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A későbbiek folyamán a modellen egy kis átalakítást végeztünk. Ennek az az oka, hogy 

felismertük, hogy az emberen keresztül a felügyelő intelligenciának is szüksége lehet 

közvetlenül beavatkozni a szimulációs modell működésébe. Egy kapcsolatot 

megszüntettünk a szimulációs modul és a felügyelő intelligencia között, mert ezt a 

funkcionalitást egyből az adaptációba tettük bele. Ezzel a változtatással egy duplikációt 

szűrtünk ki, hiszen a felügyeleti modul a modell felépítésében csak adaptációs céllal 

avatkozhat be. Ezt a feladatot pedig az adaptációs modul is el tudja látni.  

 

 
62. ábra:	Adaptív	szimuláció	elméleti	modellje	[RA4]	

	

Az előzőekben bemutatott modell struktúra bemutatása mellett szükségesnek láttam a 

jellemzők definíció szimtű bemutatását is.  

A kidolgozott adaptív szimulációs modell olyan több, függetlenül megvalósított és működő 

szoftver modulból áll, melyek: 

• ugyanahhoz az előzőleg meghatározott anyagáramlás rendszerhez tartoznak, 

• a Middleware és HMI modulokon keresztül informatikai kapcsolatban állnak a 

rendszerrel, 

• az anyagáramlás szimulációs modulok segítségével képesek a rendszer működési 

jellemzőinek előre becslésére, 

• optimalizációs feladatokat is elláthatnak, 
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• illetve a szimulációs modul szerkezetét és/vagy paramétereit a felügyelő modul 

döntése, illetve emberi beavatkozás alapján változtatni tudják. 

A felügyelő modul működését az alábbi függvénnyel írhatjuk le: 

 

(optimalizációs üzemmód, 

adaptációs üzemmód,) 
= f1  (működési algoritmus, valós idő)  , 

    

ahol az egyes üzemmódok előre definiált rendszerjellemzőket jelentenek, melyekre az 

optimalizációs és adaptációs modulok előre definiált programrészeket futtatnak, illetve a 

rendszer felé meghatározott üzeneteket adnak ki, mely a modellbe irányuló információt vált 

ki. 

Az adaptációs modul szakaszosan működik a felügyelő modul üzemmód jele alapján. 

 

(új szimulációs modell 

paraméterek és struktúra) 
= f2  

(működési algoritmus, 

adaptációs üzemmód,  

jelenlegi szimulációs modell 

paraméterek és struktúra) 

  

 

Az anyagáram szimulációs modul mindig az adaptáció eredményeként előálló 

paraméterekkel és struktúrával működik, vagyis: 

 

(szimulációs kimenet, 

értékelési jellemző az 

optimalizálás felé,  

értékelési jellemző az 

adaptáció felé) 

= f3  

(jelenlegi szimulációs modell 

paraméterek és struktúra, 

szimulációs bemenet, 

optimalizálási elemi üzemmód, 

adaptációs elemi üzemmód, 

szimulációs idő) 

 , 

 

Ebben az elemi üzemmódok a felügyelő modul által kiadott átfogó „parancs” lebontását 

jelenti a szimuláció által kezelhető lépésekre. 

Az optimalizáló modul az alábbi függvénnyel írható le: 
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(optimalizálási elemi 

üzemmód) 
= f4  

(értékelési jellemző az 

optimalizálás felé, 

optimalizációs üzemmód) 

  

 

Az adaptációs modul működése pedig az alábbi összefüggéssel írható fel: 

 

(adaptációs elemi üzemmód) = f5  
(értékelési jellemző az adaptáció 

felé, adaptációs üzemmód) 
  

 

A felügyelő modullal kapcsolatban még egy megjegyzést szeretnék tenni. Természetesen 

ennek is szüksége van inputokra a többi modul működéséről, viszont ezt azért nem jelöltem 

külön nyíllal, mert ezt nem az adott modulok kezdeményezik aktív módon, hanem ezt is a 

felügyelő modul működési algoritmusa látja el. 

A kidolgozott adaptív modellezési sémát a tanszéken folyó kapcsolódó kutatásokban is 

felhasználtuk. A 2013-2015 között futó, „Építési folyamatok kutatása a logisztikai és 

informatikai jellemzők javítása érdekében” kutatás jó alkalmat kínált az elméleti kutatási 

eredmények kipróbálására, ennek eredményei a [RA5] publikációban szerepelnek. 
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63. ábra:	KTIA	demonstrációs	modell	struktúrája	[RA5]	

 
 
A kutatás során kidolgozott demonstrációs rendszer üzemi környezetben modellezett építési 

logisztikai tevékenységeket. A rendszer egyik fő jellegzetessége, hogy a fő folyamatirányító 

szerepet a szimuláció látja el.  

Ez három különböző üzemmódban képes működni:  

• Adatgyűjtő módban, melynek során a fizikai rendszerből képes adatokat gyűjteni, 

ezek az adatok képezik az adaptáció alapját. 

• Predikciós módban a működése egy hagyományos szimulációnak felel meg, vagyis 

a fizikai folyamatoktól függetlenül a feladat, a modell segítségével időben előre 

tervezni.  
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• A vizualizációs mód egy emulációnak felel meg, melynek során a modell a rendszer 

működését valós időben modellezi. 

A bemutató rendszer központi eleme a vezető nélküli szállítóberendezés volt, mely 6 állomás 

közötti anyagáramot valósított meg. A gép azoknál az anyagátadási pontoknál állt meg, ahol 

anyagátadásra volt szükség. A mozgások időadatait a szimuláció képes beépíteni, így a 

szimuláció a valóságos folyamatoknak megfelelően működhet. Abban az esetben, ha a 

tervezett folyamatot a Petri háló és a Simul8 modellező szoftver kapcsolatát elemző résznek 

megfelelően készítjük el, akkor lehetőség van rá, hogy a szimulációs szoftver maga 

határozza meg a következő műveletet, és az erre vonatkozó információt a fizikai folyamat 

irányába továbbítsa. 

A fejezetben bemutatott eredmények összefoglalásaként az alábbiakat állapítottam meg. 

