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1. Bevezető, a kutatás főbb célkitűzései 
 

Jelen értekezés az anyagáramlási rendszerek és a hozzá tartozó szimulációs modell 

informatikai kapcsolatának fejlesztésével foglalkozik a logisztikai jellemzők javítása 

érdekében. Elsőként szeretném pontosítani, hogy a műszaki terület értelmezései közül mit 

értünk anyagáramlási rendszer alatt: [1]. 

A kutatás során a logisztikai folyamatokon belüli célzott anyagáramlásokkal foglalkozunk. 

Nem célunk maguknak az anyagoknak az áramlástani jellemzőivel foglalkozni, hanem a 

logisztikai rendszeren belüli anyagáramoknak az időbeni jellemzésével, csakis logisztikai 

szempontból, nem pedig fizikai szempontból. A különböző jellemző logisztikai definíciókban, 

a logisztikai folyamatokon belül az anyagáramlás kitüntetett szerepet tölt be. Ezekben közös, 

hogy anyagok, áruk, mint a logisztika tárgya mindegyikben szerepel. A definíciók is azt 

igazolják, hogy a logisztikán belül is az anyagáramlás jelenti az elsődleges folyamatokat.  

A logisztikai irányító rendszer számára az anyagáramlási folyamatok az informatikai 

kapcsolatokon keresztül jelennek meg. Egy élőlény analógiájával nézve a logisztikai irányító 

rendszer jelenti a gondolkodást, az informatikai háttér jelenti az érzékszerveket és az 

idegrendszert, az anyagáramlási rendszer pedig az élőlényt körbevevő környezettel analóg. 

Az anyagáramlás informatikai kapcsolata tehát azért kiemelten fontos, mert az irányító 

rendszer ezen keresztül „látja” magát az anyagáramlási rendszert. 

 
A komplex logisztikai rendszerek irányításához általában szükségünk van a rendszer virtuális 

modelljére, ennek leggyakoribb megvalósítási formája a különböző szimulációs modellek 

létrehozása. Az értekezés megfogalmazza az adaptív szimulációkat, mint az informatikai 

kapcsolatot hatékonyan létrehozó szimulációs rendszernek az alapfeltételét. Az adaptív 

szimuláció az informatikai követelményeket is figyelembe véve az a módszer, ahogyan 

ezeket a szimulációkat létre kell hozni. Ez nem zárja ki, hogy a modellben kézzel is később 

módosításokat lehessen végrehajtani. 

Az értekezés az adaptív szimulációk különböző típusait és területeit részletesen vizsgálja, 

ezek következtében a kutatás során létrehoztam egy adaptív szimulációs modellstruktúrát, 

melyen az anyagáramlási rendszer és az informatikai környezet kapcsolata is több 

szempontból elemezhető. 
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A kutatás időtartama alatt a BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken a 

KTIA_AIK_12-1-2013-0009 – Építési folyamatok kutatása című projektbe is sikerült a 

témával kapcsolódni, melynek köszönhetően az anyagáramlási és a hozzá kapcsolódó 

informatikai rendszerre konkrét megvalósítási példákat is ki tudtam dolgozni. A kutatások 

során sikerült megfogalmazni egy olyan új szimulációs modell struktúrát, melyben a 

folyamatok időbeli és térbeli jellemzőit egységesen több célra is alkalmazni lehet. 
 

 

2.	Az	elért	eredmények	rendszerezése	
 

Az értekezés fő célja, hogy a logisztikai, és azon belül az anyagáramlási rendszerek 

modellezési problémakörére az adaptív szimulációs modellezésen keresztül megoldást 

kínáljon.  

A probléma kezelése érdekében a vonatkozó kutatás első téziseként megállapítottam, hogy 

az anyagáramlási rendszerek és a hozzá tartozó szimulációs modell informatikai 

kapcsolatának fejlesztéséhez az adaptív szimulációs modellek jelentik a megvalósítás ideális 

lehetőségét. A második tézis már az általam is javasolt adaptív modellre fókuszál, melynek 

során kidolgoztam az adaptív szimulációk új elméleti modelljét, valamint definiáltam a 

szükséges komponenseket és ezek viszonyát. A kutatás harmadik téziseként elkészítettem 

egy neurális hálózat alapú rendszert, mely a parametrikus adaptációhoz használható. A 

kutatás egyik nagy eredménye, hogy új típusú adaptív szimulációs modellt sikerült 

kidolgozni, mely hatékonyan egyesíti a folyamatok térbeli és időbeli jellemzőinek 

leképezését. Ezt a megállapítást a 4. tézisben fogalmaztam meg. 
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3.	A	kutatás	során	megfogalmazott	tézisek	

