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Bevezetés 

1

1 Bevezetés 

Az élesed  nemzetközi piaci verseny, a gyorsuló m szaki, technológiai fejl dés és a 

növekv  vásárlói követelmények hatására a vállalatok számára dönt  tényez vé vált az 

új, piackonform termékek kifejlesztése.  

Az újszer ség, a funkcióteljesítés, a költség- és min ségi szempontok mellett a 

folyamatosan változó m szaki-gazdasági környezetben egyre nagyobb szerepet játszik 

az id . Csak azok a jó min ség , gazdaságos termékek lehetnek sikeresek és 

versenyképesek, amelyek megfelel  id ben kerülnek a piacra. Ezért napjainkban 

középpontba került a megfelel  m szaki, gazdasági és min ségi jellemz kkel 

rendelkez  termékek megkívánt id pontban való piacra kerülését biztosító 

termékfejlesztési folyamat és módszertan kidolgozása. Ezekben a m szaki-technikai 

problémák megoldása mellett hangsúlyt kap a fejlesztési-tervezési folyamat szervezése, 

az id , er források, kapacitás, költség- és információfolyamat tervezése, a fejlesztési 

folyamat min ségbiztosítása, illetve az innovációval együtt járó kockázat tudatos 

kezelése.

A termék életpályájának els  szakasza a terméktervezés, amely magában foglalja a 

piacanalízist, az igények feltárását, ahol a termék még nem tárgyiasult formában, 

sokszor csak ötlet szinten, írásos formában, esetleg vázlatokon vagy forma-modellben 

jelenik meg. A funkciót megvalósító fizikai hatáselvek és hordozók általában még nem 

tisztázottak, nincsenek kijelölve, csak elvek vagy koncepció formájában léteznek. Az 

els  szakasz másik fontos eleme a termék konkretizálása, amely a fejlesztési 

folyamatban a konstrukciós tervezéssel folytatódik, aminek az eredményeképpen egy 

gyártásra érett termékleírás, dokumentáció áll rendelkezésre. 

A második szakasz a termék fizikai megvalósítását, gyártását, elosztását, értékesítését 

foglalja magában. Ebben a szakaszban kapja meg a termék tárgyiasult formáját, és 

hordozza azokat a funkciókat, melyekért életre hívták. 

A harmadik szakasz a felhasználás, amelyben a termék adott ideig rendelkezik az elvárt 

tulajdonságokkal és teljesíti a megkövetelt funkciókat. Ennek a szakasznak a hossza 

több tényez t l is függ, például a javíthatóságtól, az erkölcsi vagy fizikai elavulástól, 

igényekt l, divattól stb. 
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Az utolsó szakasz a termékkivonás, ahol a termék elemeit, esetleg részegységeit újra 

felhasználják, alapanyagként újrahasznosítják vagy véglegesen megsemmisítik.  

Az életpálya els  két szakaszát felölel  termékfejlesztési folyamatot részletesen az 

[Ehr95] tárgyalja, általános folyamatmodelljét, referenciamodelljét [DSS00], [DSS01] 

adja meg, amely csak durva áttekint  képet ad a tényleges tevékenységek kapcsolatáról, 

így a menedzsment, marketing, géptervezés, ergonómia, gyártástechnológia, logisztika 

stb. tevékenységeir l, de nem részletezi a konstrukciós tervezési és gyártási folyamat 

pontos felépítését, tervezését (1.1. ábra).

1.1. ábra A termékfejlesztési folyamat referenciamodellje [DSS00] 

A referenciamodell a termékfejlesztési folyamatot négy szakaszra bontja. Els  része a a 

piaci analízist l a termékötletek meghatározásáig tart. A második szakasz, a  

termékötlett l a koncepcióig tart, a tervezend  termék meghatározását és a hozzá 

kapcsolódó m szaki (követelmények, forma) és gazdasági információk gy jtését, 

értékelését jelenti. Az ebben a szakaszban meghatározott jellemz k szerint történik a 

termék fejlesztése, tervezése (konstrukciós tervezés). 

A terméktervezési szakaszban a piac és a felhasználó áll a középpontban. Ebben a 

szakaszban vizsgálják, majd a szakasz végén rögzítik, hogy milyen terméket, milyen 

követelmények kielégítése mellett kell megtervezni. A konstrukciós tervezést és 

gyártást magába foglaló szakaszok els sorban a termékre, illetve annak részegységeire 

és alkatrészeire összpontosítanak, természetesen figyelembe véve az életpálya 

termékfejlesztési folyamat referenciamodelljében nem szerepl  használati és kivonási 

szakaszokat. A használati szakaszban az ember és a termék közötti kapcsolatra, illetve a 

termékhez kapcsolódó szolgáltatásokra helyez dik a hangsúly [MTA05], míg a 



Bevezetés 

3

termékkivonás, újrahasznosítás során a termék legapróbb összetev kig lebontott 

szerkezete játszik szerepet. 

A termékéletpálya egyes szakaszai, így a termékfejlesztés is ma egyre rövidebb a piac 

által diktált kényszerpályának megfelel en. Így csak azok a vállalatok tudnak 

versenyképesek maradni, biztosítva fennmaradásukat, akik rövid id  alatt gazdaságos és 

jó min ség , újszer  terméket tudnak kínálni a vev k számára. Ez a termékváltási id  a 

gépészet területén ma 3-5 év, míg az informatika területén sokkal rövidebb, akár fél 

évre is csökkenhet. A termék életciklusa során a termék tulajdonságai, így a költségek is 

az els  szakaszban, nagymértékben a fejlesztési-tervezési folyamat eredményességét l

függenek (1.2. ábra), ami indokolja és szükségessé teszi a tervezési elméletek és 

módszertanok vizsgálatait, fejlesztését.  

1.2. ábra Költségek rögzítése a termék életciklus elején [Ehr95] 

A termékfejlesztés és ezen belül a konstrukciós tervezés két nagyon fontos, egymással 

összefügg , meghatározó eleme maga a tervezését leíró folyamat és a termék el állítása.

Ennek megfelel en alapvet en két lehet ség kínálkozik a versenyképesség javítására, 

egyfel l a termék tervezés, másfel l a termékel állítás folyamatának folyamatos 

javítása, optimalizálása. 

1.1 A kutatások jelenlegi állása 

A versenyképesség növelésének egyik módja a vállalat egy termékének javítása, tovább 

fejlesztése, amikor is például egy optimalizált geometria, jobb anyagválasztás 

csökkentheti a termék tömegét és költségét. Például a jobb például anyagválasztás

hosszabb élettartamot, nagyobb teljesítményt tesz lehet vé, ezzel növelve a termék 
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min ségét, használhatóságát. A termék m ködését meghatározó fizikai elv 

megváltoztatásával, összetev inek átalakításával, átrendezésével pedig egy jobb vagy 

több funkcióval bíró terméket lehet létrehozni.

A másik út, a termék tervezését, fejlesztését leíró folyamat javítása, a tervezési id

csökkentése, az er források jobb kihasználása. A folyamatok optimalizálása csökkenti a 

tervezés idejét, hiszen így elkerülhet  a rossz szervezésb l származó többletmunka és a 

szükséges információkra való várakozás. A terméktervezési és fejlesztési folyamatok 

min ségét az átláthatóság, az után- és visszakövethet ség, a definiált információs 

folyamat és a tervek összehangolása határozza meg. Így a változtatások id ben 

felismerhet ek, tovább adhatóak, és elkerülhet , hogy az abból ered  hibákat csak a 

gyártás, illetve az összeszerelés során ismerjék fel, ami természetesen növelné a 

költségeket. A termékek fejlesztési tevékenységei és folyamatai csak akkor 

támogathatóak hatékonyan, ha azok megfelel en ismertek, formalizáltak és struktúrájuk 

is ismert. Így növelhet  a vállalat hatékonysága és rugalmassága a piaci követelmények 

tekintetében [Rei98].  

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a tervezés során keletkezik a termékhez köthet

hibák 75%-a, amelyek kijavításának költségei annál nagyobbak, minél kés bb derülnek 

ki. Ezt szemlélteti az 1.3. ábra, amelyik a költségarányos hibarátát az adott fázisban 

kijavítható hibák és a javítás költségének arányát tünteti fel. Ezért a használatos 

tervezési folyamat modellek mellé komoly eszközrendszert fejlesztettek ki a pontosabb, 

gyorsabb tervezéshez, a hibák kisz résére és meghatározására, így például a DfX, 

FMEA, FEM, CFD, CAx technikákat. 

1.3. ábra A tervezési hibák elhárításának költsége [Ehr95] 
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A termék életpályáját tekintve talán a legjobban irányított és megfelel en támogatott 

terület a gyártási folyamatok tervezése, illetve a termeléstervezés. Ennek oka a folyamat 

és a tevékenységek sajátságain túl az életciklusban kiemelked  nagy költségigény, 

éppen ezért nagyobb figyelmet fordítottak rájuk, mint a konstrukciós tervezési 

folyamatra. Bár mindegyik területet a gazdaságosság és min ség céljai vezérlik, a 

gyártási folyamatok tervezésében és a termeléstervezésben elért eredmények és 

módszerek nem alkalmazhatóak teljes mértékben a konstrukciós tervezési és fejlesztési 

folyamatok területén.  

A f  különbségek abból adódnak, hogy a gyártási folyamatot egy jól definiált 

dokumentáció alapján készítik, és a termeléstervezés, irányítás ezek alapján tervezi meg 

az alkatrészek, termékek legyártását. A probléma az, hogy a konstrukcióval kapcsolatos 

vev i visszajelzések a tervek engedélyeztetéséhez képest id ben távol vannak. A 

gyártás megkezdésekor a követelmények rögzítettek, ismertek a darabszámok, a 

technológiai paraméterek, méretek stb., ha pedig a megmunkálás során a méretek 

eltérnek az el írtaktól, a legtöbb esetben elég a gyártási paraméterek átállítása. A 

tervezés során, a dinamikusan változó igények miatt nincs lehet ség a követelmények 

100%-os, pontos rögzítésére. A tervezés eredménye legtöbbször az els  elkészült darab 

kipróbálásakor jelentkezik. 

A másik jellemz  különbség, hogy a gyártási folyamatok tervezése során olyan tervek 

készülnek, amelyek repetitív tevékenységekb l állnak, amelyeket a termelésirányítás az 

aktuális vállalati igényeknek megfelel en tervez be. A tervezési folyamat nem ilyen, itt 

az érték azon alapszik, hogy nem „szabad” kétszer ugyanazt a dolgot „felfedezni”, 

újszer séget hordozó termékre van szükség. Az ismétl dés miatt a gyártási folyamat 

elemeinek id - és költségszükséglete jól tervezhet , a folyamat ideje kötött és könnyen 

eldönthet , hogy egy adott alkatrész megmunkálása befejez dött-e. A tervezés sajnos, 

itt is eltérést mutat, mert a tervezésre szánt id t a feladatok mindig kitöltik, azt a legtöbb 

esetben túllépik. Ez annak az eredménye, hogy a konstrukt rök nem elégedhetnek meg 

az els , közelít leg jó megoldással, mert ez csak a kielégít , de nem a legjobb, 

versenyképes terméket jelentené. 

A tervezési folyamatokat ma leggyakrabban kötött munkafolyamatok (workflow) 

formájában adják meg és „kezelésüket” a PLM rendszerek biztosítják. El nyük, hogy 

egyes megoldásaik integrálják a PDM/EDM, adott esetben PPS, SCM feladatokat is. 

Hátrányuk, hogy a workflow-alapú folyamatleírás csak ismétl d , egyszer  tervezési 



Bevezetés 

6

tevékenységek modellezésére alkalmas, és csak teljes egészként kezelhet , a 

tervezésben gyakran el forduló iterációkat nem lehet velük dinamikusan megadni. Ma 

ipari alkalmazásuk kb. 10-20 feladatból álló folyamatok tervezésére korlátozódik. A 

folyamat feladataihoz szükséges er források hozzárendelése nem automatizált, a merev, 

el re programozott felépítés nem teszi lehet vé az adott esetben megváltozó 

követelményeknek megfelel  folyamat átalakítást. Használatuk csak el re standardizált, 

repetitív folyamatok esetén hatékony.  

Ma a vállalatok a fent leírt szabványosított, többszöri végrehajtásra létrehozott 

munkafolyamatokon keresztül tervezik termékeiket, teljesítik a min ségbiztosítás és 

min ségirányítás el írásait. A termék változatossága nem fogható meg ezen a szinten, 

és a tervezés valós folyamata, – az egy termék megtervezésébe bevont különböz

szakterületek, emberek és feladataik kapcsolata – nem tervezhet  meg kell

pontossággal. Ez problémát okoz az információs folyamatban, hosszabb tervezési id t,

többlet költségeket eredményez és kockázatot jelent a vállalat számára, hiszen nem 

tudja el re megtervezni a tervezési, fejlesztési folyamat lebonyolításához szükséges 

er forrásokat, költségeket.

1.2 Célkit zés

A dolgozat célja egy módszer (eszköz) kidolgozása, amely integrálható a ma elfogadott 

folyamatmodellezési eljárásokba, rendszerekbe, és lehet vé teszi a konstrukciós 

folyamatok pontosabb, több szempont szerinti tervezését, er forrás és költségszempontú 

optimalizálását lehet séget ad a folyamat változó piaci követelményeknek megfelel

átalakítására, dinamikus áttervezésére. 

Dolgozatomban vizsgálni fogom a tervezéselmélet és módszertan eddigi eredményeit, a 

folyamatmodellezés eszközrendszerét, végül az optimalizálás feladathoz illeszked

technikáit. A következtetések alapján megoldást dolgozok ki és ismertetem az elért 

eredményeket. 

A kit zött célok megvalósítása igényli a tervezéstudomány és tervezésmódszertan, a 

menedzsment és a folyamatoptimalizálás ismeretét, egyidej  alkalmazását és 

továbbfejlesztését, ezért a dolgozat második fejezete a tervezéstudomány konstrukciós 

folyamatok szempontjából fontos eredményeit és módszereit tárgyalja. A harmadik 

fejezet a folyamatmodellezési és hálótervezési eszközöket ismerteti, a negyedik fejezet 

pedig a folyamatok optimalizálása terén alkalmazott technikákat elemzi. Az ötödik 
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fejezet az általam kidolgozott konstrukciós tervezési folyamatok optimalizálására 

alkalmazott módszert és eszközt, valamint az elért eredményeket írja le. A hatodik 

fejezet a konstrukciós folyamatok er forrás-optimalizálására kidolgozott módszert és a 

vizsgálataim eredményeit mutatja be. A vizsgálataimhoz az irodalomból ismert két 

példát alkalmaztam [Rog96], [TSe74]. A hetedik fejezet az elért eredmények alapján a 

további lehetséges kutatási irányokat, a nyolcadik fejezet a magyar nyelv  összefoglalót 

tartalmazza. A kilencedik fejezetben összefoglalom az új tudományos eredményeimet. 

A tizedik fejezet az angol nyelv  összefoglalót, a tizenegyedik az irodalomjegyzéket, a 

tizenkettedik fejezet pedig a mellékleteket tartalmazza.  
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2 Gépészeti tervezés 

A technika és benne a termékek el állításában meghatározó szerepet játszó 

termékfejlesztési folyamat szerves részét képez  konstrukciós tervezés, így a 

géptervezés is, egyrészt az emberi kultúra része, másrészt kultúraformáló er . Ebb l

adódóan a technikának mindig társadalmi, politikai, gazdasági és ökológiai 

összefüggései vannak, amelyeket a m szaki alkotások létrehozása és használata során 

figyelembe kell venni, ilyen irányú kölcsönhatásaikkal számolni kell, ami önmagában is 

átfogó ismereteket igényel. Ugyanakkor az id ben felgyorsult technikai fejl dés, az 

egymástól elszakadó technikai és kulturális evolúció során létrejöv  m szaki

rendszereket egyre növekv  komplexitás jellemzi, amelyek nem csak a küls  szemlél ,

a felhasználó, hanem egy-egy szakterület mérnökei, az alkotók számára is  

áttekinthetetlenné válnak. Ezek, és a jöv  termékeivel szemben támasztott egyre több, 

az eddigiekt l részben eltér  és esetenként egymásnak ellentmondó, dinamikusan 

változó követelmények (pld. új m szaki funkciók, gazdaságos anyag- és 

energiafelhasználás, nagy fajlagos teljesítmény, automatizáltság, környezettudatosság, 

költség és fejlesztési id  csökkentés stb.), valamint a tervezés er forrásainak, 

technológiáinak megváltozása és új termék-el állítási filozófiák, tervezési-fejlesztési 

paradigmák megjelenésének hatására kiszélesedett a termékfejlesztés és a géptervezés 

fogalma, átalakult a szerkezete, szemléletmódja és kutatása is [HuE98]. 

Napjainkban a gép- és terméktervezés tudományában a tudományterület hagyományos 

magját képez  gépelemek és gépszerkezettan mellett – annak egyes részeit bizonyos 

mértékig magában foglalva – egyre nagyobb hangsúlyt kap a tervezéselmélet és -

módszertan, az informatika, a számítógépes technológiák, az elektronika és az 

automatizálás. A tudományterület részét képezik továbbá, új összefüggéseiben, a 

természettudományok, a mechanika, az anyagtudományok és technológia, de megjelent 

benne a biológia, az ergonómia, a pszichológia is, és a folyamat jellegéb l, valamint a 

vele szemben támasztott követelményekb l (id , költség, min ség) adódóan növekv

szerepet játszanak benne a menedzsmenttudományok is. 

A gép- és terméktervezés fent bemutatott, rendkívül összetett és nagyon sok szempont 

szerint megközelíthet  tudományterületét, a kutatási tevékenységek besorolása, 

rendszerezése érdekében ma már nemzetközileg is elfogadott módon célszer  attól 

függ en felosztani, hogy a kutatás mire irányul: 
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a tervezési folyamatra vagy  

annak eredményeként létrejöv  m szaki alkotásra, objektumra, illetve 

a kutatás, az elért eredmények leíró (deszkriptív) vagy 

el író (preszkriptív) jellege szerint [HuS88]. 

2.1. ábra A tervezéstudomány f  területei 

Az így kialakuló négy terület mellett, jelent ségénél fogva, ki kell jelölni az alkalmazott 

tervezési módszerekkel, a folyamat lefutásával és eredményeivel szoros kapcsolatban 

álló tervez i és eszközjelleg  er források elméleti és alkalmazási kérdéseit felölel

ötödik f  területet is (2.1. ábra).  

Ennek megfelel en a fejezet a tervezési folyamat elméletével, sajátosságaival, 

hatásaival, elemeivel és azok kapcsolataival foglalkozik (tervezéselmélet). Rövid 

áttekintést ad a tervezési folyamat során alkalmazott módszerekkel foglalkozó 

tervezésmódszertanról és részletesen elemzi a tervezési folyamat leírásával foglalkozó 

elméleteket. 