Mivel a szakirodalomban nem találtam pontosan a kutatási célkitűzésnek megfelelő adaptív 

szimulációs modellt, ezért a fent bemutatott saját modell kidolgozására volt szükség. A 

fejezetben bemutatott kutatási eredményekkel azt is alátámasztottam a gyakorlati példán 

keresztül, hogy a kidolgozott koncepció fizikai és informatikai rendszerkomponensekkel 

ténylegesen megvalósítható. A fejezetben elért tudományos eredmény az alábbiakban 

foglalható össze. 

 

2. tézis: A kutatás során kidolgoztam az adaptív szimulációk új elméleti modelljét, 

definiálva a szükséges komponenseket és ezek viszonyát. A kidolgozott elméleti 

modell alkalmazhatóságát egy bemutató rendszer segítségével igazoltam.  
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7. Parametrikus adaptáció megvalósítása szimulációs környezetben 

 
A kutatás során szembesültem vele, hogy a vizsgált problémakör olyan méretű, hogy a 

végeredmény nem foglalható össze egyetlen „végtermékként”, vannak olyan részterületek, 

melyek külön egészként is megállják a helyüket. Ilyen a parametrikus és strukturális 

adaptáció területei, melyek egyenként is komoly kutatási feladatot jelentenek. Mivel 

munkám során nemcsak egy általános modell struktúrát kívántam megfogalmazni, hanem 

komolyan akartam foglalkozni ennek a megvalósíthatósági részleteivel is, ezért folytattam 

kutatásokat mindkét adaptációs területre is külön-külön. Ez segíti az eredmények későbbi 

hasznosíthatóságát, vagyis további kutatási eredmények elérését.  

A 7. fejezet a parametrikus adaptáció területén elért új eredményekkel foglalkozik. A 

problémát a szakirodalom jellemzően a gyűjtött adatok statisztikai elemzésével, és az 

aktuális paraméter értékre a várható érték megadásával oldja meg. Erre jellemző példa Song 

és tsai cikke [52]. A szakirodalomban azonban nemcsak ilyen módszerek találhatóak, 

alkamaznak például neurális hálózat alapú megoldásokat is. Egy ilyen alkalmazást mutat be 

Gregor és Palajová cikkükben [78]. 

Egy neurális hálózat általánosságban olyan elosztott működésű modell, mely azonos 

processzáló elemekből áll, tanulási képessége van, és a betanult hálózat a valóságos 

folyamatot jól előre tudja becsülni. 

Egy jellemző felépítése a 64. ábrán látható [79]. 

A hálózat processzáló elemei a feldolgozni kívánt információt a bemeneteken keresztül 

kapják (x vektor). Az információ mértékegység egyeztetésére nincs szükség, a neurális 

hálózat egyik nagy előnye, hogy teljesen különálló információk esetén is képes ezeket 

aggregálni. A hálózat processzáló elemei rétegekbe vannak szervezve, mindegyik számos 

változtatható paraméterrel rendelkezik. Ezeknek a belső paramétereknek a változása jelenti 

magát a tanulási folyamatot. A hálózat kimenetén az „y” vektor számítása automatikusan 

történik. Általánosan igaz, hogy a hálózat approximációs képessége függ a rejtett rétegek és 

a rétegben lévő neuronok számától.  
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64. ábra:	Neurális	hálózat	átalános	felépítése	[79]	

 
A neurális hálózatok szimulációs modellekben történő alkalmazását a szimulációs porgamok 

általában nem támogatják külön. Ezalól kivételt képez például a Tecnomatix Plant 

Simulation, mely tartalmaz neurális háló komponenst.  

Ennek jellegzetessége, hogy nem lehet közvetlenül az anyagáramba bekötni. A neurális 

hálózatot előre definiálni kell (rejtett rétegek száma, betanulási paraméterek…), illetve meg 

kell adni az összetartozó betanító mintapárokat, vagyis tanítóval történő tanulásról van szó. 

Az így definiált hálózatot a működés során a szimulációs modell meghatározott eseményei 

aktivizálják, ekkor az aktuális bemeneti vektorból számol kimenetet. A neurális hálózat 

Tecnomatix Plant Simulation ikonja és a definícióhoz szükséges ablakok a 65. ábrán 

láthatók. 
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65. ábra:	Neurális	hálózat	megvalósítása	Tecnomatix	Plant	Simulationben	[80]	

	

A fenti példa jól mutatja, hogy neurális hálózatokat hagyományos szimulációs modellekben 

is lehet használni. Lényeges, hogy a fenti példa alapján egy szimulációs szoftver 

rendelkezhet neurális hálózatos képességekkel. 

A neurális hálózatok alkalmazásával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mely modell részt 

érdemes vele kiváltani? Véleményem szerint itt is érdemes előzetes meggondolásokat tenni 

és standard megoldásra törekedni. Úgy gondolom, hogy kellő számú, de nem túl bőséges, és 

egyúttal célszerű választás lehet a 3. fejezetben bemutatott funkcionális elemekre bontást 

alkalmazni.  

A kutatás során azt szerettem volna bizonyítani, hogy megoldható egy kiválasztott 

funkcionális elem megvalósítása szimulációs környezetben, neurális hálózattal 

megvalósított parametrikus adaptációt alkalmazva. 

A kutatás során példaként a folyamatos anyagáramlási kapcsolatot választottam, mely az 

anyagáramlási rendszerekben alapvető. Az általam definiált anyagáramlási kapcsolat 

jellegzetessége, hogy ezen belül egyszerre több logisztikai objektum is tartózkodhat, és ezek 

egymást meg is előzhetik, mely szimulációs szoftverekben ritkán alkalmazott megoldás. 

A valóságban viszont gyakran előfordul, hogy egy útszakaszon belül különböző sebességgel 

haladó objetkumok tartózkodnak, melyek az útszakaszon belül meg is előzhetik egymást. A 

modellezéshez szükséges a szakaszban tartózkodó maximális járműszám.  

A továbbiakban azzal a feltételezéssel éltem, hogy az útszakaszba beérkezés és az abból 

távozás közötti időkülönbségét két dolog határozza meg: 
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• A beérkező objektum sebessége (pl. targonca sebesség). Minél nagyobb a sebesség, 

annál rövidebb lesz az áthaladási idő. 

• Az útvonalon tartózkodó objektumok száma. Itt bár nem teszünk különbséget az 

objektumok sebessége tekintetében, ez a szám reprezentálja a bejövő objektum előtt 

keletkező esetleges nagy forgalmat.  