1.	Tézis	
 
A tézis alapja: 
A kutatás első lépéseként az adaptív szimulációk fogalmi rendszerét elemeztem. Sok helyen 

foglalkoznak adaptív szimulációkkal, mi is az „Adaptive Simulation-based Concept for 

Construction Logistics” [2] és „Components of a Simulation –based Adaptive Learning 

System for Manufacturing Logistic Purposes” [8] publikációinkban is az adaptív szimulációk 

lehetőségeivel foglalkoztunk. Ez alapján fogalmaztam meg a következő tézist, miszerint 

ahhoz, hogy az anyagáramlási modellt és az informatikai kapcsolatot együtt tudjuk 

fejleszteni, ehhez adaptív szimulációs modellek jelentik a megvalósítás ideális lehetőségét. A 

szakirodalmi hivatkozások alapján is megállapítható, hogy a bevezetőben említett 

problematika megoldására használatos eljárásokat nem egységesen nevezik adaptív 

szimulációknak (lásd [2]). A szakirodalmi hivatkozások alapján (pl. [3]) megállapítottam, hogy 

az adaptív szimulációk fogalma mellett olyan hasonló tartalmat magában hordozó területek is 

ide kapcsolhatók, mint az „automatikus modell generálás”. A modellt ezeknél a 

rendszereknél azért kell automatikusan generálni, mivel a modellezett rendszer 

struktúrájában változás következett be. A szimulációs modellezésnél alapvetően háromféle 

adaptivitás különböztethető meg: 

Egy harmadik megközelítés a dinamikus adatvezérelt módszerek (DDDAS = Dynamic data 

driven application systems) jelentik. Darema cikkében [4] dinamikus adatvezérelt 

applikációkat mutat be, melyek szintén online adatgyűjtésre képesek, és ezek alapján 

befolyásolják működésüket. Ez hasonló működés, mint amit az adaptív szimulációk 

jelentenek, viszont itt az adatok modellbe történő folyamatos leképezése jelenti a fő 

hangsúlyt, a strukturális és parametrikus adaptáció nem válik el.  

 

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.  
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2.	Tézis	
 
A tézis alapja: 
A tanszéki kutatások során dr. Bohács Gábor témavezetővel együtt megalkottunk egy saját 

szimuláció alapú adaptív modell struktúrát [5]. A modell struktúrája a kutatás tudományos 

eredménye. Mivel egy adaptív modell megköveteli a modellezett rendszerre vonatkozó 

folyamatos adatkapcsolatot, fontos az így elérhető információk beépítése az adaptív 

modellbe. Jelenleg a folyamatos adatkapcsolat mellett a szakirodalmi modellek általában 

folyamatos adaptivitást preferálnak. Az általunk javasolt modell egyik kulcsfontosságú 

jellemzőjének azt tartom, hogy a rendszerből származó információt az adaptív rendszer 

kontrolljával építsük be. Ez az alábbi ábrán látható struktúrában a mesterséges intelligencia 

felügyelet (Supervising AI) és a Middleware közötti kapcsolatot jelenti. A kapcsolat lényege, 

hogy a Supervising AI modul a szimuláció működését figyelve látja annak igényét, ha a 

modell valamely része a valóságtól eltér. Ekkor célzottan keres az adatok között olyanokat, 

melyeket a korrekcióra felhasználhat. Az elemzések alapján megfogalmaztam az optimális 

adaptív modell legfontosabb jellemzőit, definiáltam a szükséges komponenseket és azok 

viszonyát. 
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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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3.	Tézis	
 
A tézis alapja:  
 

Az adaptív szimulációs modellekben az adaptivitás létrehozására számos módszer 

kínálkozik. A kutatás során én a neurális hálózatos megközelítést dolgoztam ki, mivel ez 

kellően általános megközelítést jelent. Ezzel lehetővé válik az előzetesen összegyűjtött 

adatok betanítása, ami rövidebb fejlesztési időt, könnyű alkalmazkodást és a szimulációs 

modell reális működését eredményezi. 