A tervezéstudomány, illetve -elmélet tudományos módszerekkel úgy elemzi a m szaki

rendszereket és azok kapcsolatát környezetükkel, hogy az ebb l felismerhet

összefüggések alapján a fejlesztési-tervezési feladat levezethet  legyen. Magyarázatot 

keres a tervezett objektum kialakulási folyamatára, leírja, hogy a tervezés folyamán a 

tervez  hogyan alakítja a bizonytalan meghatározásokat egyértelm  információkká, és 

vizsgálja a tervezési folyamat és a tervezési környezet kölcsönhatását.  
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A tervezésmódszertan konkrét cselekvési folyamatot (tervezési folyamat) és 

módszereket, eszközöket ad m szaki termékek fejlesztéséhez, tervezéséhez, amelyek a 

tervezéstudományból és annak filozófiájából, valamint különféle alkalmazások során 

nyert tapasztalatokból származnak. Ide tartoznak a különféle folyamattervek, amelyek a 

munkalépések és tervezési fázisok tartalmi, szervezeti kapcsolatait adják meg; 

szabályok és elvek, amelyek az általános és speciális követelmények kielégítését teszik 

lehet vé; valamint módszerek, eszközök, amelyek az egyes konstrukciós feladatok, 

részproblémák megoldásában segítenek.  

A tervezésmódszertan [PaB86]: 

problémaorientált eljárásrend, mely a m szaki tervezés területén feladattól és 

vállalattól függetlenül alkalmazható; 

támogatja a felismerés és „feltalálás” folyamatát, módszerekkel, eszközökkel 

segíti a tervez t az optimális megoldás megtalálásában; 

a megoldásokat nem teljesen véletlenül hozza létre; 

a megoldásokat igyekszik más, rokon problémákra is alkalmazni; 

tanítható és tanulható. 

A fenti szempontok figyelembevételével számos módszertan került kidolgozásra, 

amelyek rendszerhatárai, bemenetei és kimenetei is mások. 

2.1 Tervezési iskolák 

A terméktervezés és különösen a konstrukciós fejlesztés támogatására többféle 

módszertant és elméletet dolgoztak ki. A közöttük lév  eltérések oka a legtöbb esetben 

a más-más megközelítési mód, a kidolgozás bázisául szolgáló szakterület (gépgyártás, 

gépszerkezettan, moduláris rendszer  gépek stb.). A gyakorlatban azonban csak azok 

terjedtek el, amelyekre jellemz , hogy: 

alkalmazhatóak különböz  m szaki rendszerek fejlesztésére, tervezésére, 

leképezik és támogatják a tervez  gondolkodásmódját, 

pragmatikusak és gyakorlatorientáltak. 

Így a kidolgozott elméleteket két f  csoportra lehet osztani: 
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Deszkriptív, leíró elméletek, amelyek nem írják el  a tervezési folyamat 

lefutását, az elvégzend  tevékenységeket, csak a tervezés egyes lépéseinél 

alkalmazott módszerekkel vagy irányelvekkel segítik a tervez  munkáját. Az 

alkalmazott domináns módszerekt l függ en ezek tovább csoportosíthatók 

intuitív és diszkurzív tervezési elméletekre. 

Preszkriptív, el író elméletek, amelyek a tervez t segítve, végigkövethet

eljárásrendet adnak. Megadják a tervezés sikerének érdekében végrehajtandó 

feladatokat, azok sorrendjét és a feladat megoldás módszereit.  

2.1.1 Leíró tervezési elméletek 

A deszkriptív modellek f  jellemz je, hogy nem írják el  a tervezési folyamatot, hanem 

a tervezés bizonyos lépéseit támogató eljárásokra helyezik a hangsúlyt. 

2.1.1.1 Diszkurzív szemléletmódú elméletek 

A diszkurzív tervezési iskolák törvényszer ségekre, logikai kapcsolatokra és 

következtetésekre építenek. 

A termék funkcióstruktúráján alapuló elméletet dolgozott ki Rodenacker [Ro7091], 

[Rod91]. Ezt továbbfejlesztve és kib vítve a személyi, módszertani és információs 

integrációval jött létre az integrált terméktervezés [Ehr95]. Ehhez további 

segédeszközöket, részfolyamatokat dolgozott ki Andreasen [AnH87], [And91], amelyek 

a vev i igények pontosabb feltárását és az ebb l létrehozható követelményjegyzék és 

funkcióstruktúra pontosabb megadását tették lehet vé.

A tervezés különböz  szintjein az egyes megoldási változatok kidolgozására 

fejlesztették ki a morfológiai mátrix módszert, amelyben az egyes funkciókra több 

megoldási lehet séget ad meg, majd ezeket kombinálja egymással [Zwi89]. 

A diszkurzív módszerek közé sorolhatóak a rendszerszemlélet  megközelítéssel él , de 

azt absztrakt szinten megfogalmazó leírások. Ebbe a csoportba tartozik az úgynevezett  

„Total design” [Pug90], a tervezési folyamat bizonyos fokú automatizálhatóságát célzó, 

axiomatikus tervezéselmélet (Axiomatic design) [Suh84], [LeS94], [Suh99], amelyben a 

tervezés környezetét részterületekre bontják, és azok kapcsolatait adják meg. A 

kapcsolatok megadása a kreatív koncepcióképzést takarja, amelynek meg kell felelnie a 

tervezés axiómáinak. Az emberi intelligencia szerkezeti modelljére épül  „általános 

tervezéselmélet” viszont rögzített megoldások alapján próbál az új tervezési feladat 
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esetén analógiákat keresni, és azokat az új környezetnek megfelel en átalakítva 

alkalmazni [Yos81], [ToY88], [Yos89], [Tom98]. A tárgyalt elméletek gyakorlati 

alkalmazása azonban eddig még nem valósult meg.  

2.1.1.2 Intuitív személetmódú elméletek 

Az intuitív módszerek egy része új ötletek létrehozását támogatja, asszociációra épül, 

amelyet a gondolatok tartalmi átrendezését segít  technikák által ér el. Ide sorolható 

többek között a brainstorming és a csoportos szellemi alkotó technikák töbsége  is 

[Ehr95]. Az intuitív eljárások nagy hangsúlyt helyeznek a megszerzett tapasztalatra, 

szakismeretre, kreativitásra és az egyén intuíciójára. F  alkalmazási területük a 

koncepcióképzés fázisa. 

A Bercsey és Vajna [BeV94], valamint Clement [Cle05], [VCJ05] által kidolgozott 

autogenetikus tervezéselmélet a m szaki rendszerek fejl dését a feltételezett 

természetes evolúció analógiáján keresztül írja le. Az elmélet gyakorlati alkalmazása 

azonban ma még nem teljesen megoldott. Ebben a komplex fejl dési rendszerben 

ismerni kell a fizikai, kémiai törvényszer ségeket és azok alkalmazhatósági szabályait, 

a termékkel szemben támasztott követelményeket és a termék tulajdonságainak 

ellen rzésére szolgáló eszközrendszert. A konstrukciós tervezés és a számítógépes 

tudományok mai szintjén a replikációs szintek (régebbi megoldások átvétele és 

átalakítása az új környezetnek megfelel en) keresésében és tudatos használatában 

jelenthet el nyt.

A tervezési folyamat koncepcionális fázisát támogató módszert dolgozott ki Altschuller 

[Alt84], aki a hagyományos kreatív problémamegoldási módszerek fejlesztésével 

foglalkozott, amely szabadalmak és m szaki megoldások elemzésén alapul. A módszer 

a TRIZ nevet kapta. Linde és Hill [LiH93] (ellentmondás-orientált tervezés) rendszere 

integrálja az autogenetikus tervezéselmélet evolúciós gondolkodásmódját és a TRIZ 

filozófiát.

2.1.2 El író tervezési elméletek 

A preszkriptív modellek legf bb jellemz je a rendszerszemlélet  megközelítés és a 

gyakorlati tapasztalatokon alapuló formalizálás [Han65], [Kol85], [Kol89], [Hub80], 

[Hub84], [Rot82], [Fra84], [PaB86], [VDI86], [Ull92], amelyek az elemzés – 
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megbeszélés – következtetés útján vezetnek eredményhez, ezért rendszerezettséget 

követelnek.

Az els  összefoglaló m  a „Tervezés technikája” [Wög43] cím  könyv, amelyben már 

megjelennek a módszeres géptervezés alapjai, de széles körben csak a 60-as évekt l

kezd d en kidolgozott elméletek terjedtek el. Az elméletek egy része a három fázisra 

történ  felbontáson alapul (feladatpontosítás, koncepcióképzés, kialakítás) [Han65]. A 

tervezés folyamatát ciklikus folyamatként képzelték el, azaz minden lépés a kidolgozás, 

értékelés, kiválasztás, javítás négyesén [Kol85], [Kol89], illetve ezek iteratív 

alkalmazásán alapul. Hasonló gondolatot tükröz Ehrlenspiel TOTE sémája [Ehr95], 

amely a tervezés bármely fázisában a feladat pontosítás, megoldás keresés, megoldások 

értékelése és kiválasztása ciklikus folyamatot javasolja. 

A tervezési lépések és megoldási elemek között végbemen  folyamatok (anyag, 

energia, információ) leírására alkalmas módszer [Ro7091] egy tagoltabb megközelítést 

tesz lehet vé, ez azonban a részletessége miatt abban az esetben alkalmazható 

hatékonyan, ha például egy szabadalmat, vagy valóban teljesen új fizikai hatáselv 

alapján m köd  terméket kell létrehozni. A „hétköznapi” mérnöki tevékenység 

hatékonyságnövelése érdekében dolgozták ki a szisztematikusan strukturált, tervez i

katalógusokon alapuló, és ennek következtében algoritmizálható tervezéselméletet 

[Rot82], [Fra84].  

Pahl/Beitz [PaB86] elmélete – finomítva a mérnöki tevékenység leírását – négy 

szakaszra osztja a tervezés folyamatát (feladat tisztázása, koncepcióképzés, tervezés, 

kidolgozás). A kialakítás három f  elvnek kell megfeleljen: egyértelm ség,

egyszer ség, biztonság. A Pahl és Beitz által kidolgozott elmélet nagy el nye, hogy 

elméleti megalapozottsága mellett kell  rugalmasságot biztosít és követi a tervez i

gyakorlatot. Ez az elmélet szolgált a VDI 2221 [VDI86] irányelv kidolgozásának 

alapjául (2.1. ábra). A VDI 2221 nagy el nye, hogy skálázhatóan, a termék 

komplexitásától függetlenül alkalmazható. Így nem csak a termék tervezése, hanem 

annak részegységei vagy akár alkatrészei esetén is használható.  
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2.2. ábra A VDI 2221 által leírt tervezési folyamat [VDI86] 

Hasonló megközelítéssel élt az amerikai irodalomból ismert Ullman [Ull92]. A m szaki 

tervezés taxonómiája cím  munkájában a tervezési, fejlesztési folyamatok, eszközök és 

szervezeti formák tulajdonságait, jellemz it írja le. Szisztematikusan tagolja a f

feladatokat rész- és alfeladatok szintjére. A legnagyobb különbség az európai és 

amerikai tervezési iskolák között az, hogy az amerikai modellben a koncepcionális fázis 
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végén már rendelkezésre áll a termék szerkezeti struktúrája, el terve (részegységek, 

alkatrészek), míg ez az európai modell esetén csak a kialakítási fázis elején jön létre. 

2.2 A tervezési folyamatot befolyásoló tényez k

Az egyik legfontosabb, a konstrukciós tervezési folyamat tervezését befolyásoló 

tényez  a piac. A piac meghatározza az árat, a darabszámot, a piacra kerülés id pontját

és a min séget. A befolyásoló tényez k m szaki szemlélet  megközelítése bizonyos 

átfedést mutat a piaci szempontokkal, így az ár, darabszám és a min ség mellett fontos 

jellemz  maga a tervezend  termék struktúrája (felépítése), ennek megfelel en a 

konstrukció típusa, a követelmények és a termékstruktúrát bizonyos mértékig 

meghatározó funkcióstruktúra.  

A tervezési feladatok és az azokhoz tartozó folyamatok elemzése során kiderült, hogy a 

klasszikus elméletekben szerepl  összes folyamatelem nem minden esetben szükséges 

egy teljes folyamat leírásához [Opi71], [PaB86], [VDI86], ezért bevezették az alábbi 

három fogalmat, amelyek a f  tervezési típusokat definiálják: 

Új konstrukció esetén a konstrukt r számára nem áll rendelkezésre semmilyen 

megoldási javaslat. Saját megoldási utat kell kidolgozni. Ebben az esetben a 

konstrukciós lépések száma nagy.  

Illesztett konstrukció esetén a mérnök számára rendelkezésre állnak a megoldási 

elvek, ezért a rendszer funkciói és megoldási módjai csak minimálisan térnek el 

a korábbi megoldástól. 

Variáns konstrukció esetén a megoldási elv a kezdetekt l fogva ismert és 

rögzített. A rögzített funkcióstruktúra és az elemek elrendezése mellett csak a 

geometriai méretek változnak. Ebben az esetben csak a geometriai kialakításra 

kell koncentrálni. 

Az egyes típusoknál elvégzend  lépéseket a 2.3. ábra szemlélteti. Természetesen egy 

komplexebb termék esetén az egyes részegységekre vonatkozóan el fordulhat akár 

mind a három típus is.  

Ez a felosztás lehet séget ad egy olyan tervezési folyamattervre, ahol id ben további 

párhuzamosítások érhet ek el azzal, hogy az egyes részegységekre vonatkozó 

feladatsorok között kialakított kommunikációt el re megadják. Ezt a gondolatmenetet 

tükrözi a következ  fejezetben leírt simultaneous engineering [EBL95]. 
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2.3. ábra Feladatok konstrukciós típusok szerint [VDI86] 

A követelmények és a termék funkcióstruktúrája mind szerkezetileg, mind szervezetileg 

befolyásolja a tervezési folyamatot. A követelményjegyzéknek megfelel en jön létre a 

funkcióstruktúra. Már a feladatpontosítási és koncepcióképzési fázisban felmerül a 

követelmények szerkezeti csoportok szerinti csoportosítása. A követelményeket 

különböz  kategóriák szerint lehet rendszerezni (ergonómia, szilárdság, méret stb.). 

Ekkor azonban a követelmények közötti összefüggések nem jelennek meg, azaz nem 

látható át pontosan, hogy egy adott egységre mely követelmények vonatkoznak. Ezért 

érdemes a követelmények blokkokba foglalása, így átláthatóbb, hogy mely 

követelmények tartoznak egy csoportba, illetve melyek vonatkoznak egy részegységre. 

Ehhez hasonlóan a funkcióstruktúra (2.4. ábra) vizsgálata is fontos. Az itt végrehajtott 

blokkosítás, csoportba foglalás segítségével körvonalazhatóak az egy csoportba tartozó 

részek és az elemi, valamint általános funkciók. Segítséget nyújt a funkcióstruktúra-

változatok képzésében az egyes részfunkciók sorrendjének logikailag lehetséges 

felcserélésével, a funkciók szétválasztásával vagy összevonásával, részfunkciók 
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elhagyásával vagy a funkciók b vítésével egy új termék létrehozásában. Az alkalmazás 

feltétele a szerkezeti vagy funkcionális egységek és kapcsolatuk ismerete a 

termékstruktúrából. Meglév  termék áttervezése esetén a termékstruktúra 

származtatható a darabjegyzékb l.

2.4. ábra Szakítógép funkcióstruktúrája 

2.3 A tervezés idejét csökkent  módszerek, filozófiák 

A tervezés hatékonyságának növelése, a különféle CAD és EDM/PDM rendszerek 

alkalmazása mellett, továbbra is fontos feladat maradt. A tervezési id  csökkentésére 

O’Grady [Ogr92] kidolgozta a concurrent engineeringet. Ez a különböz  területek korai 

együttm ködését jelenti, így az egyes területek tudása megosztható a koncepcióképzés 

során. A termék egyes részegységeit a tervez i csoportok egymással versengve tervezik, 

egyeztetve elgondolásaikat. A rendszer m köd képességének követelménye a 

megfelel  informatikai rendszer mellett az emberi tényez , azaz a teammunkára 

alkalmas er források használata. Azóta több kutatási és alkalmazási példa bizonyította, 

hogy a concurrent engineering hatékony eszköze a hagyományos és az integrált 

terméktervezés területén a tervezési id  csökkentésének [YaH99], [LeS94], [PWD98]. 

Hasonló elgondolást tükröz a simultaneous engineering [EBL95], amely az eddig 

szigorú soros eljárási rendet megpróbálja párhuzamosítani, illetve bizonyos feladatok 

végs  és kezdeti szakaszait átlapolni. Mivel a tervezési munkák párhuzamossága 

megköveteli a részinformációk átadását, a rendszer csak akkor m ködik jól, ha az 

információ értéke (ebben az esetben az információ annál értékesebb, minél kevésbé 

változik a jöv ben, azaz lehet rá építeni) definiálható, ellenkez  esetben a módszer 

alkalmazása során a tervezési munka könnyen túllépheti a tervezés id korlátját [Eve90], 

[Eve96]. Ennek elkerülésére átfogó fázismodellt kell alkotni, mely tartalmazza a 

várható eredményeket, és a tervez i egységek számára rendelkezésre kell álljon egy 
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termék- és vállalatsemleges folyamatmodell. Az eljárás nagyban támaszkodik a 

hálótervezési technikákra és a vele szorosan összefügg  er forrás-tervezésre.  

A continuous engineering [For96] célkit zése a folyamatos munka, a nap 24 órájában. 

Ez azonban komoly infrastruktúrát igényel az adatok és a kommunikációs kapcsolatok 

terén, valamint a tervezési folyamat id -, költség- és er forráshelyes tervezését. A Ford 

vállalat 1995-ben vezette be ezt a rendszert, amelynek eredményeképpen a fejlesztési 

id  felére csökkent.

A tervezési feladatok 90%-ban a variáns és illesztett konstrukciók között oszlanak meg 

[GrG97]. Ezt a területet, azaz a már meglév  konstrukciók (tovább) fejlesztését 

támogatja a frontloading [EHS02], [EZW05], amelynek az alapja a terméket vagy 

termékcsoportot absztrakt, generikus szinten leíró koncepcionális termékstruktúra. A 

koncepcionális termékstruktúra nem alkatrészekb l áll, hanem komponensekb l, ahol 

minden komponens egy alkatrész generikus reprezentációját adja a megfelel

jellemz kkel (tervezési paraméterek, anyagválasztás, terhelések, követelmények, 

gyártási adatok, csomagolás stb.).  