A fentiek figyelembe vételével az útvonalra, mint funkcionális elemre az alábbi modellt 

készítettem Simul8-ben (lásd 66. ábra). Ez egy olyan párhuzamos Storage bin – Work center 

párokból álló modul, melyek mindegyike egy, az adott szakaszon tartózkodó mozgó 

objektumot (például targoncát) tartalmazhat. Ez a megoldás teszi lehetővé, hogy az 

objektumok egymást akár meg is tudják előzni. A beérkezés és a távozás közötti 

időkülönbséget az objektum beérkezésekor és a megfelelő helyre történő továbbításakor egy 

neurális hálózat számolja ki. Ezt a funkciót a Simul8-en belüli progrmozással és külső 

programmal való adatkapcsolattal is meg lehet valósítani. 

	
66. ábra:	Folyamatos	anyagáramlási	kapcsolat	megvalósítása	szimulációval	

A neurális hálózattal működő modellek számára a betanulási adatok megadása a szimuláció 

használata előtt feltétlenül szükséges. Mivel ezeket az adatokat egyenletekkel elég 

körülményes lenne létrehozni, erre a célra egy külön szimulációs modellt készítettem. Ezzel 

lehetővé válik, hogy az egyes szakaszokon különböző sebességű dinamikus objektumok 

haladjanak át. Ha egy objektum egy előzésre alkalmas szakasz elejére ér, akkor a program 

kiszámítja, hogy az előtte haladót meg tudja-e előzni, és ha erre van elegendő úthossz akkor 

ezt meg is teszi. A szimuláció kimenetként olyan adattáblát szolgáltat, mely tartalmazza a 

belépő objektum sebességét, a belépéskor a szakaszban tartózkodó targoncák számát, illetve 

az áthaladáshoz szükség időt. 
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67. ábra:	Folyamatos	anyagáramlási	kapcsolat	adatgenerálásra	szolgáló	modellje	

 
A 67. ábrán az “1” jelű szimulációs komponens egy olyan végtelen forrás, mely egyenletes 

eloszlásnak megfelelő időközönként küld dinamikus objektumot az útszakaszra. A 

beérkezések közötti időközt úgy választottam meg, hogy egy üzemi környezethez képest 

realisztikus legyen, vagyis ne alakuljanak ki hosszú várakozó sorok a bemeneten, de több 

objektum egyidejű bent tartózkodása gyakran előforduljon.	

A neurális hálózat betanítását Matlab szoftverrel végeztem, mivel a beépített neural network 

toolbox egyszerű hálózatépítést tett lehetővé. Ennek köszönhetően több hálózati struktúra 

gyors tesztelésére és összehasonlításra is lehetőség volt. A tesztelt modellek közül a 

betanításra használt szimulációból származó adatok felhasználásával a betanítás 

eredményének összehasonlítására szolgáló standard négyzetes hiba minimumát keresve, a 

legkedvezőbbet választottam.  

Ez egy két tanítható rétegű neurális háló volt, melynek rejtett rétegében 30 ‘tansig’ kimeneti 

nemlinearitással rendelkező processzáló elem volt, kimenő rétegében pedig 1 darab ‘logsig’ 

neuron (lásd 68. ábra). 

A hálózat betanításának tesztelését közvetlenül a betanítást végző szimulációval 

összehasonlítva végeztem. Ennek során a két modell közötti átlagos eltérés of 2,57 %-ra 

adódott, melyet elfogadhatónak értékeltem. 

A modell paremetrikus adaptációra úgy használható, hogy a hálózat tanítását időről időre az 

időközben gyűjtött adatokkal kibővítve meg kell ismételni, a korábbi adatok esetleges 

elhagyása mellett. A szimuláció ekkor már a frissített adatokból fog dolgozni. 
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T_in	[min]
No.	of	vehicles	
in	the	section

Speed	of	the	
vehicle	
[m/min]

T_out	
[min]

19.00 1.00 430.00 81.00
84.00 1.00 155.00 169.00
106.00 2.00 76.00 229.00
168.00 3.00 91.00 279.00
222.00 3.00 272.00 292.00
237.00 3.00 267.00 307.00
258.00 4.00 389.00 322.00
283.00 4.00 433.00 345.00
325.00 2.00 338.00 392.00
333.00 3.00 244.00 405.00
343.00 4.00 210.00 420.00
400.00 3.00 407.00 463.00
417.00 3.00 220.00 492.00
469.00 2.00 85.00 584.00
497.00 2.00 207.00 573.00
518.00 3.00 394.00 613.00
586.00 2.00 250.00 658.00
651.00 2.00 125.00 745.00  

	
68. ábra:	A	kidolgozott	példában	szereplő	neurális	hálózat	struktúrája	és	betanító	adatai	

A kifejlesztett modellel kapcsolatban a neurális hálózat működésének értékelésére 

vonatkozó vizsgálatokat is végeztem. Ennek célja annak igazolása volt, hogy az 

eredményeket tekintve megérte a kifejlesztett mószert alkalmazni. 

Ehhez egy, az összehasonlítás alapjául szolgáló módszerre volt szükség. Ennek olyannak 

kell lennie, hogy a rendszer működésében bekövetkezett változásokat detektálni tudja. A 

módszerhez kidolgozott szimulációs modellben (lásd a fejezet korábbi részét) az egyes 

módszerek eredményességének összehasonlításához a szimuláció által szolgáltatott „valós” 

érték és a neurális hálózat, valamint a másik módszer által szolgáltatott eredményeket 

hasonlítottam össze. 

A teszteléshez használt adatsor 5 nap áthaladási idő értékeit tartalmazta, melyeket a 67. 

ábrán lévő szimulációs modellel állítottam elő. Az áthaladási idő értékei a behaladó targonca 

sebességétől és a már bent tartózkodó gépek jellemzőitől függnek, ennek megfelelően 

változó. Az időszak során a 3. napon egy változást generáltam, azt feltételezve, hogy az 

érintett útszakaszon egy ideiglenes átépítés történik, mely az áthaladó targoncáknál 0,5 perc 

késedelmet okoz (lásd függelék 75. ábrája). Ezután az idősor minden egyes tagjára 

meghatároztam a neurális hálózat (lásd 68. ábra) által készített becslést. Ennek betanítását 

minden egyes – i-edik – adatra külön elvégeztem az (i-1) … (i-100) adatok felhasználásával, 

amennyiben ezek rendelkezésre állnak. 