  
Folyamatos kapcsolat helyettesítése neurális hálózattal az előzés igényeinek figyelembe 

vételével 
 

A fenti elv működését egy példán keresztül mutattuk be, ami a Simul8 környezetben került 

megalkotásra. Egy A és B pont közötti folyamatos/szünet nélküli szállítási kapcsolatot 

modelleztünk. Több szállítójármű lehet a szállítási kapcsolat során azonos időben (max. N 

számú jármű) és a járművek előzése is megengedett. Párhuzamos feldolgozás szükséges 

ahhoz, hogy megengedjük, hogy a gyorsabb járművek megelőzzék a lassabbakat. Ha 

minden késleltető elem foglalt, a ’Beviteli ág’ elem nem fogad több bejövő járművet. Az 

időkésleltetés az ’Ágakon’ minden jármű esetében külön van kiszámítva. Egy elhaladó jármű 

igazi késedelmi ideje az említett szakaszon keresztül tulajdonképpen nagyon különböző 

faktoroktól függ, mint például a forgalom sűrűsége, az aktuális és az előző járművek 

sebessége, az előzésre használható szakaszok hossza és száma. A pontos késedelmi idő 

értékek az állandó kapcsolat szakaszok részletes modelljét igényelnék. Kis egyszerűsítés 

miatt elég a jármű sebességét és a szakaszon található járművek számát megállapítani, 

hogy megjósolhassuk a jelenlegi jármű késési idejét. Azonban a késés kiszámítása a jármű 

sebességéből és szakaszon tartózkodó járművek számából túl komplex lenne egyenletek 

használatával. Ez a probléma egy előrecsatolt neurális hálózat számára teljesen megfelel.  
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A kutatás korábbi fázisában a korszerű szimulációs módszerek kutatása során az adaptivitás 

mellett az ágens alapú modellek alkalmazhatóságát is vizsgáltuk. A szimulációs modellben 

lévő ágensek viszont működésükből adódóan bizonyos mértékű adaptivitást további 

fejlesztés nélkül is megvalósítanak. A tézishez kapcsolódó gondolatokkal a [7] publikáció 

foglalkozik. 

 

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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4.	Tézis	
 
A tézis alapja:  
A kutatás során felmerült az igény, hogy kifejlesszek egy olyan szimulációs modellt, mely az 

adaptív funkcionalitás támogatására különösen alkalmas. A kutatás során megállapítottam, 

hogy a jelenlegi anyagáramlás szimulációs modellek legtöbbször 2D-ben jól ábrázolhatók. A 

folyamatok ábrázolására a folyamatleíró nyelveknél megszokott szintén kétdimenziós 

ábrázolásmódot alkalmazzák, viszont jelenleg a két struktúrát nem ábrázolják egységesen. A 

kutatás során kidolgozott „medúza” modell lényege, hogy az anyagáramlási kapcsolatainkat 

2D-ben ki tudjuk teríteni, az időbeli folyamatokat pedig erre a síkra merőlegesen 

modellezzük. Az egyes folyamatok ábrázolása közvetlenül az alá a pont alá kerül 

függőlegesen, melyhez tartozik, így a teljes modell x-y-t koordináta rendszerben kerül 

megvalósításra szimulációs környezetben. Ez az ábrázolásmód mind a térbeli relációk, mind 

a folyamatok szemléletes ábrázolását lehetővé teszi. 

 

Tézis:  

A kutatás során kidolgoztam és példák segítségével igazoltam egy olyan új típusú szimuláció 

alapú modellt (Medúza-modell), mely hatékonyan egyesíti a folyamatok térbeli és időbeli 

jellemzőire koncentráló szimulációs modellek előnyeit. 
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4.	Összefoglalás	és	jövőbeni	kutatás		
 
Az értekezésben bemutatott eredmények az anyagáramlási és információs rendszerek 

összefüggéseivel foglalkoznak. A kutatás során elméleti modellt és az ebből adódó 

alkalmazási példát egyaránt sikerült kidolgozni. A kutatás természetesen folytatható, ennek 

alapjául első sorban a 4. tézisben kidolgozott modellt fogjuk alapul venni. Azt 

tanulmányozzuk, hogy a modellt hogyan lehet a strukturális adaptáció problémájára 

megoldani. 
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