Mivel egy termék továbbfejlesztése során a generikus struktúra ideális esetben nem 

vagy csak kicsit változik, a koncepcionális termékstruktúra egy lehetséges stabil 

reprezentációnak tekinthet . A koncepcionális termékstruktúra különböz

szemléletmódokat követhet, így más alkalmazási területekre is könnyen adaptálható. Ha 

például a koncepcionális termékstruktúra a funkcionális néz pontot követi, akkor 

támogatni tudja a komplex és/vagy eltér  termékváltozatokat is, amely így lehet vé

teszi a követelmények funkcionális rendszerben történ  leképezését. A termékstruktúra 

generikus részeinek szigorú szabályok szerinti felépítése ideális kapcsolatteremt

eszköz a termékel állítási folyamat korai fázisában szükséges információk számára – 

például a követelmények egyszer en köthet k a konstrukciós darabjegyzékhez

(EBOM). A frontloading célja, hogy a tervezés korai fázisában rendelkezésre álljanak 

mindazok az információk, amelyek az egyes tervezési lépések végrehajtásához 

szükségesek, az információkat „el re tölti”, és ezzel lerövidíti a tervezés idejét. A 

koncepcionális termékstruktúra képzi a tervezési folyamat tervezéséhez szükséges 

bázist, azaz, már nem a tevékenységek állnak a központban, hanem a termék 

részegységei és csak egy szinttel lejjebb jelennek meg a tervezés lépései, ahol 

megválasztható, hogy mely modell szerint áll össze az alkatrészek, részegységek és a 

termék létrehozásához szükséges munkalépések folyamata. 
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A konstrukciós tervezésre kidolgozott folyamatmodellek többségénél, de különösen a 

preszkriptív tervezési elméleteken alapulóknál a tervezés egyes fázisait, szakaszait 

merev döntési pontok választják el, ezzel lemerevítve, rugalmatlanná téve a tervezési 

folyamatot. A min ségkapuk (quality gates) analógiájára kidolgozott fáziskapu modell 

[ScM01], lehet vé teszi a fázisok és tevékenységek átfedését, a folyamatmodell 

feladattól, vállalattól és kockázattól függ  rugalmas átalakítását. A fáziskapuk a 

tervezési folyamat során bárhová beilleszthet k, így megvalósítják a min ségbiztosítás

alapgondolatát. A módszer lényege az, hogy a tervezés folyamata mentén 

min ségkapukat helyeznek el, amelyek id ben kötött helyen szerepelnek. Ha egy adott 

kapunál az eredmények nem megfelel ek, a rendszer lehet vé teszi a továbblépést, nem 

kell megállítani a tervezési folyamatot, hanem bizonyos feltételekkel tovább folyhat a 

tervezés, mellyel párhuzamosan megtörténik a hibák javítása. A végleges döntés a 

következ  kapunál történik, ezért a fáziskapu modell folyamatos, rugalmas, fókuszált és 

fuzzy (2.5. ábra).  

A folyamatosság azt jelenti, hogy a fázisok és a tevékenységek között átfedés van. A 

rugalmasság a feladattól, vállalattól, kockázattól függ  átalakíthatóságát és 

illeszthet ségét jelenti. A fókuszáltság azt jelenti, hogy a döntések a teljes fejlesztési 

folyamat optimális lefutásától is függnek, míg a fuzzy jelleg a döntési pontok 

elhelyezésének és a rajtuk való feltételhez kötött áthaladásnak a helyzett l függ

meghatározását fejezi ki. 

1. szakasz

Stratégia

1. kapu

2. szakasz

Ötlet

2. kapu

3. szakasz

3. kapu

4. szakasz

Fejlesztés

4. kapu

5. szakasz

Gyártás

5. kapu

6. szakasz

6. kapu

Termékel állítási folyamattal szemben 
támasztott követelmények:

folyamatos
rugalmas
célzott

A min ségkapuk ismertet jegyei:
fuzzy

- szituáció függ
- feltételhez kötött

2.5. ábra A fáziskapu modell [ScM01] 

2.3.1 Összegzés 

A technikai, technológiai fejl dés és a piaci verseny egyre szélesebb ismeretanyagot és 

több tudományterület (menedzsment, marketing, m szaki ismeretek) együttm ködését

kívánja meg a vállalatok, tervez k részér l. Így ma már nem elég pusztán a tervezés 

m szaki oldalának figyelembevétele, hanem a gazdasági szempontok és emberi 
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tényez k szem el tt tartása is fontos. Egy vállalat sikerét a termékb l származó 

nyereség adja, a nyereség létrehozása mögött azonban számos, különféle területeken 

dolgozó szakember, illetve ezeket az embereket magában foglaló vállalati struktúra áll. 

Ahhoz, hogy egy termékötletb l valóban siker legyen, számos tevékenységet kell 

pontosan, több peremfeltételnek (id , költség, min ség) megfelel en elvégezni, így a 

mérnöki munkát is.  

A tervezési folyamatok gyakorlatorientált modellje a referenciafolyamat (1.1. ábra), 

ezen belül pedig a konstrukciós folyamatok esetén a VDI 2221 követése ajánlott 

[PaB86]. El nye, hogy skálázhatóan alkalmazható komplex termékek esetén is (termék, 

részegység, alkatrész). A modell azonban véleményem szerint a funkciók és 

követelmények szintjén kiegészítésre szorul egy blokkosító, csoportba foglaló 

eljárással, amely átláthatóvá teszi a terméket a koncepcionális fázisban, és így segíti a 

konstrukciós folyamat tervezését. A kialakítási fázisban további el nyt jelent egy olyan 

módszer alkalmazása, amely képes a tervezés iteratív jellegét megragadni, átláthatóvá és 

tervezhet vé teszi részegység és alkatrész szinten az egymásba karoló ciklusokat. Az 

egyes részegységek, alkatrészek tervezése a VDI 2221-en belül további eltéréseket 

mutathat, például a konstrukció fajtája szerint (új, variáns vagy illesztett konstrukció).  

A 2.3 fejezetben leírt tervezési filozófiákkal kiegészített VDI 2221 el segíti a 

tevékenységek párhuzamosítását és a tervezési id  rövidítését.

Dolgozatomban az általános konstrukciós tervezési folyamat leírására a VDI 2221 által 

javasolt folyamatot alkalmazom, azzal a kiegészítéssel, hogy az elvi megoldások 

folyamatelem eredményeként kapott szerkezeti struktúra elemeire - alkatrészek, 

részegységek – ismét a VDI 2221 alkalmazását javaslom. Ezt az ismételt helyettesítést 

egészen az alkatrész szintig lehet folytatni azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes 

részegységek és alkatrészek tervezése során a folyamat változhat az adott részegység, 

alkatrész konstrukciós típusa szerint. 

A következ  fejezetben olyan folyamatmodellezési eljárásokat vizsgálok, amelyek 

alkalmasak feladatsorrendek, folyamatok leírására, és mindemellett kezelik az 

er forrásokat és a hálótervezési feladatokat.  
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3 Folyamatmodellezés 

A folyamat térben és id ben lejátszódó események (tevékenységek) meghatározott 

láncolata, amely valamilyen igény kielégítésére, kit zött cél elérésére szolgál. A 

folyamatban fennálló viszonyok, kapcsolatok tanulmányozása révén lehet ség van azok 

elkülönítésére és rendszerbe foglalására.  

Egy rendszer – ilyen a konstrukciós tervezés is, hiszen valamilyen célt szolgáló, térben 

és id ben lejátszódó tevékenységek meghatározott sorozata – „dolgok vagy részek 

csoportja, amelyek egészként dolgoznak együtt”, illetve „elképzelések, elméletek, elvek 

halmaza, amelyek alapján valami megtehet ” [Tót04]. A rendszerben bekövetkez

állapotváltozások id beli sorozatainak összessége pedig a folyamat, a konstrukciós 

tervezési folyamat. 

A rendszer szerkezete, a rendszer elemei közötti és az elemek és az egész közötti 

kapcsolatok összessége. Ahhoz, hogy minél konkrétabban le lehessen írni egy rendszert, 

meg kell adni a részeit és a részek közötti kapcsolatot. A konstrukciós tervezés 

rendszere modellezhet  a rendszertechnikában használatos „fekete doboz” modellel, 

amely a környezet fel l bemeneteket kap, például funkcionális követelmények, 

költségek, tervezés ideje, amelyekre egy vagy több kimenettel válaszol, például rajz, 

termék dokumentáció, hálóterv formájában.  

A folyamatmodellek, felhasznált absztrakció mértéke és jellege, valamint a 

folyamatmodellezésben való alkalmazás szerinti csoportosítását mutatja a 3.1. ábra, 

amely alapján analóg, verbális, szimbolikus modellek különböztethet ek meg. 

Az analóg modellek a folyamatok törvényszer ségeit fizikai eszközökkel írják le. A 

modell analóg, ha a folyamat valóságos állapotának elemei, térbeli elrendezése és 

kapcsolatai megfelelnek a modell elemeinek, térbeli elrendezésének és kapcsolatainak.  

A verbális modellek a folyamatok m ködését köznyelvi vagy szaknyelvi szavakkal és 

mondatokkal írják le. Ezeket f ként a folyamat min ségi jellemzésére, valamint 

összetettebb, bonyolultabb résztevékenységek leírására alkalmazzák.  

A szimbolikus modellek a folyamatok valóságos elemeit, tényez it, törvényeit 

szimbólumokkal, jelképekkel és a közöttük fennálló logikai összefüggésekkel írják le. A 

szimbolikus vagy jelmodellek alkalmazása a legelterjedtebb.
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Ha a jelmodellben használt szimbólumokban különböz  ábrajelek, valamint irányított 

nyilak, illetve összeköt  vonalak vannak, akkor ábrajel modellr l beszélünk, amelyek 

lehetnek: 

statikusak, ha tényez ik között az id  nem szerepel, más néven állapotmodellek; 

dinamikusak, ha tényez ik között az id  is szerepel, más néven ezek a 

folyamatábrák, amelyek lehetnek út-id  vagy tevékenység-id  összefüggés ek;

speciálisak, ha valamilyen különleges, áttételes rendszerösszefüggéseket 

mutatnak be. 

Analóg modellek
Verbális
modellek

Szimbolikus
modellek

Statikus Dinamikus

Ábrajel modellek
Számjel
modellek

Statikus
modellek

Dinamikus
modellek

Speciális
modellek

Matematikai
modellek

Számszerüsített
sémák

Út-id  ábrák
Tevékenység-id

ábrák

Hálótervek Általános gráfok
Sávdiagramok

(Gantt-diagram)
FolyamatábrákHatásábrák

Modellek

3.1. ábra Folyamatmodellezési módszerek [Koc76] 

Ha a jelmodellben használt szimbólumok nem ábrák, hanem matematikai absztrakciós 

jelek, és a közöttük lév  logikai kapcsolat kvantitatív mennyiségeket, összefüggéseket 

is kifejez, számjel-modellr l beszélünk. 

A tervezési folyamatok leírására a tevékenység-id  ábrákat alkalmazzák. A 

termékstruktúra kapcsolati modellezésére szolgálnak a blokkdiagramok, 

folyamattervek, ezek id beli leképezése pedig a hálótervekkel tehet  meg. Az említett 

eljárások matematikai szempontból a gráfelméleten alapulnak.  
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3.1 Hálótervezési eljárások 

A hálótervezési eszközök olyan eljárások, amelyek lehet vé teszik bonyolult, nagy 

folyamatok tervezését, strukturálását, vezérlését és felügyeletét. Az egyre nagyobb 

projektek a projektmenedzsment szervezeti formái mellett szükségessé teszik a 

hálótervezés eszközeinek használatát is.

A hálótervezési eljárások két f  csoportra oszthatóak a tevékenységek struktúrája 

alapján [Rei94]: 

determinisztikus eljárások; 

sztochasztikus eljárások. 

A determinisztikus eljárások esetén a projekt el re meghatározható, azaz a megtervezett 

háló összes ága lefutásra kerül a projekt megvalósításának végéig. Ilyen eljárások 

például a CPM (Critical Path Method, illetve annak változatai, CPPS, LESS), és az 

MPM (Metra Potential Method, illetve annak változatai PDM, PPS ).  

A második csoportba olyan eljárások tartoznak, amelyek esetén a projekt lefutása, útja 

nem jelezhet  teljes biztossággal el re. Ezekben a rendszerekben az egyes 

munkalépések, tevékenységek eredménye kihatással van a további projektlefutás 

irányára, idejére. A PERT (Program Evaluation and Review Technique) például a 

feladatok idejét valószín ségi változóval modellezi – leggyakrabban béta-eloszlással. A 

szochasztikus hálók másik csoportjában az egyes munkalépések után döntési pontok 

állnak és valószín ségi értékekkel lehet megadni a projekt további útját. Ezeknél az 

eljárásoknál, ellentétben a determinisztikus eljárásokkal, nem minden el re tervezett 

projektút kerül bejárásra. A sztochasztikus hálótervezési eljárásokat döntési hálóknak is 

nevezik. Ilyen eljárás a GERT (Graphical Evaluation and Review Technique), a GAN 

(Generalized Activity Networks) és azok a módszerek, amelyek a Petri-hálókon 

alapulnak [Obe96], [Aza06]. 

A hálótervezés menete a következ :

tevékenységek és azok kapcsolatának megadása; 

id k hozzárendelése (a folyamatterv átalakul hálótervvé); 
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számítások elvégzése, a teljes tartalékid , kritikus út, teljes id , legkorábbi és 

legkés bbi tevékenység id k, illetve a minimálisan szabad, a független és a 

feltételes tartalékok meghatározása. 

Az így létrejött hálóterv lehet vé teszi a feladat végrehajtásához szükséges 

kapacitástervezést, amelynek legelterjedtebb eszköze a Gantt-diagram. 

A sztochasztikus eljárásokat korábban gazdasági, kutatási és termékfejlesztési 

projektekre egyaránt alkalmazták, de ma egyre inkább háttérbe szorulnak. A 

determinisztikus eljárások széleskör  elterjedése és alkalmazása miatt a dolgozatomban 

ezeket az eljárásokat fogom részletesebben tárgyalni. 

3.1.1 A kritikus út módszere (CPM) 

Alapelvét tekintve a CPM egy tevékenységél  eljárás [Rei94], tehát a gráf éleivel 

tevékenységet jelöl, a csomópontok pedig az eseményeket jelentik, vagyis a 

tevékenységek befejezésével el állt pillanatnyi állapotot. A tevékenységek közötti 

kapcsolat vég - kezdet típusú, ami azt jelenti hogy egy következ  tevékenység akkor 

kezdhet  meg, ha az el z  befejez dött. Ezért szokták mérföldk  típusú hálótervnek is 

nevezni. A CPM hálók kezelik az id beli átfedéseket, de ehhez megszakíthatóvá kell 

tenni a tevékenységeket és látszattevékenységeket kell alkalmazni, ez a módszer 

azonban nem „elegáns”. 

3.1.2 Tevékenység csomópont módszer (MPM) 

A CPM-mel ellentétben az MPM tevékenység-csomópontú eljárás [Rei94]. Ez azt 

jelenti, hogy a gráf élei csak a tevékenységek közötti kapcsolatot adják meg, és magát a 

tevékenységet a csomópontok jelölik. Így könnyen teremthet  kapcsolat a 

folyamattervezésben használatos blokkdiagramokkal, mert a tevékenységeket ott is 

csomópontok, „dobozok” jelölik. A tevékenységek közötti kapcsolat többféle lehet: 

vég - kezdet típusú (közvetlenül nem teszi lehet vé a párhuzamosítást); 

kezdet - kezdet típusú (lehet vé teszi a párhuzamosítást); 

vég - vég típusú (lehet vé teszi a párhuzamosítást); 

kezdet - vég típusú (maximális id korlátot ad meg). 

A négy kapcsolaton kívül megadható a kritikus eltávolodás, valamint minden kapcsolat 

maximális változata is. 
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Miután két egymást követ  tevékenység között mind minimális, mind maximális id  el

lehet írva, és ez a fajta hálóterv már ciklust is tartalmazhat, jobban képes reprezentálni a 

tervezési tevékenységek iteratív jellegét. Mivel az eseményeket nem ábrázoljuk, így 

nincs szükség látszattevékenységekre, ami nagyon praktikus, mert így bármilyen MPM 

típusú hálóterv mindig egyértelm en szerkeszthet  meg. 

Általánosan azonban igaz, hogy mivel a hálótervezési eljárások grafikus alapúak, 

komplex és dinamikus környezetben való alkalmazásuk nehéz az esetleges változások 

miatt, amely a háló újra rajzolását és újra számítását teszi szükségessé. Érdemes ezért a 

hálótervet mindig származtatni valamib l, például egy tervezési sorrendb l, amely a 

termék struktúráján alapszik.  

3.1.3 Gantt-diagram 

A hálótervezési eljárások mellett meg kell említeni a Gantt-diagramot [Rei94], [Jam03], 

amely más szemlélettel ábrázolja a feladatokat. A Gantt-diagram a projektek ütemezése, 

az id tartamok szemléletessé tétele, a határid k betartásának ellen rzése, az id beli

el rehaladás nyomon követése szempontjából el nyös. A diagram vízszintes tengelye 

egy megfelel  lépték  id skála. A grafikon el állításához a skála bal szélén felsoroljuk 

a projekt során elvégzend  tevékenységeket, azaz a tevékenységstruktúra valamennyi 

elemét. Ezután az id tartamok és a tevékenységek közötti kapcsolat alapján ábrázoljuk 

mindegyiket egy vízszintes vonallal úgy, hogy a vonal kezdete az id skálán a 

tevékenységek tervezett kezdési id pontja, a vonal hossza pedig megfelel a tevékenység 

id tartamának. A Gantt-diagram segítségével lehet megszerkeszteni az er forrás 

hisztogramot. Az er forrás hisztogram megadja az adott id pontban egy adott 

er forrástípusból rendelkezésre álló, vagy szükséges er forrás mennyiséget. 

Az er források tervezése kétirányú lehet, megadhatja, hogy milyen er források 

szükségesek a projekt végrehajtásához, vagy a rendelkezésre álló er forrásokat hogyan 

kell – adott esetben a tevékenységek eltolásával  – úgy kiosztani, hogy a projekt minél 

kisebb késedelmet szenvedjen. 

3.2 Blokkdiagramok és folyamattervek 

A blokkdiagramok és folyamattervek nem a tevékenységek id beni elhelyezésére, 

hanem a tevékenységek kapcsolatainak pontos leírására szolgálnak. Így bizonyos 
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szempontból alapinformációkat adhatnak egy hálóterv elkészítéséhez, illetve a 

cselekvési terv kidolgozásához. 

3.2.1 Szerkezeti diagramok 

A legelterjedtebb tevékenységmodellez  eljárás az SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) [MMc88]. Az SADT egy grafikus módszer, sokban hasonlít az 

adatáramlás-, illetve struktúradiagramokra, bár azoknál általánosabb és egységesebb. A 

hátránya az, hogy a grafikus és hierarchikus leképezés miatt (egy adott lapformátumon 

csak korlátozott számú doboz fér el) nem áttekinthet , nehezen kezelhet  és 

módosítható (3.2. ábra). A grafikus modell alapján megállapítható, hogy az egyes 

feladatokat mi vezérli, adott esetben ki végzi el, illetve milyen er források szükségesek 

a teljesítéséhez, milyen kimenetet ad és milyen kapcsolatban áll a többi elemmel.  

Szabályrendszere alapján jó alapot teremtett az IDEF0 (International Definiton 

Language) funkciómodellez  nyelv kidolgozásához. 

3.2. ábra Példa az SADT diagramra [MMc88] 

Az IDEF olyan modellez  módszerek csoportja [IDEF], amellyel vállalaton belüli 

m veleteket lehet leírni különböz  szempontok szerint. A US Airforce és az Amerikai 

Szabványügyi Hivatal (NIST) dolgozta ki ezeket a módszereket, els sorban gyártási 

területen felmerül  problémák megoldására, de ma már széles körben elterjedt 

szoftverfejlesztési területeken is. Az IDEF módszerekkel különböz  rendszerek grafikus 

reprezentációját lehet elkészíteni. A IDEF nyelvek közötti átjárás az UML (Unified 
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Modeling Language) nyelv megszületésével oldódott meg [Har87]. A rendszer további 

el nye, hogy a legapróbb lépésekig lehetséges a tevékenységek modellezése. 