A fenti adatokat egy csúszóátlag képzés eredményével hasonlítottam össze. Ennek oka az a 

feltételezés volt, hogyha az áthaladási időre valamilyen becslést szeretnénk adni, akkor 

ennek legegyszerűbb módja, ha az előző időértékek átlagával számolunk. Mivel arra 

készülünk, hogy a folyamatok az időszak során változnak, az átlagot nem a teljes korábbi 

adatsorból képeztem, hanem az előző 100 adatból. 
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Ennek a módszernek és a neurális hálózatnak az összehasonlítása két időszakban érdekes: 

egy változás nélküli szakaszon, erre az 1000-1200 beérkezéseket használtam, illetve a 

változást tartalmazó szakaszon (3300-3500 adatok).  

A változás nélküli – stacionárius – szakaszon azt tapasztaltuk, hogy a neurális hálózat az 

átlagképzéshez viszonyított intelligensebb működése következtében pontosabb eredményt 

fog szolgáltatni. A csúszóátlag módszer szórása ezen a szakaszon a neurális hálózathoz 

viszonyítva 2,5-szeres, ami jelentős különbség. Érdekes megfigyelni az eredményeket 

összehasonlító ábrán (a függelék 76. ábárája), hogy a neurális hálózat nem feltétlenül minden 

esetben teljesített jobban, mint a csúszóátlagos módszer. Voltak ugyanis olyan esetek, 

amikor kiugróan más eredményt adott, melynek oka lehet, hogy az adott targoncára egy 

előzés „még éppen nem” volt kivitelezhető, míg a betanult adatokban az előzés 

megtörténhetett. Ezek olyan esetek, melyekben 1-2 sec változás is jelentős különbséget 

jelent, és ezt a finom eltérést a hálózat már nem látja. Az esetek nagy részében azonban a 

neurális hálózat jelentősen jobb eredményt ad, így alkalmazását előnyösnek ítélem.  

A rendszer jellemzőinek hirtelen megváltozására (3. nap kezdete) mind a neurális hálózat, 

mind a csúszóértékes módszer az időablakának megfelelő tartománynak megfelelően 

reagálnak. A két módszer által szolgáltatott eredmények a függelék 77. ábráján láthatók. Az 

ábrán megfigyelhető, hogy a neurális hálózat átlagosan ebben az esetben közelítőleg kétszer 

olyan pontos, mint a csúszóátlagos módszer. Az előzőekben megfogalmazottak itt is 

érvényesek, néhány esetben a neurális hálózat rosszabb eredményt adott, mint a csúszóátlag, 

viszont általánosan sokkal jobb. Megfigyelhető még, hogy a változás szakaszában az új 

rendszerjellemzőkre a neurális hálózat gyorsabban reagál. Összefoglalva a rendszer 

jellemzők megváltozása esetén is a neurális hálózat jobb eredményt ad az átlagképzéshez 

vizsonyítva. 

A fejezetben bemutatott módszer a parametrikus adaptáció teljes folyamatát végigkíséri 

példán keresztül. Bár a bemutatott módszer egyetlen anyagáramlási modellkomponensre – 

a folyamatos anyagáramlási kapcsolatra korlátozódik – a többi komponensre is át lehet 

dolgozni, általánosítani lehet. Ezek alapján a felügyelt tanulást a középpontba helyezve 

megfogalmazható a fejezetben leírt új tudományos eredmény.  

 

3. tézis: A kutatás során neurális hálózattal megvalósított módszert dolgoztam ki 

és igazoltam példán keresztül a parametrikus adaptáció megvalósítására 

logisztikai szimulációs feladatokra. 
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8. „Medúza”- új típusú szimulációs modell  

Az előző fejezetben kidolgozott parametrikus adaptációt megvalósító módszer után a 

kutatási fókuszt a strukturális adaptáció felé fordítottuk. Mivel ez egy komplex problémát 

jelent, ezért szükségesnek éreztük, hogy egy adaptivitás szempontjából kedvező, új típusú 

modellre tegyek javaslatot.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az értekezés nem tartalmazza a szimulációk strukturális 

adaptációs képességéhez tartozó teljes körű megoldásának bemutatását. Ez a tanszéki 

kutatásnak jelenleg is része, az én témám is ide tartozik, viszot a terület komplexitása miatt 

ezt érdemes több különálló kutatási célra felbontani. Az általam kidolgozott lépés tehát a 

strukturális adaptációt támogatni képes új modell kidolgozása volt. 

Az adaptív szimuláció kutatása során felmerült annak az igénye, hogy olyan modellt 

dolgozzak ki, mely struktúrájában a jelenlegi és jövőbeni kutatásokhoz adaptáció 

szempontjából a lehető legjobb alapot szolgáltatja. Ehhez elsődlegesen a layout és a 

folyamat típusú szimulációk előnyeit kívántam beépíteni egy modellbe. A layout típusú 

szimulációk (lásd a 4. fejezetben) előnyei, hogy a folyamatot térben látjuk. Ezekben a 

modellekben az anyagáramlásoknak a térbeli sűrűsödése, szűk keresztmetszetek jól nyomon 

követhetők. Nem látjuk viszont a modellben a folyamatoknak a logikai struktúráját, vagyis, 

hogy milyen esemény váltja ki az egyes folyamatokat. 

A folyamat típusú szimulációs modelleknél viszont fordított előnyökkel és hátrányokkal 

szembesülünk. Ennél a modellnél a folyamatoknak az egymásra épülését le tudjuk követni, 

viszont nem tudjuk, hogy ezek térben mennyire fognak kritikus sűrűsödéseket létrehozni. 

Erre példa lehet, hogy a folyamat típusú modell két anyagellátási stratégiát a modell két 

különböző részén ábrázol, tehát a két folyamat lefutásának egyidejűségéből nem látszik, 

hogy ezek a sornak egy adott helyén térben és időben egyszerre jelentkezve helyszükséglet 

szempontjából szűk keresztmetszetet jelentenek. Mindkét modell előnyeinek 

kihasználásához logikusnak látszik az a megközelítés, hogy a két modellt egyesítsük. Erre 

egy eddig a szakirodalomban nem szereplő új megközelítést dolgoztam ki, mely 

maximálisan kihasználja a korszerű szimulációs szoftverek 3D megjelenítő képességét. Ez 

azt jelenti, hogy a szimulációs modell építőelemeit a modellhez tartozó virtuális koordináta 

rendszer tetszőleges x-y-z koordináta rendszerbe bárhova le tudjuk helyezni.  