Az IDEF-családból ki kell emelni az adatmodellezésre szolgáló IDEF1X és a 

folyamatmodellezésre szolgáló IDEF3 nyelvet [IDEF], [KYW01]. 

Az IDEF1X nyelvet adatmodellezésre hozták létre az Entity-Relationship-modell 

(ERM) [Sms77] alapján, amely a valós világot sematikusan képezi le. Grafikus 

elemekb l (tárolt elemek szerkezete és azok kapcsolata) és azok leírásából áll. 

Koncepcionális sémák létrehozását támogatja, ezért f ként adatbázisok tervezése 

területén terjedt el. 

Az IDEF3 folyamatleíró nyelv tevékenységek közötti kapcsolatok leírására alkalmas, 

melynek két megközelítése létezik: 

A folyamatközpontú leírás munkalépések sorozatát írja le logikai elemekkel 

kiegészítve. 

Az objektumközpontú leírás egy adott objektum állapotait írja le. 

Általánosságban azonban az IDEF hátránya abban mutatkozik meg, hogy csak soros, 

szekvenciális folyamatokat képes leírni. Párhuzamos és ciklikus cselekvéseket 

tartalmazó folyamat leírására akkor alkalmazható, ha „kiterítjük” a ciklusokat, illetve ha 

az el z leg modellezett tevékenységek mélyebb szinten tovább bonthatóak egy 

szekvenciális folyamatra.  

3.2.2 Design Structure Matrix, DSM 

A mátrixokat rendszermodellezésre els ként Warfield [War73] és Steward [Ste81a], 

[Ste81b] alkalmazta. A mátrixok nagyobb figyelmet azonban csak 1990 után kaptak, 

miután egyre jobban elterjedtek a komplex rendszerek modellezésében és kés bb

optimálásában. Ebben nagy szerepet játszott az MIT és a NASA [Rog96]. 

A korai munkák során gráfokat használtak rendszermodellezésre. Például olyan 

egyszer  rendszerek esetében, amelyek két elemb l (vagy alrendszerb l) „A” és „B” 

állnak, a két elem teljesen meghatározza a rendszert és annak viselkedését. A gráf ezen 

rendszer grafikus megjelenítésére szolgál. A rendszergráf csúcsai vagy pontjai 

reprezentálják az elemeket (A és B), az élek, amelyek összekötik az elemeket, az 

elemek kapcsolatát írják le. Az él irányát egyszer en egy nyíllal jelölik. Az olyan 

gráfot, ahol az élek irányítva vannak, ahol nem elég megmondani, hogy mely pontok 
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vannak éllel összekötve, hanem azt is meg kell adni minden élr l, hogy melyik a 

kezd pontja és melyik a végpontja, irányított gráfnak nevezik. Egy gráf két pontja 

között futó többszörös élr l akkor beszélünk, ha a két pont között több él is be van 

húzva, azaz az is fontos, hogy hányszor vannak összekötve. 

Az irányított gráf mátrixreprezentációja (a mátrix csak nullát és egyest tartalmaz) egy m 

x m-es négyzetes mátrix, ahol m az elemek száma. Ez egy jól használható reprezentáció, 

hiszen képes két elem közötti kapcsolat meglétét, „nem-meglétét” reprezentálni, 

ciklusokat, illetve iterációkat megadni. Nagyobb feladatok esetén már nehezen 

kezelhet , de könnyedén konvertálható más reprezentációba, illetve reprezentációból, 

például blokkdiagramok használatával.  

A design structure mátrix alábbi három formája ismert: 

3.1. táblázat DSM típusok 

DSM Típusok Reprezentáció Alkalmazás 

Komponens 

alapú
Több elem kapcsolatát adja meg Rendszerarchitektúra, tervezés 

Csoport alapú 
Több csoport együttm ködését írja 

le

Szervezeti felépítés tervezése, 

csoport integráció 

Tevékenység

alapú

Tevékenységek ki és bemeneti 

kapcsolatait adja meg 

Folyamattervezés, 

sorrendtervezés, iterációk 

csökkentése

A tervezési folyamatok szempontjából a DSM két fajtáját kell kiemelni: 

A komponens alapú az alkatrészek kapcsolatát leíró típus egy adott termék szerkezeti 

elemei közötti kapcsolatokat írja le a geometria, energia, információáramlás és 

anyagáramlás figyelembevételével. Ebb l vezethet  le a tevékenységalapú mátrix. 

A tevékenységalapú mátrix szerkezeti elemek, illetve azok elkészítését megvalósító 

munkalépések függ ségét ábrázolja.  

A komponensalapú leírás lehet vé teszi a koncepcionális termékstruktúra rögzítését, és 

egyértelm en konvertálható a termékstruktúra elemeit létrehozó tevékenységalapú 

DSM-é. Mivel a dolgozat témája a tervezési folyamatok leírása és optimalizálása, ezért 

a következ kben a tevékenységalapú modellt ismertetem részletesen. 
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A termék Ai (i=1,2,…,n) szerkezeti elemei sorrend szerint (S.E.) megadják a 3.4. ábrán 

látható mátrixot. A diagonál elemei önmagukat reprezentálják, azaz aij=0 (i=j). A 

mátrix többi eleme a f bb szerkezeti elemek közötti kapcsolatok ábrázolására szolgál. 

Ha Ai struktúra elem információt ad Aj-nek, akkor aij=1, egyébként aij=0, ami azt jelenti, 

hogy az Ai és Aj elemek között nincs kapcsolat. Ha a mátrix egyik elemére igaz, hogy 

aij=1, és i<j, akkor ez az elem a diagonál felett van és el recsatolt (feed forward) 

kapcsolatot jelent, amennyiben i>j, az elem a diagonál alatt van, visszacsatolást 

(feedback), vagy ciklust, illetve iterációt jelent. 

A mátrix, illetve gráf formalizmust korábban Tóth Tibor alkalmazta alkatrészgyártási 

folyamatok tervezésére [TóT89], értekezésében a pontos matematikai modell is 

megtalálható.  

3.2.2.1 Iterációk

Iteráció esetén megadható az aktuális sorrend szerinti vélt iterációs lépések száma (3.4. 

ábra), az iterációk megkeresésére érdemes külön algoritmust készíteni, hiszen a véletlen 

sorrendben létrehozott mátrix elemeinek átrendezésével az eddig a diagonál alatt 

szerepl  kapcsolatok a diagonál fölé kerülhetnek és nem jelentenek valóságos iterációt. 

Ilyen iterációt keres  algoritmus található [Ván93]-ban. Nem várható el, hogy azonnal 

átfutási id  és költségek szempontjából helyes sorrendben írja fel a mérnök a szerkezeti 

elemeket. Ezért szükséges a sorrend az id  és költség céloknak megfelel  átrendezése. 

Ez komplex feladatok esetén csak valamilyen algoritmussal oldható meg hatékonyan. 

A mátrix reprezentáció további el nye, hogy a már rendelkezésre álló folyamatábrákat 

(3.3. ábra) egyértelm en le lehet írni mátrix formában. 

3.3. ábra Blokkdiagram 
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A DSM-ben ábrázolt kapcsolatok a 3.4. ábra szerint fejthet k ki grafikailag 

értelmezhet  formában: 

*17

1*6

1*5

1*4

1*3

1*2

1*1

7654321Ai

*17

1*6

1*5

1*4

1*3

1*2

1*1

7654321Ai

3. 4. 5. 3. 4. 5. 

1. 

2. 

1. 

2. 

6. 

7. 

6. 

7. 

Párhuzamos tevékenységek

Soros tevékenységek

Iteratív tevékenységek

3.4. ábra DSM grafikus kifejtése 

A mátrix felvételekor a véletlen sorrend miatt el fordulhat, hogy a visszacsatolások 

száma és „mérete” (több elemet foglal magában) nagy, ez természetes módon azt jelenti, 

hogy nagy költséggel és id többlettel járnak. Jellemz en látható ez például a 3.5. ábrán 

a 20-8, a 18-5, sor-oszlop kombinációkban. 

A tervezési folyamat áttekinthet sége és követhet sége miatt hátrányos, ha a ciklusok 

keresztez dnek. Ezek a tervezés során az információ redundancia, de leginkább az 

információk bizonytalansága miatt szintén költségtöbbletet és kaotikus eseményeket 

eredményezhetnek. Ilyen például a 20-14 ciklus összefonódása a 17-10 ciklussal (3.5. 

ábra).
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1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1) 9(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1) 17(1) 18(1) 19(1) 20(1) 21(1) 22(1)

1(1) 1

2(1) 1

3(1) 1

4(1) 1

5(1) 1

6(1) 1 1 1 1 1

7(1) 1

8(1) 1 1 1

9(1) 1 1

10(1) 1 1

11(1) 1

12(1) 1

13(1) 1 1

14(1) 1

15(1) 1 1

16(1) 1 1

17(1) 1 1 1

18(1) 1 1 1

19(1) 1 1

20(1) 1 1 1

21(1) 1

22(1)

3.5. ábra Nem optimalizált DSM példa [Rog96] 

3.2.2.2 Blokkok

A komplex rendszerek gyakran zárt vagy nyitott, de kapcsolataikat tekintve még 

önmagukban könnyen kezelhet  alrendszerekre bonthatók és így vizsgálhatók. Ez az elv 

a termék részegységei alapján létrehozott feladatokra is érvényes. A DSM blokk 

vizsgálata során olyan sorrendet kell találni, ahol az elemek csak a környezetükkel 

állnak kapcsolatban és így külön kezelhet k, de nem igényelnek nagy mennyiség

információt a teljes tervezési feladat tekintetében. Így egyértelm vé tehet  egy-egy 

tervez i csoport hatásköre és felel ssége.  

A 3.6. ábra egy ilyen blokkosított DSM-et mutat, amelyen jól látható, hogy három 

kisebb részegység tervezését lehet elkülöníteni, közülük kett  pedig egy nagyobb 

csoportba sorolható.
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12(1) 11(1) 6(1) 2(1) 21(1) 3(1) 16(1) 20(1) 18(1) 17(1) 19(1) 1(1) 15(1) 10(1) 9(1) 5(1) 8(1) 7(1) 4(1) 14(1) 13(1) 22(1)

12(1) 1

11(1) 1

6(1) 1 1 1 1 1

2(1) 1

21(1) 1

3(1) 1

16(1) 1 1

20(1) 1 1 1

18(1) 1 1 1

17(1) 1 1 1

19(1) 1 1

1(1) 1

15(1) 1 1

10(1) 1 1

9(1) 1 1

5(1) 1

8(1) 1 1 1

7(1) 1

4(1) 1

14(1) 1

13(1) 1 1

22(1)

3.6. ábra Blokkosított DSM 

A blokkosítást eddig leggyakrabban a feladatalapú DSM blokkosítására alkalmazták, de 

a módszer alkalmazható a 2.2 fejezetben leírt követelmény és funkcióstruktúra, 

valamint a koncepcionális termékstruktúra blokkosítására is. Ez azért tehet  meg, mert 

mind a követelmények, mind a funkcióstruktúra elemei ábrázolhatók a mátrix alapjául 

szolgáló gráf reprezentációban. Éppen ezért a módszer alkalmazható a darabjegyzékek 

(EBOM) és az anyagjegyzékek (BOM) blokkosítására is. A blokkosítás algoritmusának 

lényege az, hogy a diagonál alatti kapcsolatokat lehet ség szerint a diagonálhoz közel 

kell rendezni [YaB03].

3.3 Összegzés 

A hálótervezési eljárások jól alkalmazhatóak tervezési folyamat id tervének 

elkészítéséhez, és az egyes típusok közül általában a vállalati szokások alapján 

választanak. A PERT-módszerrel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy ezt a 

típust inkább kutatási feladatok esetén használják, ahol a bejárandó út függ az egyes 

munkalépések eredményeit l. Ezzel szemben az MPM és CPM módszerek a jól el re 

látható tervezési feladatok esetén alkalmazhatóak, ahol a tervezési folyamat útja nem 
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tartalmaz bizonytalanságot a bejárandó út tekintetében, legfeljebb a tervezésben 

megszokott iterációk miatt kerülhetnek a folyamatba új elemek, de ezek az elemek már 

korábban végrehajtott feladatok változatai. Dolgozatomban az MPM típusú 

hálótervezési eljárás ábrázolási és számítási módszerét fogom alkalmazni. 

A hagyományos projektmenedzsment eszközök (Gantt-diagram, CPM, PERT és IDEF 

módszerek) nagy része önmagában nem alkalmas a projekt komplexitásából adódó 

problémák megoldására [Spi89], [CLC03]. A DSM-módszer lehet séget nyújt a 

projekt- és tervezési program menedzserek számára a szekvenciális és párhuzamos 

tevékenységek modellezésére, valamint az egymástól függ  feladatok kapcsolatának 

leírására; egyszer  módon integrálja a hálótervezés és adott esetben a költségtervezés 

elemeit, könnyedén készíthet  bel le Gantt-diagram is. A tervezés feladataira szánt 

költség- és id ráfordítás alapján könnyen kereshet  olyan feladatsorrend, amely mind 

id ráfordítás, mind a költségek szempontjából optimális (5. fejezet). Másik el nye, 

hogy a blokkvizsgálat után a tervezés vezet i képet kapnak az együtt tervezend

termék-részegységekr l, így elkerülhet , hogy adott esetben csak egy-egy elemet 

módosítsanak, de a környezetét nem, ami a kés bbiekben járulékos id  és 

költségráfordítást okozhat. 
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4 Keresés, széls érték-keresés, optimalizálás 

A tervezési módszerek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a termékfejlesztési és 

ezen belül a konstrukciós tervezési folyamatot a termék struktúrája alapján kell 

megtervezni, mert ezen a felbontási szinten válik láthatóvá a folyamat pontos célja és 

elemei. Csak ezt követ en határozható meg, hogy a termék egy adott elemét új, variáns 

vagy illesztett konstrukcióként kell kezelni. A termékstruktúra alapú folyamattervezés a 

következ  négy elvet kell kövesse [Rei98]: 

Iteráció elve 

El ször is, figyelembe kell venni, hogy a tervez k emberek, racionalitásuk korlátozott, 

nem tudják egy adott tervezés minden szempontját egyszerre, párhuzamosan figyelembe 

venni. Ahogyan a tervezési folyamat el rehalad, új információk, ötletek és technológiák 

válnak elérhet vé, amelyek módosíthatják a tervet. Másodszor, a tervez rendszerek is 

korlátozottak, mert nincs olyan rendszer, amelyben közvetlenül megadható a 

követelményrendszer és az eredmény, az optimális terv. Ehelyett a tervez nek iterálva 

fel kell bontania a követelményrendszert méretekre, kényszerekre és tulajdonságokra, 

majd az elkészült terven ellen rizni, hogy a többi követelmény teljesült-e. Végül 

figyelembe kell venni, hogy a valós világ másképp reagál, mint ahogyan azt általában 

el re elképzeljük. A valós világban sok a zavaró hatás, melyeket csak közelít leg lehet 

modellezni a CAE rendszerekkel. 

Az összes el bb említett tény a tervezési folyamatok iterációs jellegét támasztja alá. 

Minden iteráció eredményeként változtatni kell, azokat minden tervezési fázisba át kell 

vezetni, ami jelent s átdolgozást igényelhet. Következésképp a megkésett 

visszacsatolást és túl sok átdolgozást minimalizálni kell, például blokkosítás 

segítségével és a visszamen leg elvégzend  feladatok minél el bbi végrehajtásával. 

Párhuzamosság elve 

A skálázható és komplex rendszereket minél nagyobb mértékben párhuzamosítani kell, 

ha rövid fejlesztési id  áll rendelkezésre; egyébként értékes fejlesztési id t és 

er forrásokat pazarolunk. A párhuzamos rendszer teljesítményét (azaz az elérhet

gyorsaságot) jelent sen korlátozza, ha néhány tevékenység csak szekvenciálisan 

hajtható végre, tehát nem párhuzamosítható. Következésképpen minél több fejlesztési 

szakaszt kell párhuzamosan elvégezni, átfedéssel a visszamen leg érvényesítend
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információk és az elvégzend  tevékenységek között. A párhuzamosság azonban nem 

csak a termék tervezésével kapcsolatos tevékenységekre igaz, hanem magára a 

mérnökre is. A tervez k nagyon kevés esetben vesznek részt csak egy projektben, így 

el fordulhat hogy magát az egyszemélyes er forrást is tovább kell osztani id ben, azaz 

fontos, hogy a tervezési tevékenységek megszakíthatóak, majd újraindíthatóak 

legyenek.

Dekompozíció elve 

A komplex rendszereket gyakran fel lehet bontani több, egyszer bb alrendszerre, 

amelyeket egymástól függetlenül lehet irányítani, és amelyek egyedi viselkedése 

megegyezik az eredeti komplex rendszerével. A dekompozíció célja a párhuzamos 

végrehajtásban rejl  lehet ségek kihasználása. A komplex rendszer felbontása, 

egymástól majdnem független alrendszerekre a „korlátozott racionalitás”: azaz a 

végrehajtó (mérnök) kognitív és információ feldolgozó képességének (például tervez i

döntéshozatal) elengedhetetlen következménye. A komplex termékek fejlesztése esetén 

a tervezési és fejlesztési folyamatok általában feloszthatók tevékenységekre és 

altevékenységekre. A konstrukciós tevékenységek helyes felbontása azt jelenti, hogy 

ugyanazokat a nagy probléma megoldási készségeket igényl  kölcsönhatásokat 

ugyanazon teamtevékenységekhez, illetve a kis probléma megoldási készségeket 

igényl  kölcsönhatásokat különböz  („független”) teamtevékenységekhez kell rendelni. 

A teamek közti problémamegoldás minimalizálása hatással van a tervezés 

hatékonyságára, különösen azért, mert az innovatív termékfejlesztési tevékenységek 

nagy részében szerepe van a problémamegoldásnak és új ismeret létrehozásának 

[Van00]. Ezért problémás a teljes rendszer kisebb, kezelhet  egységekre történ  bontása 

(amelyeket több fejlesztési teamhez rendelnek hozzá) a korlátozott racionalitás korlátait 

figyelembe véve. 

Stabilitás elve 

Makroszkopikus szinten a komplex rendszerekben egyszerre több alapállapot – vagyis 

ekvivalens egyensúlyi helyzet – létezik, amelyek túl nagyok a rendszer bels

szerkezetéhez képest. A rendszer akkor tekinthet  stabilnak, ha a rendszer állapota 

bármelyik kezd  feltétel mellett az egyik egyensúlyi állapothoz tart. A 

termékfejlesztési, tervezési folyamatok akkor tekinthet ek stabilnak, ha a megoldott 

tervezési problémák összes száma korlátozott a projekt fejl dése során, és végül egy 
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elfogadható határérték alá csökken adott id tartamon belül. Ahogyan azt az iteráció elve 

sugallja, a tervezés iterációja olyan változásokat eredményez, amelyeket be kell építeni 

a tervezési fázisokba, így visszamen leg is módosítani kell. Ez a többlet munka 

lelassíthatja a konvergenciát, vagy destabilizálja a rendszer viselkedését. Számos 

stratégiával mérsékelhet  a terméktervezési folyamatok lassú konvergenciája, vagy 

divergenciája. Általános szabály, hogy a problémamegoldás sebességét mérni és 

szabályozni kell, mert a létrejött tervezési problémák száma nem haladhatja meg a 

megoldott tervezési problémák számát. 

Környezetünkben és munkánk során mindenhol találkozhatunk olyan rendszerekkel, 

problémákkal, amelyek számos döntést l, illetve változótól függnek. A döntés, illetve 

változó több értéket kaphat, ami különböz képpen befolyásolja a végeredményt vagy a 

rendszer m ködését. Az ember, mint felhasználó számára az a fontos, hogy egy 

rendszer olyan végeredményt adjon, amely megfelel céljainak. Ez egyrészt olyan 

paraméterek keresését jelenti, amelyek által a rendszer az adott valós viselkedés legjobb 

közelítését adja. A feladat azonban lehet éppen a legjobb rendszerviselkedés elérése. 

Ebben az esetben széls érték-keresésr l van szó. 

Az ilyen típusú feladatok azonban nem mindig oldhatóak meg egyértelm en.

Elképzelhet , hogy felírható egy, a rendszert jól leíró differenciálegyenlet vagy 

egyenletrendszer, de ez még közel sem jelenti azt, hogy az meg is oldható. Egyes 

esetekben a változók száma már nem tartható kézben. Ekkor bizonyos 

elhanyagolásokkal még közelíthet  a valóság és található olyan eljárás, amely képes 

kezelni a problémát. A legtöbb esetben, a feladat jellegéb l adódóan, az esetleg nem 

megengedhet  elhanyagolások miatt ezek a feladatok olyan bonyolulttá válnak, hogy 

vagy nem írhatóak fel egyenletek formájában, vagy a változók száma válik 

kezelhetetlenné. Ha ilyenkor mégis elhanyagolásokkal élünk, akkor maga az eljárás 

nem lesz prediktív, azaz nem tud el rejelzéseket adni új bemeneti értékek esetén. 

A keresés során a valóságot jól közelít  modell megalkotásán túl fontos lépés magának 

a keresés céljának a meghatározása. A cél a m szaki élet területén legtöbbször 

valamilyen kvantitatív jellemz , például a maximális feszültség, nyúlás vagy a 

tervezéshez szükséges id  meghatározása, minimalizálása vagy például áramlástani 

feladatok esetén akár egyenletesebb áramlási kép elérése.  
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A keresési feladat során meg kell határozni a kezdeti állapotot, peremfeltételeket, 

korlátokat, azon operátorokat, amelyeken keresztül követhet  a rendszer 

állapotváltozása, és meg kell adni a célfüggvényt, amely az egyes megoldások „jóságát” 

jellemzi.  

Sorrend optimalizálás esetén, ha például a tervezési folyamat 60 elemb l áll, akkor 60! 

sorrend variációt kellene végignézni. Mivel a keresési tér véges, ezért létezik az elméleti 

brute force algoritmus [Álm01], ami kiértékeli az összes sorrendet és meghatározza a 

legjobbat. A keresés során az a probléma, hogy a keresési tér nagy, a variánsok száma 

sok. Ha feltételezzük, hogy egy variációt a számítógép 10-4 másodperc alatt értékel ki, 

akkor az összes variáció kiértékeléséhez 2,6x1077 évre lenne szükség (a Föld kora a mai 

ismereteink szerint csupán 4,5x109 év). 

A sorrend optimalizálási feladat NP-feladatnak tekinthet  [Bla83], ez azt jelenti, hogy 

ha a feladat mérete n , akkor a számításhoz, az optimum megkereséséhez szükséges id

nem írható fel polinom formájában, de egy megoldás kiértékelése polinomiális id ben 

megoldható. Abban az esetben, ha a sorrend optimalizálás id  és költség optimuma 

mellett az er forrásokat is kezelni szeretnénk, továbbra is NP feladatot kapunk [Bla83], 

amely az irodalomban a resource constrained project scheduling problem (RCPSP), 

azaz az er forrás-korlátos projektütemezési probléma néven ismert.  

A következ kben röviden áttekintem az er források kezelésére leggyakrabban 

alkalmazott eljárásokat. 

4.1 Diszkrét módszerek 

Az RCPSP feladatokra kimerít  keresésen alapuló módszereket dolgoztak ki [HDD01], 

[Bru99], amelyek összefoglalása [Sch05]-ban található. Egy véges diszkretizált keresési 

térben az algoritmus végignézni az összes megoldást. A legtöbb esetben egy 

problématér pontjai, azaz megoldásai leírhatók egy fával. A fa „ágain” egyszer en

végigvizsgálható minden megoldás. Az egyik ilyen eljárás a visszalépéses (back-track) 

módszer. Ebben az esetben az algoritmus a gyökért l indulva egy el re meghatározott 

módon megy végig az elágazásokon. Ha az algoritmus eléri az ág végét, akkor 

megvizsgálja az adott megoldást, hogy az jelentheti-e az optimumot. Ha nem, akkor az 

algoritmus visszalép a legközelebbi elágazásig és egy másik ágat választva azon keresi 

a végpontot, majd a megoldás megvizsgálása után ismét visszalép az elágazásig. Ez a 

módszer azonban nem volt elég hatékony nagyobb méret  NP feladatok esetén, ezért az 
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elágazás és korlátozás (branch and bound) módszerét vezették be [BKS98]. Ez akkor 

alkalmazható, ha a keresési feladattal kapcsolatban rögzíthet ek bizonyos korlátozások, 

megkötések. A bejárandó ágakat ezek alapján sz kíteni lehet, azaz nem minden adott 

részágban keresend  az optimum.  

A diszkrét módszerek közé sorolhatóak a diszkrét lineáris programozási 

feladatmegfogalmazás alapján készült megoldások is [SaC04], [BJZ06], [CaN00], 

[Ram06], [MiB04]. E módszerek el nye, hogy biztosan a legjobb eredményt adják 

megoldásként, de használhatóságuknak korlátot szab a feladat bonyolultsága [BuK05]. 

4.2 Gradiens módszer 

Lokális keresésen alapuló módszert ismertet [PAM04], [Fle04]. A lokális keresésnek 

két típusa van. Az indirekt módszerek úgy keresik a lokális széls értéket, hogy a 

gradiensfüggvényt nullává teszik. Ezt legtöbbször egy nemlineáris egyenletrendszer 

megoldásával érik el, ami azt jelenti, hogy a széls érték hely keresését azon pontokra 

korlátozzák, amelyek érint síkjának (többdimenziós keresési térben hipersík) 

meredeksége minden irányban nulla. 

A direkt módszer a lokális minimumot a gradiens irányába történ  elmozdulással keresi, 

ez az ún. hegymászás (hill-climbing) módszer. 

Ez a keresési technika a keresési tér egy véletlen eleméb l indul. Minden iterációban az 

elem közvetlen környezetét vizsgálja, és a legígéretesebb elem irányába halad tovább. 

Diszkrét keresési tér esetében ez azt jelenti, hogy a véges sok szomszédos elem (azt, 

hogy mit tekintünk szomszédosnak, a keresési feladattól függ) közül kiválasztjuk a 

maximális érték t, és amennyiben ez nagyobb, mint az aktuális elem, a keresést ezzel az 

új elemmel folytatjuk. Amennyiben a környezet maximuma kisebb vagy egyenl , mint 

az aktuális elem, lokális maximumban vagyunk, a keresés leáll. Amennyiben a keresési 

tér folytonos vektortér és a célfüggvény differenciálható, akkor az aktuális pontban 

(elem) számított legnagyobb pozitív gradiens  irányba haladunk tovább valamilyen 

értékkel. A módszer csak az aktuális elemet tartja nyílván, így memóriaigénye igen 

csekély. Hátránya viszont, hogy lokális maximumhelyr l (ilyen helyen minden irányban 

nulla vagy negatív a gradiens) nem tudunk továbblépni. A gradiens módszerek 

legnagyobb hátránya, hogy nem elég robosztusak, ami azt jelenti, hogy csak lokálisan 

vizsgálódnak, megakadnak lokális széls értékeken. Ez az eljárás feltételezi a derivált 
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függvény meglétét, ami azonban a gyakorlatban csak nagyon kevés probléma esetén 

létezik, például a gépészetben a szabványos elemek diszkrét méretekkel készülnek. 

4.3 Heurisztikus és véletlent használó eljárások 

Az RCPSP feladatok NP jellege miatt a heurisztikus megoldások alkalmazásával is jó 

eredményeket lehet elérni. Ezek közül az egyik osztály a szabályalapú vagy 

metaheurisztikus eljárások csoportja. Ezek az eljárások nem az összes feladatot 

próbálják meg kiosztani, hanem azoknak csak egy részhalmazát. Majd ha a részhalmaz 

összes eleme ütemezve van, akkor egy újabb részhalmaz következik, amíg az összes 

feladat el nem fogy [Kol96], [Har01]. A Hartmann által kidolgozott soros ütemezési 

sorrend séma (serial schedule generation scheme (SGS)) [Har98], [Har02] nagyon jó 

eredményeket adott, nem csak a metaheurisztikus, hanem a véletlent használó 

módszerek körében is. A séma nem más, mint egy adott tevékenységsorrend, amely 

nem sérti az ún. el zési gráfot. Erre egy megfelel  reprezentáció lehet a DSM is.  

A heurisztikus eljárások másik osztályát azok az eljárások képezik, amelyek bizonyos 

kiindulási megoldásból kezdik a keresést, ilyen például a genetikus algoritmus (GA) is 

[Har98], [Har02], [Val03], [Val04], [KGY03], [MGR05]. Az algoritmus m ködési

hatékonyságának növelésére kombinálható a keresés egy tabulistával, amelyre a 

korábban már vizsgált, de rossz megoldást adó sorrendek kerülnek fel [KoS03], 

[AMR03], [Baa98].

Bouleimen és mások [Bou03], [Val04] említést tesznek szimulált h tést használó 

módszerek alkalmazásáról. A szimulált h tés tulajdonképpen a hegymászás 

módszerének egy módosulata. Az eltérés az el bbihez képest az, hogy az aktuális 

elemr l nem a legjobbra lép tovább, hanem véletlenül választ az elem környezetéb l.

Ha az új elem jobb a korábbinál, akkor biztosan elfogadja azt, amennyiben rosszabb, 

akkor csak bizonyos valószín séggel. Minél kisebb az új elem gradiense, annál 

valószín bb, hogy az algoritmus nem fogadja el. Az elfogadás valószín sége a 

ciklusszámtól is függ, azzal fordítottan arányos. Ez szemléletesen egyfajta h tése a 

rendszernek, innen ered az algoritmus elnevezése. Hasonlóan a hegymászáshoz, itt is 

csak az aktuális elemet kell tárolni, így a memóriaigény kicsi. Ha a h tés lassú, akkor az 

algoritmus képes megtalálni a globális optimumot, de a szükséges iterációk száma igen 

nagy. A probléma bonyolultsága az említett irodalmakban nem haladta meg a 30 

ütemezend  feladatot.  
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Hasonló korlátozott teljesít képesség  módszer a tabukeresés, amely szintén egyetlen 

megoldással dolgozik. Itt a problématér egy véletlen pontjából indul a keresés, majd 

minden lépésben vizsgálja az adott pont szomszédjait, és a legjobbra lép tovább. Azért, 

hogy a keresés elkerülje az állandó körbe-körbe járást, egy kötött hosszúságú tabulistára 

írja a bejárt pontokat. Az új elem mindig a lista végére kerül, az elejér l pedig törl dik a 

legrégebbi elem. Ha az új pont a régihez képest jelent s javulást eredményez a 

kiértékelés alapján, akkor az új pont felé lép a keresés, ha az nem szerepel a tabulistán. 

A keresés akkor ér véget, ha elért egy adott lépésszámot vagy a célfüggvény értéke egy 

el re beállított értéknél jobb. Ez az algoritmus három vezérl paraméterrel dolgozik: a 

tabulista hossza, a célérték és annak a halmaznak a mérete, amely megadja az adott 

elem szomszédjait [Baa98]; [NoI02], [MWW05].  

4.4 Összefoglalás 

A feladat peremfeltételeiben és irányelveiben a konstrukciós tervezési és fejlesztési 

folyamat, a gyártási folyamatok, valamint a termelésütemezés tervezése különböznek. A 

módszereik azonban analóg módon alkalmazhatóak a konstrukciós tervezési és 

fejlesztési folyamatok terén. Így érdemes a folyamat sorrend és er forrás tervezését 

szétválasztani, azaz két szinten végrehajtani. Ezáltal a feladat számításigénye és 

bonyolultsága kézben tartható [Hor84]. A konstrukciós tervezési és fejlesztési folyamat 

modellezésére alkalmas a technológiai gráf, illetve annak mátrix reprezentációja 

[TóT89], [Sze93], míg a sorrendtervezésre a feladat bonyolultsága miatt a mesterséges 

intelligencia módszerek, illetve a genetikus algoritmus [Ván93], [KoH06] alkalmazható 

hatékonyan.

Az er forrás hozzárendelési feladat megoldására kis feladatok esetén a diszkrét 

megoldások pontos eredményt adnak, de a feladat méretének növekedésével a feladat 

kezelhetetlen a diszkrét módszerekkel, ezért célszer  a heurisztikus módszerek 

alkalmazása [Kol03], [KoH06], [Bla83].  

Az ütemezéshez használható stratégiák (átfutási id  csökkentése/LPT szabály, a 

várakozási id  csökkentése/SPT szabály, a legrövidebb hátralév  megmunkálási 

id /LWKR szabály, stb.) [Kol03] megfelel  megfogalmazás esetén ugyancsak 

alkalmasak a konstrukciós tervezési és fejlesztési folyamatok er forrás hozzárendelési 

feladatának megoldására. 
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A diszkrét, heurisztikus és a véletlenen alapuló módszerek összehasonlítását a [Bru99], 

[Har00], [Har99], [Sch05], [DeH02] irodalmak tartalmazzák. Az összehasonlítás szerint 

a genetikus algoritmussal kombinált döntési heurisztikák azok, amelyek a legjobb 

eredményt hozták [KoH06].  

Az említett irodalmak eredményei és peremfeltételei a gyártási folyamatok jellegét 

tükröz  problémákra fókuszáltak. A kiindulási alap azonban minden esetben egy el zési 

vagy precedencia gráf. Ez a gráf a tervezési folyamatoknál a DSM-b l származtatható, 

de ahogy azt a kés bbiekben bemutatom, a tervezési folyamatoknál ez a precedencia 

gráf csak a kapcsolatok rögzítését jelenti. A feladatok sorrendjét például a folyamat 

átfutási ideje és összköltsége alapján lehet meghatározni. 

A sorrend ütemezésére vonatkozóan a fent említett irodalmak mindegyike abból indul 

ki, hogy ha egy tevékenység elkezd dött, akkor azt nem lehet megszakítani. Minden 

tevékenység csak az azt megel z  után kerülhet ütemezésre és csak akkor, ha a 

megkívánt er forrás rendelkezésre áll a feladat teljes idejére nézve. Ez számos olyan 

korlátozást tartalmaz, amely a tervezési folyamatokra nézve túl szigorú megkötést jelent 

és nem is érvényes. Egy gyártási folyamatban, például egy tengely forgácsolási 

m veletét teljesen felesleges és nem is szabad félbehagyni, valamely más alkatrész 

megmunkálása miatt. A tervezés azonban pontosan az iteratív és nagyszámú 

párhuzamos tevékenység miatt megkövetelheti, hogy egy-egy feladatot megszakítsunk, 

és a szükséges er forrásokat más kritikus tevékenységre fordítsuk. 
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5 Termékstruktúra alapú konstrukciós tervezési 

folyamatmodell és sorrend-optimalizáló eljárás 

A folyamatmodellezés alapjául a koncepcionális fázis végén, a kialakítási fázis elején 

létrejöv  szerkezeti struktúrát tekintem. Ekkor már tisztázott a termék részegységeinek 

kapcsolata, így ezeket a már tárgyalt DSM-ben lehet reprezentálni. A tervezési sorrend 

megadásánál a folyamat átfutási idejének és összköltségének csökkentése a cél. 

Az általam kidolgozott, és ismertetésre kerül  modell használatának alapfeltételei a 

következ k:

termék szerkezeti felépítésének ismerete; 

szerkezeti elemek, részegységek közötti kapcsolatok tisztázása; 

az elemek tervezésére szánt id  ismerete, részletezve a részegységekre, 

alkatrészekre;

az elemek tervezésére szánt költségek ismerete, részletezve a részegységekre, 

alkatrészekre;

az esetleges tervezési iterációk száma, valószín sége.

A modell az alábbi egyszer sítésekkel él: 

a költségek nem tartalmazzák az anyagköltségeket, a modell kizárólag a 

ráfordított humán er források tervezett költségét kezeli; 

dolgozatomban nem vizsgálom a részegységek közötti kapcsolatokat a 

klasszikus géptervezés anyag-, energia-, információfolyam részletes 

felbontásával, csak ezek együttesét, bár a modell képes ezt a mélyebb szint

felbontást is kezelni. 

A konstrukciós tervezési folyamat tervezése során a termék részegységeit nem 

szükséges rendezett sorrendben felírni a kidolgozott módszer alapján, hiszen ez egy 

komplex termék esetén el sem várható. Az így véletlenszer en felállított sorrend képezi 

a DSM els  oszlopát és sorát. Minden egyes tevékenységhez egy sorszámot kell 

rendelni, amely alapján a tevékenység azonosítható. Az egyes alkatrészek, részegységek 

további jellemz jeként adható meg a tervezésre szánt költség és id . A 3.2.2 fejezetben 

leírtak alapján megadható a mátrix elemei közötti kapcsolat.  
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Az 5.1. ábra egy fogaskerék-hajtóm  tervezési folyamatának DSM reprezentációját 

mutatja. 
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5.1. ábra DSM példa áthajtóm  tervezésére [TSe74] 

A mátrixban szerepl  sorrend sem logikai, sem költség és id  szempontjából nem 

optimális, számos olyan iterációt tartalmaz, amelyek növelik a tervezés idejét, hiszen 
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egy-egy tervezési feladat többszöri végrehajtását írják el , illetve több olyan feladatot is 

„átkarolnak”, amelyek ismételt végrehajtása nem volna szükséges.  

5.1 Iterációk 

A tervezés iteratív tevékenység, és ezt a tulajdonságot a tervezési folyamat tervezésénél 

is figyelembe kell venni. A tervezés során gyakran el fordul, hogy a nem pontosan 

tisztázott követelmények miatt bizonyos elemeket át kell tervezni, illetve maga a 

konstrukció jellege kívánja meg például egy modellezés és végeselemes számítás miatt 

a modell átalakítását. Az utóbbi eset el re tervezhet , és ennek megfelel en alakítható 

ki a tervezési folyamat. Egy iterációt tartalmazó folyamatszakaszt mutat az 5.2. ábra, 

amely egyértelm en kifejthet  iterációmentes formában 5.3. ábra. 