Ezzel a 3D-s ábrázolással egy további követelménynek is eleget teszünk, melyet a kutatás 

során kiemelten kezeltünk: a modell szerkezete olyan legyen, hogy a modellel dolgozó 

emberek számára érthető, áttekinthető legyen.  
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A kiberfizikai rendszerekkel kapcsolatos tapasztalataink alapján az a véleményünk, hogy az 

embereknek egyre növekvő szerepük van a fizikai folyamatokban. Ez implikálja, hogy a 

„kiber” rész is nyitottabb legyen számukra. Egy érthető modell szerkezet pedig olyan előnyt 

hordoz, hogy képessé teszi az emberi szakértőket arra, hogy jobban megértsék a 

számítógépes modell összefüggéseit. 

A fenti bevezető gondolatok alapján az alábbi struktúrájú modell alkalmazására teszek 

javaslatot. A modellt szimulációs célszoftver alkalmazásával érdemes elkészíteni. További 

feltétel, hogy a szimuláció legyen képes a komponenseket, pozíciójukat tekintve három 

dimenzióban kezelni. 

Ezt a struktúrát „Medúza” modellnek neveztem el, mely elsősorban felépítésére utal. A 

medúza „kalapja” egy layout típusú modellnek felel meg. Ezt a részt a modellezett rendszer 

layoutja alapján készítjük el hagyományos modellezési módszerekkel. Ennek a megoldásnak 

a hátrányát már a 4. fejezetben is bemutattam: magán a struktúrán keresztül a folyamatok 

logikai összefüggése nem látható. 

 

	
69. ábra:	Medúza	modell	általános	felépítése	

 

Ennek kiküszöbölésére a layout modellt kiegészítettük egy folyamat leíró résszel. Mivel a 

folyamatoknál a legfontosabb jellemzők a folyamatok időbenisége, ezért ezek ábrázolására 

az időtengelyt be kellett vezetni. Azzal a megfontolással, hogy az üzemen belüli 

anyagáramlási struktúrák általában két dimenzióban jól ábrázolhatók, az időtengelyt a 

layoutra merőlegesen vesszük fel. A folyamatokat a 3. fejezetben a Petri háló Simul8-en 

belüli megvalósítási példájával analóg módon készítjük el. Ez azt jelenti, hogy minden egyes 
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folyamatot több szimulációs építőelem ír le, az egyes modulok az előfeltételeket és az 

információ továbbítását is lekezelik. A biológiai analógiánál maradva ezek a folyamatláncok 

jelentik a medúza csápjait.  

A layout egyidejű alkalmazásával lehetővé válik továbbá, hogy a folyamatokat közvetlenül 

oda ábrázoljuk, ahol megkezdődnek. A szimulációs modell elemeinek összekötésével pedig 

az egyes folyamatok előfeltételeinek rendszere is áttekinthető.  

Ez a modell tehát az emberi szem számára közvetlenül látható módon lehetővé teszi a 

folyamatok áttekintését. 

Egyidejűleg meg kell említeni, hogy a modell nagyszámú egyidejű folyamat esetén nehezen 

áttekinthetővé válhat, viszont bonyolult folyamatrendszerek más módszerrel sem 

ábrázolhatók egyszerű módon. 

A modellt az alábbi kétféle üzemmódban lehet működtetni: 

• Struktúra építő mód: Ebben az üzemmódban a modell információt kap a 

környezetéből, jellemzően valamely interfacen vagy adatállományon keresztül, és az 

így átvett adatokból folyamatokat készít a modellbe. Ez célszerűen rendszeres 

időközönként hajtandó végre, hogy a modell számára a következő időszak 

folyamatai elérhetők legyenek. Ekkor a modell naprakésszé tétele, vagyis 

szinkronizálása a valós rendszerrel is elvégzésre kerül. Ez a funkció a digital twin.  

• A struktúra építő módok között a modellt előre tervezésre is lehet használni. Ekkor 

a modell a külső adatoktól teljesen függetlenül működik. A folyamatok hatása a 

layout részen látható. Maguk a folyamatok a szimuláció működésével párhuzamosan 

keletkeznek az xy sík alatt a folyamatok térrészében. 

A modell működése során mindkét üzemmódban különösen ügyelni kell a layout és a 

folyamat modell részek összhangjára. 

A két működési módot a 70. ábra szemlélteti. A 70.a ábrán a struktúra építő mód látható, 

melyben a tényleges rendszerből az érzékelt folyamatelemek átkerülnek a modellbe. Ebben 

az üzemmódban szükség van a már befejeződött folyamatelemek időszakonként történő 

eltávolítására. 

A 70.b ábrán a tervező üzemmód látható. Ennél adott bemenet hatására kell a modellnek 

saját magának meghatározni a következő végrehajtandó folyamatelemet. Ebben az esetben 

a modell a korábbi időszakban eltárolt folyamatelemekből határozza meg a leginkább 

megfelelő folyamatot. Ennek menetét nem tárgyalom, mivel ez nem tartozik a tudományos 

eredményeim közé, viszont erről néhány gondolat a fejezet végén lévő ontológia részben 

megtalálható. 



Rinkács -  Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs  BME KJK ALRT – PhD értekezés 2018 
 kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében 

	 88	

	
70. ábra:	Medúza	modell	működési	módjai	

Bár mint említettem az értekezésben lévő tudományos eredmény nem tartalmazza a teljes 

körűen folyamatosan működő modellt, szükségesnek éreztem egy olyan modellt 

összeállítani, mellyel a működés egyes elemeit tesztelni lehet. 

A medúza modell működésének szemléltetésére kidolgoztam egy Tecnomatix Plant 

Simulation környezetben lévő szimulációt. A modell egy egyszerű anyagáramlási rendszer 

layout-ját szemlélteti. Ebben a rendszerben egyetlen anyagmozgató gép van- egy vezető 

nélküli targonca, mely egy hurok struktúrában folyamatosan egy irányba halad. Az útvonal 

mentén hat sorszámozott anyagáramlási csomópont van, melyek mindegyikéről a gép 

anyagot tud felvenni, illetve oda le tud rakodni. Az anyagáramlási rendszer felépítése a 71. 