5.2. ábra Iteratív folyamatszakasz 

5.3. ábra Iteratív folyamatszakasz kiterítése 

Ez a kifejtett, „kigöngyölt” reprezentáció szemléletesebb és elengedhetetlen egy Gantt-

diagram felállításához. A feladatsorrend optimalizálása során nem sz nnek meg a 

gráfélek, hanem a gráfban található iteráció kezd pontjának optimális helyét keressük. 

A tervezési feladatok alapkövetelménye, hogy minden munkafázisban valós 

információkkal lehessen dolgozni. Ezért az 5.4. ábrán látható gráf és annak DSM leírása 
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alapján az iteráció lefutásának két módja lehet: a-b-a-b vagy b-a-b-a, így biztosított, 

hogy mindig a megfelel  információ álljon rendelkezésre. 

a b

a I

b I

a b

5.4. ábra Iteráció szemléltetése 

Az 5.5. ábra három tevékenységb l álló DSM-et mutat. Az A eset során a feladatokat a-

b-c sorrendben kell elvégezni, itt adott esetben b és c feladatok lehetnek párhuzamosak, 

de ett l függetlenül er forrásokat kötnek le. Azért, hogy tartható legyen az a feltétel, 

hogy a tevékenységek mindig a számukra legfrissebb információ alapján készüljenek el, 

kilenc tevékenységet kell elvégezni.

A B esetben a tevékenységek végrehajtásának sorrendjét racionalizálva már csak 7 

tevékenység elvégzésére van szükség. Ezzel id  és költség takarítható meg. A 

feladatban a kettes szám a példában megkívánt iterációk számát jelöli. Az a és c

tevékenység után kezd dik az els  iterációs lépés, a maradék iterációk száma egy, ez a 

folyamat addig tart, amíg a maradék iterációk száma eléri a nullát. 

a b

a I

b

2c

c

I

a-b-c-a-b-c-a-b-c

(n+1) darab = 9 tevékenység

a-c-a-c-a-c-b

A eset:

B eset:

(n+1)+1 darab = 7 tevékenység

5.5. ábra Iteráció szemléltetése bonyolultabb esetben 

Az ismételt tevékenységekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy az ismételt 

végrehajtás valóban újra annyi id t vesz-e igénybe, mint els  alkalommal.  
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5.1.1 Tanulás és tapasztalat 

A mérnöki, tervezési feladatok esetén megfigyelhet  a tanulás és a tapasztalat hatása. A 

tanulás itt egy adott feladat többszöri elvégzését jelenti. Hatása abban figyelhet  meg, 

hogy a feladattal való els  találkozás apriori ismeretek gy jtését teszi szükségessé, az 

ismételt végrehajtásakor azonban ez a tudás már rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy 

az ismételt végrehajtás kevesebb id t vesz igénybe. Ez a tény mindaddig elfogadható, 

amíg a feladat végrehajtása során nem állandó kivitelezési id vel kell számolni például 

egy rutinszámításnál. Amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy egy ismétl d  feladat 

végrehajtásához – ha kismértékben is – egyre kevesebb id  szükséges, akkor a tervezési 

folyamat átfutási ideje rövidül, költsége csökken. Természetesen amennyiben a feladat 

típusa más jelleg , modellezhet  a „negatív” tanulás is, ebben az esetben egy adott 

feladat végrehajtása egyre több id t igényel. Az irodalom [Sch01], [Kol01] számos 

olyan modellt említ, amellyel leírható ez a folyamat. Az 5.1. táblázat az ismertebb 

modelleket foglalja össze. A függ leges tengelyen a feladat végrehajtásához szükséges 

id t, míg a vízszintes tengelyen az ismétl dések, iterációk számát ábrázoltam. 

5.1. táblázat Tanulási függvénytípusok 

Id

Iterációk
száma

Csökken  hatványfüggvény 

Iterációk
száma

Id

Növekv  lineáris 

Iterációk
száma

Id

Csökken  lineáris 

Iterációk
száma

Id

Növekv  hatványfüggvény 

Iterációk
száma

Id

Csökken  „S” görbe 

Iterációk
száma

Id

Növekv  „S” görbe 

A tapasztalat egy magasabb szint  jellemz , amely a különböz  jelleg  tervezési 

feladatok és többször végrehajtott feladatok ismereteib l gy lik össze az id k során. 
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Ennek eredménye, hogy egy tapasztaltabb mérnök gyorsabban old meg bizonyos 

problémákat, mint egy kezd . Ennek a kutatása azonban nem képezi a dolgozat tárgyát, 

csak egy egyszer  közelítéssel (mértani sor elemei) modelleztem a tapasztalatból ered ,

a feladatok megoldásának egyre csökken  id igényét. 

5.2 Genetikus algoritmusok 

A genetikus algoritmust [Hol75], [Rec73], [Gol89] széles körben alkalmazzák 

optimalizálási feladatok megoldására [VCJ05], [Cle05], [Van00], [Mac98], [Poh99]. Az 

eljárás többpontos keresést végez a problématérben. Ez biztosítja a kell  robosztusságot 

nagy komplexitású feladatok esetén is, illetve a véletlen változások miatt a keresés 

képes továbblépni egy zsákutcából vagy egy lokális széls értékb l. Az algoritmus egyik 

nagy el nye, hogy nemcsak egy optimális megoldást ad, hanem képes több, az 

optimumhoz közeli megoldást találni, amelyb l a felhasználó tetszés szerint választhat. 

Mivel a genetikus algoritmus alkalmaz determinisztikus (kiválasztás) és sztochasztikus 

(keresztezés és mutáció) lépéseket is, képes más módszerek számára túlzottan nehéznek 

bizonyuló feladatok megoldására is. Egyetlen hátránya más „tisztán” determinisztikus 

módszerekkel szemben, hogy a „globális”, optimum-közeli megoldást gyorsan 

megtalálja, de nem garantált, hogy a globális optimumot is képes megtalálni, ezért 

gyakran alkalmazzák a keresés végs  fázisában más determinisztikus módszerrel együtt, 

így például a gradiens módszerrel. 

Az optimalizálási feladatok célja, hogy egy keresési térben (variánsok véges halmaza) 

meghatározzák azt az elemet, ami a legjobban teljesít egy el re meghatározott feltételt. 

A keresési tér adott elemének hasznosságát, hatékonyságát a rátermettségi függvény 

fejezi ki. Formálisan kifejezve: 

)(max)(

:
* tftf

RTf

Tt

(5.1)

Itt T maga a keresési tér, f a rátermettségi függvény, t* pedig az optimalizálási feladat 

megoldása. Amennyiben t* olyan, hogy a fenti képletben egyenl ségjel áll, globális 

optimumról beszélünk, amely nem feltétlenül egyértelm . Genetikus algoritmus esetén 

a keresési tér elemeit egyedeknek nevezzük. Ahhoz, hogy egy optimalizálási feladatot 

algoritmizálni tudjunk, az egyedeket véges számú paraméter segítségével kódolni kell, 

az így kapott genetikai kód az egyed kromoszómája. A kromoszóma tehát paraméterek 
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meghatározott, véges sorozata, esetünkben egy adott tevékenység-sorrend. A 

paramétereket géneknek nevezzük, jellemz  rájuk, hogy általában kifejezik az egyed 

valamilyen tulajdonságát. Egy paraméter lehetséges értékeit génváltozatoknak vagy 

alléloknak hívjuk.

Az evolúciós szemléletben a sikeres egyedek reprodukcióinak sorozata bizonyos 

értelemben közelít a globális optimum felé. Persze el fordulhat, hogy egy egyed 

rátermettsége kisebb a szüleinél, de recesszíven hordozza szülei jó tulajdonságait is, ami 

egy kés bbi utódnál jelenhet majd meg a rátermettségben. 

Az egyszerre aktív egyedeket együttesen populációnak nevezzük. E szó helyett azért 

nem használhatjuk a halmaz kifejezést, mert az ismétl dés megengedett. A 

megoldáshoz genotípust rendelünk hozzá, amelyb l a dekódoló algoritmus állítja vissza 

a fenotípust, azaz magát a megoldást, esetünkben a valós sorrendet. A genotípus kódolt 

forma, amelyet az algoritmus használ. Egy populáció mérete a keresési tér 

számosságánál jelent sen kisebb. A populáció egyedeit keresztezzük egymással, mert 

ez szolgáltat új, eddig ki nem értékelt egyedeket. A friss egyedeken véletlen mutációt is 

alkalmazhatunk, aminek hatásáról kés bb lesz szó. Az új egyedek egy új populációt 

alkotnak. A különböz  korú populációk adják a generációkat (0. vagy kiindulási 

generáció, 1. generáció, 2. generáció stb.). A kiindulási generáció egyedeit legtöbbször 

véletlen generálással határozzuk meg, mivel a genetikus algoritmust általában olyan 

területeken alkalmazzuk, ahol semmilyen el ismeretünk nincs a globális optimumról.  

Keresztezni leginkább a rátermett egyedeket érdemes. A rátermett egyedek 

kiválasztásának folyamatát nevezzük szelekciónak. A szelekciótól várjuk, hogy az újabb 

és újabb generációk rátermettség szempontjából egyre közelebb kerüljenek a globális 

optimumhoz, tehát a keresés céltudatos legyen. A szelekciót, keresztezést és mutációt 

együttesen evolúciós operátoroknak nevezzük. 

Elképzelhet , hogy a keresztezés vagy a mutáció operátor úgy van megfogalmazva, 

hogy a kapott utód kikerülhet a keresési térb l. Az ilyen egyedeket az életképtelen 

jelz vel illetjük. A genetikus algoritmus m ködtetése során figyelni kell az életképtelen 

utódok sz résére.

A genetikus algoritmus alapvet en egy iterációs technika, ahol egy ciklus egy új 

generáció el állítását és kiértékelését jelenti. Az iteráció lezárásához általában kétféle 

kilépési feltételt szokás alkalmazni. Az egyik lehet ség, hogy maximáljuk a kiértékelt 
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generációk számát. A másik módszer, hogy meghatározunk egy rátermettségi 

küszöbértéket, aminél jobb egyedeket már elfogadunk megoldásnak. A küszöbérték 

megválasztásánál vigyázni kell, hogy az nehogy nagyobb legyen a globális optimumhoz 

tartozó rátermettségnél. 

A genetikus algoritmus felépítését az 5.6. ábra szemlélteti. 

5.6. ábra GA m ködése 

Fontos kiemelni a genetikus algoritmusoknak azt a jellegzetességét, hogy 

feladatfügg en kell megadni a kódolást, keresztezést és mutációt. A következ

alfejezetben a tervezési folyamatok sorrendtervezésére kidolgozott speciális evolúciós 

operátorokat ismertetem. 

5.2.1 Evolúciós operátorok 

5.2.1.1 Kódolás

A genetikus algoritmusok legtöbbször nem direkt, hanem kódolt formában (például 

bináris vagy gray kódolás) dolgoznak az optimálandó paraméterekkel, de 

sorrendoptimálás esetén ez nem célravezet  [AKG95], [McB94]. Esetünkben a gén (egy 

adott sorrend, a keresési tér egy megoldása) a szerkezeti elemek sorszámából 

(kromoszóma) áll, kódolatlan (egész érték ) formában (5.7. ábra). 
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1 57 3 6 84 2

Gén
Allél

Kromoszóma

5.7. ábra Kódolás és elnevezések 

A kromoszóma mérete, a gének száma az adott tervezési folyamat tevékenységeinek 

számától függ. A gén értéke az adott feladat sorszáma.  

5.2.1.2 A kiválasztás operátor (Selection) 

A kiválasztás célja, hogy meghatározza egy populáción belül azokat az egyedeket, 

melyekb l az evolúciós operátorok segítségével új utódokat kívánunk létrehozni. A 

kiválasztásban az egyed rátermettségi értéke játszik fontos szerepet. A kiválasztás 

általában nem determinisztikus. 

A legegyszer bb kiválasztást levágó szelekciónak (truncation selection) vagy más 

néven jobbik fél kiválasztásnak (better half) hívjuk, itt egyszer en a populáció jobbik 

feléb l képezzük a szül párokat.

Egy másik lehetséges módszer a rulettkerék kiválasztás (roulette wheel, fitness based). 

Ekkor a szül ket egyesével választjuk ki, teljesen véletlenszer en. Egy egyed 

kiválasztásának a valószín ségét rátermettségi értéke alapján határozzuk meg. 

A kiválasztást elképzelhetjük úgy is, hogy egy rulettkerék rekeszeit a rátermettségi 

értékeknek megfelel  arányban szétosztjuk (5.8. ábra) az egyedek között, innen ered az 

elnevezés. Fontos megjegyezni, hogy a kiválasztási sorsolások egymástól függetlenek, 

így egy egyed adott esetben többször is kiválasztásra kerülhet. 
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f1 f2

f3

5.8. ábra Rulettkerék kiválasztás 

Még egy alternatív módszer az ún. sorrendalapú kiválasztás (rank based). Ez a 

kiválasztási technika rátermettség szerint rendezi az egyedeket, majd e sorrend alapján 

rendel valószín séget hozzájuk. 

A rátermettség értékét közvetlen módon használó módszerek közös hátránya, hogy 

túlságosan érzékenyek a rátermettség eloszlására a populációban. Ha egy megoldás 

túlságosan magas értékkel rendelkezik a többihez képest, akkor szinte mindig  lesz a 

kiválasztott szül elem, aminek káros hatásai vannak. Azt eredményezheti, hogy a 

változatosság gyors csökkenése miatt a keresés „beragadhat”, egyre nehezebb lesz az 

aktuális legjobb megoldást javítani. Ezt a problémát úgy lehet kezelni, hogy a populáció 

egyedeit a rátermettségi értékeik szerint sorba rendezzük, és a rátermettség helyett 

valamilyen, a rendezésben elfoglalt hely szerint egyenletesen növekv  függvényt 

alkalmazunk. Ilyen esetekben a rátermettség számításakor egy extra skálázási lépést kell 

bevezetni. A skálázásra számos megoldást dolgoztak ki [Poh99]. 

Egy további gyakori kiválasztásfajtát versenyeztet  kiválasztásnak (tournament based) 

nevez a szakirodalom. A módszer lényege, hogy mindig két véletlen egyedet választunk 

és versenyeztetjük ket rátermettség szerint. Aki gy ztesen kerül ki, az vesz részt a 

keresztezésben. Az egyedek kisorsolási valószín ségének meghatározásához a fent 

említett két módszer bármelyike alkalmazható, illetve szokás az egyedek egyenletes 

eloszlását is használni.

5.2.1.3 A keresztezés operátor (Crossover) 

A keresztezés során a választott kódolási technika következtében csak olyan eljárások 

jöhetnek szóba, amelyek rendelkeznek „hibajavító” tulajdonságokkal. Ez azért 
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szükséges, mert két egyed keresztezése során el fordulhat, hogy a szül  egyed 

kromoszómájának olyan szakaszai kerülnek az utódba, amelyek egyenként ugyanazokat 

az elemeket tartalmazzák, azaz egyes elemek ismétl dnek, mások pedig egyáltalán nem 

szerepelnek. Ez kimeríti az életképtelen egyed fogalmát (5.9. ábra).  

1 57 1 6 84 5

5.9. ábra Életképtelen egyed 

Az egyik alternatíva az egygénes keresztezés, amelynek az a lényege, hogy a 

szül elemekb l úgy képz dik az utód, hogy az egyik szül t l örökli az utód egy 

kivételével az összes kromoszómahelyr l a géneket, az üresen maradt helyre pedig a 

másik szül elem génállományából az ugyanazon a helyen lev  gén kerül. Az egygénes 

keresztezést az 5.10. ábra szemlélteti. 

A szül

A’ utód

B szül 7 42 3 6 85 1

1 52 3 6 84 7

1 57 3 6 84 2

5.10. ábra Egygénes keresztezés [Rog96] 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a gén, amely kimarad az átvitelb l, felcserél dik a 

2. szül t l a megüresedett pozícióba átvitt értékkel.  

A részlegesen megfeleltetett keresztezés (partially matched crossover) [Álm01] 

esetében két vágási pontot határozunk meg, és a vágási pontok közötti azonos 

génpozíción lév  allélek (megfeleltetési szakasz) helyet cserélnek egymással mindkét 

szül ben, így két új utódot kapunk (5.11. ábra). 
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A szül

B szül 7 42 3 6 85 1

1 57 3 6 84 2

A’ utód

B’ utód 2 57 3 6 84 1

1 42 3 6 85 7

5.11. ábra Részlegesen megfeleltetett keresztezés 

A m velet után mindkét új egyed tartalmaz rendezettségi információt az egyik és másik 

szül t l is. Az A szül b l B szül be kerül  megfeleltetési szakasz tartalmazhat olyan 

elemeket, amelyek ismétl dést okoznának. Ennek elkerülése érdekében a megfeleltetési 

szakaszban helyet cserél  allélek (7 - 2) esetén meg kell keresni, hogy a B’ utódban hol 

szerepel az A szül t l átkerül  ismétl d  allél, és a B' utódban meg kell cserélni a két 

génben az alléleket (7 - 2 - 7). 

Egy másik lehet ség az átrendezéses keresztezés (order crossover) [Álm01]. Ez a 

módszer szintén készít egy megfeleltetési szakaszt. A megfeleltetési szakaszban lév , az 

A szül t l származó génváltozatokat töröljük a B szül  kromoszómájából, majd a gének 

tologatásával az összes üresen maradt helyet a megfeleltetési szakaszra mozgatjuk el 

balra. Az így keletkezett üres szakaszt aztán feltölthetjük az A szül  alléljeivel, és ennek 

eredményeképp jön létre az utód (5.12. ábra). 

Fontos megjegyezni, hogy a részlegesen megfeleltetett keresztezés és az átrendezéses 

keresztezés hasonlóan m ködik, de a részlegesen megfeleltetett keresztezés az elemek 

abszolút helyét igyekszik meg rizni, míg az átrendezéses keresztezés az elemek 

sorrendjét, egymáshoz viszonyított helyét rzi meg. 
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A szül

B szül 7 42 3 6 85 1

3 57 1 6 84 2

B’ _ 42 3 6 8_ _

B’ 4 __ _ 6 38 2

B’ utód 4 57 1 6 38 2

A’ utód 5 42 3 6 18 7

5.12. ábra Átrendezéses keresztezés 

Az általam kidolgozott eljárás a részlegesen megfeleltetett keresztezés és az egygénes 

keresztezés általánosítása, amely a teljes keresztezés nevet kapta. Azért hoztam létre, 

mert a keresztezés operátor algoritmus bels  paramétereinek megfelel  beállításával az 

egygénes, a részlegesen megfeleltetett, illetve az átrendezéses keresztezés egyaránt 

modellezhet  a kés bbi vizsgálatok céljából. Az operátor m ködése azon alapszik, hogy 

nem megfeleltetési szakaszokon, hanem véletlenszer en, több ponton kijelölt helyeken 

alkalmazom a keresztezést. A folyamat során a kijelölt helyeken az A szül

kromoszómájába átírom az ezen a helyen szerepl  gént a B szül b l. Ezt követi a 

hibajavító lépés, amikor az A utódban megkeresem a korábban B-b l átkerült értéket, és 

azt átírom az A-ban korábban szerepl  értékre (5.13. ábra). 
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A szül

B szül 6 42 7 1 83 5

1 42 3 5 86 7

A’ 6 42 3 5 81 7

4 5

A’ 6 42 3 5 81 7

5

A’ utód 6 42 3 7 81 5

5.13. ábra Teljes keresztezés [RGB05] 

A másik lehet ség az egyenletes (uniform) keresztez dés [Rog96]. Ez azt jelenti, hogy 

az egyik szül elemb l kiválaszt az algoritmus bizonyos kromoszómákat, és azokat 

beírja a kiválasztás helyének megfelel en az utód génjébe. A többi helyet a másik 

szül elem kromoszómáival tölti fel úgy, hogy ellen rzi a sorrendet, és az els  olyan 

kromoszóma, amelyik még nem szerepel az utódban, átkerül az utód els  üres 

kromoszómahelyére. Az egyenletes keresztez dést az 5.14. ábrán szemlélteti. 

A szül

A’ utód

B szül 7 42 3 6 85 1

1 57 2 6 84 3

1 57 3 6 84 2

5.14. ábra Egyenletes keresztezés 

A ciklikus keresztezés (cycle crossover) [Álm01] esetén nincs megfeleltetési szakasz. 

Hasonlóan az egyenletes keresztezéshez, génenként állítja el  az utódot, azzal a 

kiegészítéssel, hogy ha egy allélt az A szül b l választottunk ki egy adott helyre, akkor 
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az B szül  azonos helyen lév  alléljét is A szül  által meghatározott helyre kell 

választani (5.15. ábra). Ezt az okozza, hogy a B szül  már nem tudja azt az allélt 

örökíteni, hiszen annak helyet az A szül  génje már elfoglalta. 

A szül

B szül 4 32 7 6 85 1

3 57 1 6 84 2

I.

A’ 3 5_ _ _ _4 _

A’ utód 3 52 7 6 84 1

5.15. ábra Ciklikus keresztezés 

5.2.1.4 A mutáció operátor (Mutation) 

A mutáció operátor célja, hogy olyan információval (allélekkel) módosítson kis 

mértékben egy egyedet, ami nem örökölt és nem feltétlenül jellemz  a korábbi 

generációkra. A genetikus algoritmusnak megvan az a veszélye, hogy egy id  után a 

populáció teljesen homogénné válik, minden egyed egyforma lesz, és az optimálás 

megmarad egy szinten. Az ilyen esetek azért problémásak, mert a homogenitás beállta 

utáni iterációk fölöslegesek, nem hoznak új, jobb eredményt. Az ilyen „beragadások” 

elkerülése végett alkalmazzák a mutációs operátor. A mutációs operátor a kromoszóma 

sztochasztikus változását idézi el . Például bizonyos valószín séggel 

megváltoztathatjuk az egyik gén értékét. Azt, hogy mekkora valószín séggel, milyen 

módosításokat hajtsunk végre, mindig a konkrét optimálási feladathoz kell illeszteni, és 

ez függ a választott reprezentációtól. Statikus mutációról beszélünk akkor, ha minden 

iterációban azonos módon hajtjuk végre a mutációt. Dinamikus mutációról pedig akkor 

beszélünk, mikor a mutáció operátor paraméterei függenek az aktuális populáció 

tulajdonságaitól. A fent említett beragadási jelenség ellen például úgy lehet védekezni, 

hogy bizonyos mértékig növeljük a mutáció valószín ségét, amennyiben az egyedek 

rátermettségi értékeinek a szórása nullához közeli lesz. 

Számos mutációs technika ismert, ezek összefoglalását a [Poh99] tartalmazza. A 

sorrendtervezési feladatok esetén  azonban a leggyakrabban alkalmazott eljárás az  
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egygénes mutáció [Rog96], amely két, véletlenszer en kiválasztott gén alléljeit cseréli 

ki (5.16. ábra). 

A’ 3 52 7 6 84 1

A’ utód 3 51 7 6 84 2

5.16. ábra Egygénes mutáció 

5.2.1.5 A célfüggvény (fitness) meghatározása 

A keresési feladatok sikerének egyik alapfeltétele a jó célfüggvény meghatározása. 

Ebben az esetben a cél a tervezési folyamatok költségének és átfutási idejének 

minimalizálása anélkül, hogy a folyamat elemei (részegységek, alkatrészek tervezése) 

közötti kapcsolatok sérüljenek. Ez úgy érhet  el, hogy külön összegezni kell a 

végrehajtott feladatok idejét és költségét. Attól függ en, hogy egy folyamatban a 

költség vagy az id  játszik f  szerepet, más-más sorrendet lehet várni (5.2.2.3. fejezet). 

Az összegzés során nem szabad elfeledkezni az iterációk miatt többször végrehajtott 

feladatokról sem, amelyeknél a tanulási rátát figyelembe kell venni. 

A célfüggvény az alábbi általános formában fogalmazható meg: 
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k
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(5.2)

Az összefüggésben szerepl  szimbólumok magyarázatát az 5.2. táblázat foglalja össze: 

5.2. táblázat A célfüggvény elemei 

DSM A vizsgált feladatsorrendhez tartozó DSM 

),,( vliP
Tanulási függvény, tipikusan: 

l

l
ivliP

v

1

1
),,( . Adott esetben 

indikátoronként (id , költség) és feladatonként is különbözhet. 

)( ji tI A jt  szerkezeti elem iI  típusú indikátor szerinti értéke. Az 

indikátorok tipikusan a kivitelezési id  és a feladat költsége. 
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]1,0[)( jtL  A jt  szerkezeti elemhez tartozó tanulási ráta. 

)( jtV  A jt  szerkezeti elemhez tartozó tervezési lépés ismételt 

végrehajtásának száma. Adott sorrendhez tartozó DSM  alapján 

számolható ki, a ciklusok összegzésével. 

it
w A szerkezeti elemek súlyozó tényez je.

iIw Az indikátorok súlyozó tényez je.

)(DSMF Rátermettségi (fitness) függvény. 

A genetikus algoritmus m ködése során meghatározza az 5.2 egyenlet alapján a 

populációt alkotó összes egyed rátermettségi értékét. Az egyedekben található sorrend 

meghatározza a tervezés sorrendjét. Ez a sorrend véletlenszer , ezért különböz

sorrendek vannak jelen a különböz  egyedekben. Ennek következménye, hogy más 

ciklusszámok jelennek meg a különböz  egyedekben, ami annyit jelent, hogy ugyanazt 

a tervezési tevékenységet az egyik egyed szerint kevesebbszer, a másik egyed szerint 

többször kell végrehajtani. Minden alkatrészhez a hozzárendelt költségértéket és 

tervezési id t kell figyelembe venni. A célfüggvény értéke alapján a GA kiválasztja a 

legjobbat (best fitness), és a legrosszabbat (worst fitness). A tervezési folyamatok 

sorrendtervezésénél a legjobb értéknek a megfelel en alacsony „best fitness” tekinthet .

A függvény teljes emberóra értéket és költséget határoz meg és semmilyen kapcsolatot 

nem alkot a valós projekt lefutási idejével, mivel a párhuzamos feladatokat, illetve az 

iterációból adódó ismétl déseket dátumszer en nem kezeli, azaz ha a célfüggvény 

összegzésekor kapott id értéket hozzáadnánk egy adott dátumhoz nem kapnánk reális 

eredményt. A tervezési folyamat valóságos id tartamát a 6. fejezetben tárgyalt 

módszerrel lehet megadni. 

A valóság jobb közelítése érdekében az iterációk idejének kiszámításához bevezettem a 

tanulási ráta módosító tényez t. Ez azt jelenti, hogy ha egy tevékenységet többször kell 

elvégezni, akkor a második vagy sokadik végrehajtás során gyorsabban lehet haladni, 

mint a legels  esetben. Emellett azt is feltételezzük, hogy a tervezési feladat esetén nem 

jutunk arra a megállapításra, hogy valamelyik feladat teljesen rossz. Az el z  feltétel 

oly módon csökkenti a tervezési id t, hogy a tervezést az adott elemnél nem kell újra, 

úgymond a nulláról kezdeni, elegend  ha kisebb módosításokat végzünk rajta. 
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Összességében igaz, hogy a tanulással alacsonyabb rátermettségi értéket határozhatunk 

meg. A módosító tényez  pontos meghatározása nem célja a dolgozatomnak, de a 

modell részének tekintem és a vizsgálatok során egy választott módosító tényez t

alkalmazok. A tényez  egy csökken  mértani sor elemeiként adja meg egy többször 

végrehajtandó feladat idejét, ahol megadható a feladat elvégzéséhez szükséges id  alsó 

korlátja.  

5.2.1.6 Új generáció létrehozása 

A genetikus algoritmus minden iterációja után egy új generáció jön létre. Az új 

generáció egyedei keletkezhetnek az evolúciós operátorok eredményeként, korábbi 

generációkból való áthozatallal (öregítés), de létre hozhatunk teljesen új egyedeket is 

migráció alkalmazásával. A migrációval érdemes óvatosan bánni, mert túlzott mérték

alkalmazása esetén az evolúciós hatás nem érvényesül, a genetikus algoritmus véletlen 

keresésbe megy át. Az öregítésnek pedig az a hátránya, hogy csökkentheti az optimálás 

konvergenciájának gyorsaságát, amit igazoltak az általam elvégzett vizsgálatok is 

(5.2.2.2 fejezet).

A genetikus algoritmus tulajdonságainak és operátorainak leírása során többször 

említésre került, hogy a kódolás, mutáció, keresztezés típusát és a véletlen m ködésüket

meghatározó valószín ségeket minden esetben illeszteni kell a feladathoz. Az ebb l a 

célból végzett vizsgálataimat az 5.2.2 fejezet tartalmazza. 

5.2.2 A genetikus algoritmus vizsgálata 

Ahhoz, hogy biztonsággal lehessen használni egy GA reprezentációt, illetve annak 

bels  paramétereit helyesen lehessen megadni, kísérleteket kell végezni. A 

példafeladatot [Rog96] úgy választottam meg, hogy a megoldása ismert legyen, így az 

eredményeim összehasonlíthatóak, ellen rizhet ek.

A vizsgálataim a következ kre terjednek ki: 

Levágó és a versenyeztet  szelekció összehasonlítása (5.2.2.1 fejezet) [RHB06] 

Egyenletes és teljes keresztezés összehasonlítása (5.2.2.2 fejezet) [RiG05] 

A mutáció, keresztezés és az öregítés (véletlen kiválasztás) valószín ségének

vizsgálata, paraméter beállítások (5.2.2.2 fejezet) [RGB05] 
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Feladat komplexitás és a populáció méretének kapcsolata (5.2.2.2 fejezet) 

[BGT06]

Feladat komplexitás növekedésének hatása az optimalizálás sebességére (5.2.2.3 

fejezet) [BGT06] 

A célfüggvény súlyozási paramétereinek hatása, többcélú keresés (5.2.2.3 

fejezet) [BGT06] 

Az 5.2.2.1 fejezet vizsgálatait Matlab V7 program segítségével végeztem, az 5.2.2.2 és 

5.2.2.3 fejezet vizsgálataihoz pedig JAVA-ban írt programot használtam [RHB06], 

[RiG05], [RGB05], [BGT06]. 

5.2.2.1 Levágó és versenyeztet  szelekció összehasonlítása 

A vizsgálatok során 12 optimalizálási futtatást végeztem. A hatékonyságot úgy 

vizsgáltam, hogy feljegyeztem azt a generációszámot, ahol megjelent az els  legjobb 

rátermettség értékkel (best fitness) rendelkez  egyed. Az 5.3. táblázat a 12 futtatás 

átlagát (Av.) és szórását (s) tartalmazza különböz  mutációs és keresztezési 

valószín ségek mellett. 

A szórást azért vizsgáltam meg, mert ez ad információt a keresés stabilitásáról: a nagy 

szórás azt jelenti, hogy az algoritmus véletlen keresést folytat, a kis szórás pedig az 

algoritmus evolúciós m ködésére enged következtetni. 

5.3. táblázat Legjobb rátermettség értékhez tartozó generációszámok átlaga és 

szórása  

Mutáció / keresztezés 
valószín sége

Mátrix dimenziója
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A mátrixokban szerepl  kapcsolatok számát a dimenzió alapján határoztam meg, így 

biztosított a közel azonos kitöltés. A kapcsolatok számát a mátrix dimenziójának 
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másfélszeresére vettem, és ennek ¾ része volt visszacsatolás. A számítógépes 

algoritmus futtatásai során a populáció nagysága 20 egyedb l állt. 

A 5.17. ábra alapadatai az 5.4. táblázatban szerepl  átlag- és szórásértékek összegei. A 

diagramon a két szelekciós eljárás hatékonysága látható (az a generációérték, ahol a 

keresés elérte a legjobb egyed fitness értékét) két mutáció és keresztez dés

valószín ségi paraméter mellett, a mátrix dimenziójának függvényében. 

5.4. táblázat A legjobb rátermettségi értékhez tartozó generációszámok 

összehasonlítása a két szelekciós eljárás esetén 

Mutáció / keresztezés 
valószín sége

Mátrix dimenziója
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A keresztezés és mutáció operátorhoz az egygénes módszert használtam.  

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a levágó szelekció hatékonysága a nagy dimenziójú 

feladatok esetén messze alul marad a versenyeztet  szelekcióhoz képest, továbbá az is 

kiderült, hogy ha a populáció átlag rátermettség értéke eléri a legjobb egyedét, akkor az 

algoritmus elakad, hiszen csak azonos egyedek vannak jelen, és így az egypontos 

keresztez dés hatástalan, a keresést egyedül a mutáció valószín sége mozgatja, amely 

kis értéke miatt nagyon lelassítja a keresést. 

Ez tapasztalható volt a levágó szelekció esetén is, hiszen ebben az esetben az 

utódképzésre csak a populáció jobbik fele kerül kiválasztásra, ezért gyorsabban 

konvergál, mint a versenyeztet  szelekció és korán kizárja azokat az egyedeket, 

amelyek ugyan rosszabb rátermettség érték ek, de tartalmaznak olyan sorrendeket, 

amelyek egy keresztez dés során jó helyre kerülhetnének. 
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Levágó szelekció; mutáció valószín sége 0,4 / keresztezés valószín sége 0,6

5.17. ábra A mátrix mérete és a szelekciós eljárások közötti összefüggés 

5.2.2.2 Mutáció, keresztezés és véletlen kiválasztás operátorok vizsgálata, a 

feladatkomplexitás és populáció kapcsolata 

A vizsgálatokhoz a [Rog96] irodalomból vett DSM-et használtam, amely egy 22 

dimenziójú mátrix, a megoldása ismert, és így lehet séget ad az összehasonlításra. A 

vizsgálatok során az egyenletes és a teljes keresztezés hatékonyságát, a mutáció, 

keresztezés és a véletlen kiválasztás valószín ségének alkalmas beállítását kerestem. 

A mutáció és keresztezés operátorok vizsgálatánál a valószín ség értékét 0,2 és 0,8 

között változtattam 0,2 léptékben. A véletlen kiválasztás során két értéket vizsgáltam: 0 

és 0,1. A populáció méretét 50, 100, 150, 200 és 250 egyedes populációkkal végeztem 

el. Azért, hogy a paraméterek hatása egyértelm en követhet  legyen, egyszerre csak egy 

paramétert változtattam, és minden beállítással 6 futtatást végeztem, amelyek 

statisztikáiból (átlagából és szórásból) vontam le a következtetéseimet. 

A véletlen kiválasztás annyit jelent, hogy egy populáció adott százalékban 

kiértékeletlen, véletlenül kiválasztott egyedeket is tartalmaz. Az értékhatárt (0 - 0,1) 

el zetes futatások alapján határoztam meg. Ha a véletlen kiválasztás értéke magasabb, a 

keresés konvergenciája lelassul.

A keresés kilépési feltételeként a 10000 generáció elérését adtam meg.  
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A hatékonyságot ebben az esetben is úgy vizsgáltam, hogy feljegyeztem azt a generáció 

számot, ahol megjelent az els  legjobb rátermettség értékkel (best fitness) rendelkez

egyed. A két leghatékonyabb paraméter beállítást a 5.5. táblázat mutatja.  

5.5. táblázat A feladatnak megfelel  operátorbeállítások 

I. paraméter beállítás II. paraméter beállítás
Keresztezés valószín sége 0,8 0,6
Mutáció valószín sége 0,8 0,8
Öregítés (véletlen kiválasztás) valószín sége 0 0,1
Keresztezés típusa teljes teljes

A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy ilyen jelleg  feladat esetében 

nem célravezet  az egygénes keresztezés, mert az egyes megoldások rátermettségi 

értéke lassan konvergál az optimális eredményhez.  

Az 5.18. és 5.19. ábra az I. és II. paraméter beállítás mellett mutatja a generációk átlaga 

(az a generációszám, ahol a legjobb egyed megjelent) és a populáció mérete közötti 

összefüggést. Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy meghatározzunk minden populáció 

esetén egy olyan sávot, amelybe a megoldások minden futtatás esetén nagy 

valószín séggel beleesnek, ha az adott beállításokat használjuk.

Átlag generáció és szórás értéke a I. paraméter beállítás esetén
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5.18. ábra A keresés stabilitása az I. paraméter beállítás esetén 
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Átlag generáció és szórás értéke a II. paraméter beállítás esetén
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5.19. ábra A keresés stabilitása az II. paraméter beállítás esetén 

A program lehet séget adott HTML 4.1 és Excel protokollok automatikus mentésére, 

azonban az 1500 kísérleti szimuláció sok id t vett volna igénybe. Ezért a vizsgálatok 

közben az eredmények alapján egyszer sítésekkel éltem. Az el reláthatóan sikertelen 

paraméter beállításokat nem próbáltam ki, így a mutáció valószín ségének 0,4 alatti 

értékeit. Továbbá a szimulációk elején kiderült, hogy az egyenletes keresztezés nem 

olyan hatékony, mint vetélytársa a teljes keresztezés, ezért ezen a területen is 

sz kítettem a keresést. 

A futtatás felgyorsítása érdekében egy adott méret  „cache”-sel (ideiglenes 

gyorshozzáférés  tár) dolgoztam (az iterációk kiszámítása indokolta), amelyet a 

program arra használt, hogy a már kiszámolt rátermettségi értékeket eltárolja, majd 

azonos kromoszómájú egyedek számítása esetén onnan el hívja azokat. Ez jelent sen

gyorsította a számítás sebességét, de természetesen egy új, eddig ismeretlen egyed 

számítási idejét nem befolyásolta. A többi beállítás szintén nem bizonyult 

eredményesnek abban az értelemben, hogy a rátermettség nem minden esetben érte el a 

küszöbértéket a megadott generációszám-tartományon belül. 

Az általam helyesnek talált paraméter beállítás azonban felvet egy kérdést. Ha ilyen 

magas a mutációs ráta, akkor vajon véletlen keresésr l van szó, vagy arról a kitételr l,



Termékstruktúra alapú konstrukciós tervezési folyamatmodell és sorrend-optimalizáló eljárás 

65

hogy a genetikus algoritmusok paraméter beállításait mindig a feladatnak, kódolásnak 

és az operátoroknak megfelel en kell megválasztani. 