ábrán látható, az anyagáramlási csomópontok Node 1..6-tal vannak jelölve. A layout-hoz a 

medúza modell felülnézete tartozik. A mintamodellben egyetlen helyen történik 

technológiai művelet, ezt a Machine szemlélteti, a művelethez szükséges anyagokat a gép a 

Node 4-en keresztül kapja. A Node 1 jelenti a rendszer belépő pontját anyagáramlási 
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szempontból. Ide érkeznek azok az anyagok, melyek után a Node 2-3-5-6-ra átkerülnek. 

Ezek átmeneti puffereket szimbolizálnak.  

	

71. ábra:	Medúza	modell	layout	része	

A tesztek során egy egyszerű egy termékből álló feladat gyártását modelleztem. Azért nem 

választottam bonyolultabb anyagáramot, mivel akkor a modellnek a folyamatszempontú 

áttekinthetősége jelentősen csökkent volna. A feladat során először kétféle anyagot az egyes 

csomópontból a 2-es, ill. 3-as csomópontba szállítja, közben a gép előkészítő műveleteket 

végez. Az előkészítő művelet befejezése után a vezető nélküli targonca az anyagokat a 2-es, 

ill. 3-as csomópontokból a 4-es csomópontokra szállítja, majd ennek megtörténte után a gép 

elvégzi a gyártási műveletet. Vannak tehát olyan műveletek, amelyek azonnal, egymástól 

függetlenül elkezdhetők, és vannak olyanok, melyeknek más műveletek előfeltételt 

képeznek. Az egyes műveletek, ill. ezek áttekintését a 2. táblázat tartalmazza (2. táblázat). 

Az egyes folyamatok a medúza modell „oldalnézetében” láthatók.  

2.táblázat 
 

Foly.azonosító Előfeltétel feldolgozása Leírás Szükséges erőforrás 

1 - Anyagszállítás 1-es 

csp-ból 2-es csp-ba 

AGV 
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AGV 

3 - Előfeldolgozás 1. Gép 

4 3 Anyagszállítás 2-es 

csp-ból 4-es csp-ba 

AGV 

5 3 Anyagszállítás 3-as 

csp-ból 4-es csp-ba 

AGV 

6 4,5 Termelés Gép 
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72. ábra:	Medúza	modell	layout	és	folyamat	részreinek	kapcsolata	

A modellen belül két olyan komponens van, melynek a szabad állapota szükséges a hozzájuk 

tartozó folyamatok indításához. Ezek a vezető nélküli targonca, ill. a gép. Az egyes 

folyamatokhoz tartozó struktúrák a táblázat adatai alapján feltöltve a medúza modell 

oldalnézetén láthatók, úgy, hogy a műveletsorrendben az első folyamatok a layout részhez 

legközelebb helyezkednek el, a későbbi folyamatok pedig ezekhez képest függőlegesen 

lefelé láthatók. Ez olyan, mint ha a folyamatokhoz tartozó idő tengelyt lefelé irányítanánk, 

azonban a folyamatokat leképező szimulációs elemek elhelyezése nem arányos az idővel. A 

műveletek végzéséhez szükséges idő az egyes SingleProc elemek késleltetéseiben 

szerepelnek [RA8]. 
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73. ábra:	Az	egyes	folyamatelemek	szimulációs	megvalósítása	

A 73. ábrán egy kiemelt folyamtelem látható. A folyamat működését a (4) jelű Assemlby 

Station modellezi. A folyamat végéhez tartozó információt a layout részből a folyamatelem 

az (5) elemen keresztül kapja. Mivel a folyamatok indításához általában az előfeltételek 

megvalósulása és a folyamathoz szükséges erőforrás határozza meg, ezek (1 és 2) jelentik a 

(4) működő folyamat bemeneteit. A folyamat befejezése után az információ a (7) Single 

Proc elembe kerül, ahonnan a követő folyamatokba kerül továbbításra. Ezzel egyidejűleg a 

folyamathoz szükséges erőforrás is felszabadul (3). 

Annak érdekében, hogy a Medúza modell alkalmazhatóságát igazoljam, több modellt is 

kidolgoztam. Ebben az esetben nem a Gudehus féle felosztást alkalmaztam, mivel ez 

funkcionális felosztást fogalmaz meg, a Medúza modellben pedig a fő kihívást a mobil és 

statikus rendszerkomponensek, illetve ezek kapcsolata jelenti. Ezért a 3. fejezetben szereplő 

anyagmozgató gép felosztást alkalmaztam, mely szerint a gépek targoncák, daruk, 

szállítópályák és kiegészítő berendezések lehetnek. 

A fenti csoportokra külön szimulációs modelleket is készítettem Tecnomatix Plant 

Simulationben, melyeknek segítségével igazoltam, a modell széles körű alkalmazhatóságát. 

Megjegyzem, hogy többféle gépet alkalmazó rendszerek ezek kompozíciójából állíthatók 

össze. 

Targoncás rendszerek esetén (lásd 2. függelék 78. ábrája) a modellalkotásnál a fő problémát 

az jelenti, hogy a targonca folyamatos mozgása esetén hová illesszük a folyamatokat. Erre 

azt a megoldást javaslom, hogy az anyagmozgatási utakat és a hozzájuk kapcsolódó 

anyagátadási pontokat (pl. állványok) zónákra kell osztani és ezeket egy-egy ponttal kell 

jellemezni, a folyamatokat pedig a kezdőponthoz kell rendelni. Ez különösen lényeges a 

tárolóállványok esetén, hiszen ezt kezelhető számú, de több ponttal kell modellezni. A 
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targoncás rendszerben a folyamatok egyszerűek, hiszen két pont közötti mozgásból, illetve 

az egyes anyagátadási helyeken végrehajtott teherfelvételből és –leadásból állnak. A modell 

folyamat részénél biztosítani kell az információs kapcsolatot a layout résszel, vagyis a 

targonca mozgás kezdetéhez és befejezéséhez, valamint az anyagkezeléshez tartozó 

visszajelzéseket az egyes folyamatmodell részekhez oda kell vezetni. Ezen kívül olyan 

helyhez kötött kiegészítő műveleteket kell még modellezni, mint a várakozás, illetve 

karbantartás, akkumulátor feltöltés. 

Az üzemi belső anyagmozgató rendszerekben darukat is gyakran alkalmaznak. Egy ilyen 

berendezéshez tartozó Medúza modell látható a 79. ábrán. A futódaru jellemzője, hogy a 

teljes, híd alatti területet ki tudja szolgálni. A targoncáknál alkalmazotthoz hasonló eljárás 

itt is működik: a területet zónákra kell osztani, és mindegyikhez, mint kiindulási ponthoz 

egy folyamatelemet kell rendelni. A különbség annyi, hogy itt a zónához egy virtuális 

anyagátadási terület köthető, nem pedig egy tárolóállvány, mint a targoncáknál.  

Szállítópálya rendszerek esetén (3. függelék 80. ábra) a korábbi két esetben alkalmazott 

módszert követtem a berendezés jellegzetességét felhasználva. A három anyagmozgató gép 

közül ez rendelkezik a legtöbb kötöttséggel, mivel a szállítópálya hajtási iránya az 

egységrakomány mozgását egyértelműen meghatározza, kézenfekvőnek látszik, hogy ebben 

az esetben egy fix folyamatstruktúrát alkalmazzunk, azonban ez mégsem kivitelezhető, 

mivel a rendszeren belül különböző műveleti sorrenddel rendelkező objektumok áramlanak. 

Ennek megfelelően itt is a targoncáknál alkalmazott zónás megoldás analógiája 

alkalmazható, annyi megjegyzéssel, hogy ebben az esetben a zónák konkrét anyagáramlási 

pontok, átadóhelyek, munkahelyek. 

A fenti három modellel áttekintettem a Medúza modell különböző alkalmazásait. Ennek 

során nem ütköztem nehézségekbe, a modell berendezés típustól függetlenül, néhány 

megfontolás figyelembe vételével a jellemző anyagmozgató rendszerek mindegyikére 

alkalmazható. 

Összefoglalásként megállapítom, hogy egy új típusú, szimulációs szoftver alapú 

modellstruktúrát mutattam be. Ennek fő előnye vizualitásában rejlik, melyet a korábbiakban 

már ismertettem. Mivel ez a megjelenítési mód a szakirodalomban alapos kutatás után is 

ismeretlen volt, ezért a kidolgozott modellstruktúrára vonatkozó tudományos eredményt 

tézisként is megfogalmaztam.  
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4. tézis: A kutatás során kidolgoztam és példák segítségével igazoltam egy olyan 

új típusú szimulációs modellt (Medúza-modell), mely hatékonyan egyesíti a 

folyamatok térbeli és időbeli jellemzőire koncentráló szimulációs modellek 

előnyeit. 	
	
Itt érdemes röviden kitérni arra, hogy a modell konkrét alkalmazásra hogyan alkalmazható. 

A működés legkritikusabb része a folyamatok kiválasztása a működés során.  

Ez a modellel kapcsolatban két helyen jelentkezik. Egyrészt a struktúra építő módban az 

érzékelt adatokat meg kell feleltetni a korábban már letárolt folyamatoknak, ennek 

sikertelensége esetén pedig újat kell definiálni. Másrészt predikciós módban szükség van a 

tárolt folyamatok közül a következőnek újat választani, mégpedig a legcélszerűbbet. Ezt úgy 

oldottuk meg, hogy a szóba jöhető folyamatok mindegyikére meghatározásra kerül egy 

kiválasztott célfüggvény, és a modellbe a legkedvezőbb változást hozó folyamat kerül 

beépítésre. Ekkor tehát adott pillanatban a szimuláció több irányban is „próbálkozik”, és 

ezek közül a legkedvezőbb válik véglegessé.  

Az előzőekre vonatkozóan a közelmúltban már végeztünk kutatásokat, ezek eredményét az 

Development of an Ontology-driven, Component Based Framework for the Implementation 

of Adaptiveness in a Jellyfish-type Simulation Model című [RA7] publikációnk tartalmazza. 

Módszer tekintetében a több lehetséges megoldás közül figyelmünk az ontológiák 

használata felé irányult. 

Az „ontológia” kifejezés eredetileg a filozófiából származó kifejezés és azt a tudományágat 

jelöli, ami a létezéssel foglalkozik és a dolgokkal, amik léteznek. Az informatikával 

kapcsolatban, „létezni” az összes alanyt jelenti, amiket adattal lehet ábrázolni [RA2]. Az 

ontológiáknak különböző meghatározásai vannak, egy jó példát lehet találni rá a [27]-ben: 

„Egy ontológia fogalmak formailag meghatározott rendszere és kapcsolatok ezek között a 

fogalmak között. Az ontológiák tartalmaznak – legalábbis értelemszerűen/magától értődően 

– szabályokat.” 

Az ontológiák tipikusan a következő összetevőkből vannak felépítve: 

- fogalmakból (anyagi és nem anyagi tárgyak), amik mind az ontológia hatáskörébe 

tartoznak, 

- a fogalmak tulajdonságaiból, hogy lehetővé tegyék a minden egyes fogalom valódi 

érvényességének értékelését. 

A 74. ábra egy ontológia adatbázishoz és tudáshoz kapcsolódó létrehozásának illusztrációját 

mutatja be szabálykészlet felhasználásával. Mivel ez az ábra szimbolikus, pontosan azt 
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ábrázolja, hogy ez a folyamat főként numerikus adat típusú információt követel meg az 

adatbázisból és a fogalmak kapcsolatainak leírását.	

	

	
74. ábra:	Az	adatokat,	információkat	és	a	priori	tudást	kezelő	keretrendszer	felépítése	[32]	

	
Ontológiák alkalmazása számos okból [34] előnyös lehet. Az első előny az a kettős 

olvashatóság emberek és gépek számára, ezáltal csökkentve a közöttük levő tudás fordítás 

lépéseket. Az ontológiák továbbá lehetővé teszik az interferencing-et, ami hasznos implicit 

tények származtatásánál. Interferencing egy állandó fejlődési képességet jelent: ez egy gyors 

séma (minta) kezelés, ellentétben a hagyományos relációs adatbázisokkal. Az előző ponttal 

kapcsolatban, a hierarchia automatikus meghatározása is lehetséges. Az ontológiák fontos 

előnye az újrahasználhatóság. Ez azt jelenti, hogy teljesen új ontológiákat lehet építeni a 

megöröklött összetevőkből. 

A terület kutatása a legutóbbi kedvező eredmények tükrében tovább folyik, jelenleg a 

kidolgozott keretrendszer alkalmazhatóságát keressük komplex ember-gép rendszerekre.  
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9. Összefoglalás, további fejlesztési területek 
	

Az értekezés a téma komplexitása miatt felépítésében is komplexre sikerült. Ennek oka, 

hogy a kutatás során, illetve ennek az eredményeként több megoldandó feladat is 

jelentkezett, ilyenek voltak például a parametrikus adaptivitásra vonatkozó módszer 

létrehozása, valamint az új típusú szimulációs modell megalkotása. Ezeket a kutatásokat 

azonban szükséges volt megtenni, annak érdekében, hogy a teljes probléma megoldására 

megfelelő választ kapjak. Magát a saját eredményeket előkészítő fejezeteket, első sorban a 

hagyományos, illetve az adaptív módszereket, önmagában is hasznos áttekintésnek tartom, 

mely nem csak ezt az értekezést is alapozza meg, hanem esetleg további kutatások 

kiindulópontjaként is szolgálhat. A témaválasztás időszerűségét a kapcsolódó kutatások is 

igazolták. Az adaptív szimulációk témaköre például szerepel a H2020-as EPIC Project 1.sz. 

kutatási fókuszterületében. A kutatási terület ugyanis a Kooperatív és adaptív gyártási 

hálózatok tervezése és menedzsmentje címet viseli. Ezen belül külön hangsúlyt kap a 

gyártási logisztikai rendszerek modellezésében az öntanuló algoritmusok alkalmazása, ez 

pedig teljesen egybeesik az általam elért eredményekkel, különösen a strukturális és 

parametrikus adaptáció tekintetében. 

A fentiek ellenére ez a kutatási téma nem tekinthető lezártnak, hiszen olyan szerteágazó 

problématerületről van szó, melynek kidolgozása messze túlhaladja még egy doktori 

értekezés keretét is. A témavezetőmmel egyetértésben a további kutatási tevékenységek 

között kiemelt fontosságot tulajdonítok annak, hogy az általam kidolgozott módszerre minél 

több gyakorlati alkalmazás is szülessen. A tanszéki tervek alapján a laborban felállítandó 

bemutató rendszerre szintén készülni fog egy medúza-modell. Ez lehetővé teszi, hogy 

kellően átfogó tesztelési programnak vessék alá a modellt, mely akár a modell jövőbeni 

továbbfejlesztését is maga után vonhatja. 

A jövőbeni kutatásoknak véleményem szerint nagy hangsúlyt kell helyezniük a szenzorok 

eddig még nem alkalmazott módszereire is. A tanszék profilját figyelembe véve különösen 

aktuálisnak érzem, hogy más kutatások eredményeivel a szinergiákat kihasználják. Ilyen 

lehetne például a korszerű képfelismerő rendszerek által szolgáltatott információk 

szimulációs modellbe történő integrációja. Mivel a tanszék profiljának egyik súlypontja az 

anyagmozgató gépészet, a további kutatások szempontjából szükségesnek látom, hogy a 

különböző típusú, anyagmozgatásban alkalmazott gépek ne csak, mint egyszerű statikus 

vagy dinamikus objektumok jelenjenek meg, hanem a modellel a fentieknél tágabb 

információs adatkapcsolat alakuljon ki.  
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A medúza modellel kapcsolatban az értekezésben folytatott kutatások után is történt 

előrehaladás, ezzel kapcsolatban a Journal of Ambient Intelligent System Engineering című 

szakfolyóiratban megjelent [RA7] cikkre szeretnék utalni, mely a modell folyamat részének 

automatikus előállítására mutat be ontológia megfeleltetést alkalmazó módszert. 

A kutatás eredményeinek nem csak további kutatásokra történő hasznosíthatósága van, 

hanem az oktatásban is felhasználható, például Termelési logisztika, Szimulációs tervezés, 

Műszaki rendszerek szimulációja tárgyakban. Ezen kívül az eredmények az 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék jelenlegi projektjei során (pl. EPIC), 

illetve jövőbeni H2020 projekt pályázataihoz is segítséget nyújt. 
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Függelék 
1. A parametrikus adaptáció kiegészítő adatai 

 
75. ábra:	A	tesztelés	során	rögzített	áthaladási	időadatok		

 
76. ábra:	Csúszóátlag	és	neurális	hálózat	összehasonlítása	változás	nélküli	szakaszra		

 
77. ábra:	Csúszóátlag	és	neurális	hálózat	összehasonlítása	a	változás	során	
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2. Medúza modell speciális esetei 

 
 

 
 
 

78. ábra:	Medúza	modell	targoncás	anyagmozgató	rendszerre	

  

tárolóállvány és jellemző 
pontjához tartozó folyamat 
(pl. betárolás) 

visszajelzés, ha a targonca 
befejezte a műveletet (haladás 
vagy anyagátadás)  
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79. ábra:	Medúza	modell	darus	anyagmozgató	rendszerre	

  

adott anyagátadási zóna és 
hozzá tartozó jellemző 
pontjához tartozó folyamat 

visszajelzés, ha a daru befejezte 
a műveletet (haladás vagy 
anyagátadás)  
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80. ábra:	Medúza	modell	szállítópálya	rendszerre	

belépési 
pont 

anyagátadási 
pont  



Rinkács -  Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs  BME KJK ALRT – PhD értekezés 2018 
 kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében 

	 113	

3. Adatfrissítés hatása a szimuláció modellezési hibájára 

 
 

81. ábra:	Szupermarket	szimuláció	adaptív	szimulációk	hibacsökkentő	hatásának	vizsgálatára	

 

 
 

82. ábra:	Hiba	növekedése	nem	adaptív	szimuláció	esetén	

 

Sori anyagel-
látást végző 
dolgozó 
modellje 
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83. ábra:	Hiba	alakulása	adaptív	szimuláció	esetén	

 

 
84. ábra:	Folyamatos	átlagolás	eredménye	

 
 
 

 
 

 
 