Az algoritmus evolúciós hatását azzal ellen riztem, hogy létrehoztam egy véletlen 

populációt, amelyben az egyedek száma megegyezik azzal a számmal, amelyet a GA 

keresés közben ellen riz. Ebben az esetben a GA 6000 egyed kiértékelése után 

megtalálta az optimumot. A véletlenül el állított populáció, amely szintén 6000 egyedet 

tartalmaz, kb. 30%-kal tért el az optimumtól. 

A másik magyarázat, hogy ha generációnként ábrázoljuk a legjobb, legrosszabb és átlag 

rátermettség értékeket, akkor nem tapasztalható az értékek ingadozása, s t a legjobb és 

legrosszabb érték közelít az átlagértékhez, a keresés konvergál. Tehát nem véletlen 

keresésr l van szó, hanem a feladat és az operátorok ezt a beállítást kívánják meg. 

Az 5.18. és 5.19. ábrák felhívják a figyelmet a feladat komplexitásának és a választott 

populáció méretének kapcsolatára. Ez különösen jól látható a II. paraméter beállítás 

esetén. A keresés akkor mondható stabilnak, ha több futtatás generációszámának 

szórása egyre kisebb. Itt a generációszám ismét az a generáció, ahol a legjobb egyed 

megjelent a populációban. Az ebb l levonható következtetés az, hogy a populáció 

méretét 10 x dim(DSM)-re érdemes választani. Természetesen ennek az értéknek a 

növelése tovább csökkentené a szórás értékeket, de az említett átlag a generáció 

vonatkozásában nem jelent jelent s javulást, csak a számítási id t növelné.

5.2.2.3 Feladatkomplexitás és a számítás sebessége közötti kapcsolat, a többcélú 

keresés eredményei 

A komplexitás és a számítás sebessége közötti kapcsolatot az optimalizálási feladat 

indítása és vége között eltelt id vel, valamint a kiértékelt egyedek számának átlagával 

határoztam meg. A komplexitás növekedését a mátrix dimenziójának növelésével értem 

el. A vizsgálatokat 20, 30, 40, 50, 60 dimenziójú mátrixokra végeztem el. Itt is érvényes 

az, hogy a mátrixokban szerepl  kapcsolatok számát a dimenzió alapján határoztam 

meg. A kapcsolatok számát a mátrix dimenziójának másfélszeresére vettem, és ennek ¾ 

része volt visszacsatolás. A vizsgálatokat az I. és II. paraméter beállításokkal is 

elvégeztem, kilépési feltételként pedig az optimum elérését, illetve annak 10%-os fels

korlátját adtam meg. Az egy egyed számításához szükséges id t az 5.6. táblázatban 

foglaltam össze. 
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5.6. táblázat Egy egyed számítási idejének alakulása növekv  mátrixméretek 

esetén

GA indulása GA vége Egy egyed kiszámításához szükséges id  [s]
I. Paraméter beállítás 13:28 13:41 0,00039
II. Paraméter beállítás 13:45 13:58 0,00039
I. Paraméter beállítás 18:10 18:58 0,00096
II. Paraméter beállítás 18:24 19:16 0,00104
I. Paraméter beállítás 13:33 15:23 0,00165
II. Paraméter beállítás 18:15 20:15 0,00180
I. Paraméter beállítás 13:39 17:36 0,00283
II. Paraméter beállítás 18:18 22:14 0,00283
I. Paraméter beállítás 13:43 20:16 0,00403
II. Paraméter beállítás 14:04 21:05 0,00421

DSM dimenziója: 60

DSM dimenziója: 20

DSM dimenziója: 30

DSM dimenziója: 40

DSM dimenziója: 50

Az 5.20. ábrán a különböz  dimenziók függvényében ábrázoltam a populációk egy 

egyedének kiszámításához szükséges id t a kétféle paraméter beállítás esetén. 

A számítási id  tendenciája különböz  paraméter beállítások esetén
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5.20. ábra A számítási id  változása különböz  paraméter beállítások esetén 

Az 5.20. ábráról leolvasható, hogy a tervezési feladat nagyságával polinomiálisan n  az 

egyedek kiszámításához szükséges id , így maga a keresés is polinomként leírható 

módon növekedett a vizsgált tartományban. A közel nulla eltérés arra enged 

következtetni, hogy az egyes paraméterek számítási ideje nem mutat jellemz

különbséget, a II. paraméter beállítás az öregítés „számítása” miatt igényel több id t.

Az 5.7. táblázatban megadtam az egyes mátrixméretek esetén számított, egy egyed 

kiértékeléséhez szükséges id t, a populáció méretét és az átlag generáció számot, ahol a 

keresés elérte az optimumot. Az adatokból megbecsülhet  a számítás tendenciája (5.21. 



Termékstruktúra alapú konstrukciós tervezési folyamatmodell és sorrend-optimalizáló eljárás 

67

ábra), ahol a pontokat valójában nem lehetne összekötni, ezt csak a szemléltetés, a 

könnyebb átláthatóság és a trendvonal felvétele miatt tettem meg (5.21. ábra). 

5.7. táblázat A teljes számítási id  alakulása a II. paraméter beállítás esetén 
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20 0,0004 200 30 2,3
30 0,0010 300 252 78,6
40 0,0018 400 500 360,0
50 0,0028 500 420 588,0
60 0,0042 600 565 1423,8

A számítási id  tendenciája

y = 1,0469x2 - 50,229x + 615,29

R2 = 0,9783
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5.21. ábra A számítási id  tendenciája növekv  mátrixdimenziók esetén 

A számítási id vel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az id  az egyedek 

kiértékeléséb l és a GA, illetve a GA operátorainak m ködéséb l tev dik össze. 

Vizsgálatokat a kett  arányára nem végeztem, de feltételezésem szerint az operátorok 

nem igényelnek nagy számítási id t, legalábbis nem a vizsgált tartományon. Feltehet en

egy 10 és 10000 dimenziójú mátrix esetén érezhet  különbségek lennének, de ez 

tekinthet  közel konstans értéknek. Ez azt jelenti, hogy a kiértékelés idejének 

tendenciája alakra, jellegre követi a számítás tendenciáját. 
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A trendvonalból leolvasható, hogy a feladat komplexitásával közel polinomiálisan n  a 

keresés ideje az optimumig. A vizsgálati eredményekre illesztett trendvonalak alapján a 

legjobb illeszkedést a másodfokú polinomiális közelítés adta. 

A legjobb rátermettségi érték folyamatosan konvergál a generációszám növekedése 

során. Ezt mutatják a 12.1 mellékletben található 12.1. - 12.5. ábrák, igazolva a nem-

véletlen keresés feltevését. 

A tervezési folyamatok tervezése két egymással verseng  elv alapján történik. A 

folyamat tervezése során arra kell törekedni, hogy csökkenjen a tervezés ideje és 

költsége. Ezt a többcélú keresést, az 5.2.1.5 fejezetben bemutatott célfüggvény (5.2 

egyenlet) megfogalmazása teszi lehet vé. Az egyes célok skálázhatók, súlyozhatók 

egymással szemben, és hatásuk is észrevehet , de csak bizonyos esetekben. 

A legtöbb esetben a feladatok kidolgozására szánt id  és a költség összhangban van a 

humán er források tekintetében. Vannak azonban olyan feladatok, amelyek rövid ideig 

tartanak, de több ember részvételét kívánják meg, ezért több költséget igényelnek, 

ilyenek a döntési pontok is. Például az FE vizsgálatok ezzel szemben csak egy embert 

igényelnek, de nagy számítási id t, és persze a szaktudás árát is, tehát nem mindegy, 

hogy egy FE számítást a végleges geometrián kell-e végrehajtani, vagy egy el zetesen 

kialakított geometrián. Az is el fordulhat, hogy maga a konstrukciós folyamat kívánja 

meg egy bonyolult szerkezet esetén a többszöri számításokat. Ilyen lehet például egy 

repül gép szárnyának méretezése, ahol nem csak szilárdsági, de áramlástani és 

termodinamikai számításokat is kell végezni. 

Ez azt igazolja, hogy érdemes megtartani a súlyozott, több célt kezel  célfüggvény-

megfogalmazást. Az 5.22. ábra a 3.5. ábrán látható konstrukciós folyamat optimalizált 

sorrendjét mutatja. Itt a költség és id  súlyok megegyeznek. Ezzel szemben, ha a 

súlyozó tényez ket az id  vagy a költség irányába eltoljuk, más és más sorrend adható 

meg. Így az 5.23. ábra esetén a költségsúly 1 míg az id  0, az 5.24. ábrán látható mátrix 

esetén pedig pont fordítva. 
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5.22. ábra Optimalizált tervezési sorrend, költségsúly 1, id súly 1 
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5.23. ábra Optimalizált tervezési sorrend, költségsúly 1, id súly 0 
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5.24. ábra Optimalizált tervezési sorrend, költségsúly 0, id súly 1 

5.2.3 A DSM használata funkcióstruktúra esetén 

A tapasztalatok alapján a DSM alkalmazható az 1. fejezet végén megfogalmazott 

funkciók és követelmények blokkosítására is. Ez azért tehet  meg, mert mindkét modell 

absztrakt matematikai síkon egy gráfként ábrázolható, amely egyértelm en megadható 

mátrix formában. Az 5.25. ábra a 2.4. ábra mátrix reprezentációját mutatja. 
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Inf F szükséges 1

Inf l szükséges 1

E terhel 1

Próbatest 1

Szükséges és valós összehasonlítása 1

Mért mennyiségek er sítése 1

Er  mérése 1 1

Inf F

Alakváltozás mérése 1 1

Energiamennyiség beállítása 1

Az energia er vé alakítása 1 1 1

Próbatest befogása 1

Próbatest terhelése 1 1 1 1

E veszteség

E alakváltozás

Defomált próbatest

Inf l

5.25. ábra Funkcióstruktúra mátrix reprezentációja 
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Az 5.26. ábrán a blokkosított funkcióstruktúra mátrix reprezentációja látható, ahol két 

egymásba karoló, összefügg  nagyobb szerkezeti csoportot lehet jól felismerni. 
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E segéd(1) 1

Inf F szükséges(1) 1

Inf dl szükséges(1) 1

E terhel (1) 1

Próbatest(1) 1

A szükséges és a valós összehasonlítása(1) 1

Az energia er vé alakítása(1) 1 1 1

Mért mennyiségek er sítése(1) 1

Energia beállítása(1) 1

Próbatest befogása(1) 1

Er  mérése(1) 1 1

Alakváltozás mérése(1) 1 1

Próbatest terhelése(1) 1 1 1 1

Inf F(1)

Inf dl(1)

E veszteség(1)

E alakváltozás(1)

Deformált próbatest(1)

5.26. ábra Blokkosított funkcióstruktúra 

5.2.4 A VDI 2221 folyamat kockázati becslése 

Az innovációs folyamatnak megfelel en a vállalatok megbízásaik elvállalása el tt

megvizsgálják a vállalat bels  lehet ségeit és elvégzik a projekt kockázati elemzését. A 

kockázatot a konstrukciós tervezési folyamat szempontjából is érdemes megvizsgálni, 

különösen akkor, ha a vállalat egy olyan új termék tervezését, gyártását szeretné 

megkezdeni, amelyben nincs tapasztalata, vagy a termék komplexitása nagy. A döntési 

pontokkal modellezett folyamatokra a Petri-hálókat alkalmazzák [KYW01], ez azonban 

munkaigényes, hiszen az összes kapcsolatot valószín ségi változóként kellene megadni. 

Egyszer bb megoldást ad ilyenkor egy kiterjesztett DSM, amely a tervezési folyamat 

mind a négy fázisára kiterjed. Itt a visszacsatolások lehet sége valószín ségi 

változókkal adható meg. A tervezési folyamatok egy fázisát magába foglaló DSM egy 

szuperciklust képez, amely ciklusokat tartalmazhat. Abban az esetben, ha egy 

szuperciklus végeredménye a szuperciklusban el írt ciklusok befutása után sem 

megfelel , vissza kell lépni az el z  tervezési fázisba, szuperciklusba. Ebben az esetben 

meg kell ismételni mindkét szuperciklust, amelyet hiperciklusnak nevezünk [RGB05] 

(5.27. ábra).  
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5.27. ábra Ciklusok a tervezési folyamatban 

A két vagy több szuperciklust magába foglaló hiperciklusok lefutását nem lehet egzakt 

módon el re jelezni, hiszen az ismétlés eseménye függ a szuperciklus eredményét l.

Az el rejelzés érdekében el ször a konstans ciklusszám helyett (Cij, i,j: döntési pont 

indexek) valószín ségi változókat vezetünk be. Meghatározzuk azt, hogy mekkora a 

valószín sége (0<pij<1) egy hiperciklust okozó visszalépésnek mint független 

eseménynek, Cij értéke (a hiperciklusok száma) valójában az egymás után bekövetkezett 

visszalépés események darabszáma, ami kifejezhet pij-vel. Következésképp a pij

értékével szabályozni lehet a ciklusok számát, ezáltal a teljes tervezési folyamat hosszát. 

Mivel determinisztikus modellt szeretnénk, a felvett valószín ségi változók nem túl 

szerencsések, ezért a változókat egy konstanssal helyettesítjük (cij). Célszer  ezt a 

valószín ségi változó várható értékével meghatározni (átlagolós megközelítés). A 

valószín ségi változó alakja (az elemi visszalépés eseményeket egymástól függetlennek 

tekintve):

kppkCP ij
k
ijij 0),1()( . (5.3)

Ebb l a várható érték (5.4), vagyis a számított ciklusszám (5.5): 
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Egy pesszimistább (fels  becslés) megközelítés, ha nem a várható értékkel számolunk, 

hanem olyan korlátot keresünk, amelyr l tudjuk, hogy Cij nagy valószín séggel (1- )

alatta marad (5.6, 5.7). A 0< <1 értékét célszer  5 és 20% között megválasztani. 
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Mindkét esetben tehát a hiperciklus folytatódásának valószín ségéb l egy 

determinisztikus közelítést kaptunk a ciklusszámra. 

A teljes tervezési folyamat kockázati becslése a pij valószín ség, illetve 1-pij

sikertényez (S) felhasználásával tehet  meg. A teljes projekt kockázatának (K) 

becslésénél súlyozottan (gi) figyelembe kell venni az I id igényt, az E er forrás 

felhasználást, valamint az S sikertényez t vagy tapasztalati tényez t (5.8). 

];;[, ESIi
g

EgSgIg
K

i

ESI
(5.8)

Ezzel a számítási módszerrel közelít  becslés adható egy adott konstrukciós feladat 

kockázatára. Az eljárás a konstrukciós folyamat során végig biztosítja a folyamat 

kiértékelésének lehet ségét, és adott esetben korai jelzést adhat arról, ha a projekt extra 

er forrást, tudást kíván meg a siker érdekében. 

5.3 Összefoglalás 

A fejezet a DSM alapú tervezési folyamatok emberóra és összköltségét optimalizáló 

módszert ismerteti. A módszer ismétl d  feladatok esetén figyelembe veszi az 

er források tanulását. A hatékony optimalizálás érdekében megvizsgáltam az 

optimalizáláshoz használt genetikus algoritmus operátorainak viselkedését és az egyes 

beállítások hatását különböz  feladat komplexitás esetén.  

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a kidolgozott módszer jól alkalmazható 

konstrukciós tervezési és fejlesztési folyamatok sorrendtervezésére, a funkcióstruktúra, 
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illetve a követelmények csoportosítására. A módszer nem csak folyamattervezésre, 

hanem a folyamat felügyeletére is felhasználható, és lehet vé teszi az esetleg váratlan 

iterációs lépések után a folyamat áttervezését, ismételt optimalizálását, akár 

megváltozott követelmények (id , költség) esetén is. 
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6 Finomított tevékenységütemezés az er források

figyelembe vételével 

Er forrás-hozzárendelési feladat alatt a tevékenységekhez szükséges, újrahasznosítható 

(els sorban humán) er források ütemezését értem. Feltételezem, hogy adottak a projekt 

kezdési id pontja, a teljes tervezési id  (a tervezés gyakorlati id korlátja), a 

tevékenységek id tartamai ( 1,…, n), az er forrásokra vonatkozó korlátozások, valamint 

a megel zési háló (jelen esetben a kigöngyölt DSM). Az er forrásokat ún. er forrás-

kategóriákba sorolhatjuk, ezek az er forrás-ütemezés alapegységei. A kategóriák 

bevezetésének el nye a kevesebb entitással való számítás, illetve az eredményül kapott 

ütemterv rugalmassága. A menedzsment szabadon dönthet, hogy az ütemtervben, adott 

id pontban jelentkez  igényeket hogyan szolgálja ki a rendelkezésre álló humán 

er forrás alapján. El zetes információ továbbá, hogy az elemek melyik er forrás-

kategóriából mennyit igényelnek, valamint er forrás-kategóriánként a mennyiségi 

korlát. A korlátok id ben változhatnak, illetve a modell megengedi korlátozás hiányát is 

(akármennyi er forrás igénybe vehet  a tervezéshez). Az er forrás-kategóriák viszont 

egymással semmilyen módon, illetve szabály szerint nem helyettesíthet k.

A  teljes tervezési id t  egységnyi id osztásokra bontom fel, az egyszer ség kedvéért 

lehet leg úgy, hogy a tevékenységek id tartamai ennek egész számú többszörösei 

legyenek. Bevezetem a -t, mint elemi ütemezési id tartamot. Az er forrás-

hozzárendelési feladatot úgy reprezentálom, hogy minden elemi id tartamnyi 

szakaszban meghatározom mely tevékenységek aktívak. Az er forrás-hozzárendelési 

feladat megoldásainak meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak: 

egyszerre több tevékenység is lehet aktív; 

az aktív tevékenységek kumulált er forrás-igénye nem lépheti túl az adott 

id szakra vonatkozó er forrás korlátozásokat; 

a tevékenységek megszakíthatók, tehát két aktivitás között lehet szünet; 

egy tevékenység i  alkalommal aktív; 
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az ütemezéskor figyelembe veszem a megel zési hálót, vagyis ha aij

tevékenység megel zi akl -t, akkor aij utolsó aktivitása korábban történik meg, 

mint akl els  aktivitása; 

az összes tevékenység befejez dik  id  alatt. 

A cél, hogy a lehet  legrövidebb effektív idej  (az utolsó tevékenység vége) megoldását 

megtaláljuk az er forrás-hozzárendelési feladatnak. 

A genetikus algoritmus által, id tartam szerint is optimalizált tervezési folyamat 

mátrixából ún. „kigöngyöléssel” egy rákövetkezési gráfot kaphatunk. A gráf csúcsai 

verziószámmal ellátott tervezési folyamatok lesznek, ahol a verziószám az adott feladat 

ismétl désére utal. Az irányított élek a feladatok közötti információáramlást hivatottak 

jelölni. A kigöngyölés hatásaira a ciklusok elt nnek a gráfból. Az el zetes, genetikus 

algoritmussal történt optimalizálás els dleges célja, hogy egy jó sorrenddel a feladatok 

ismétl dését csökkentse, és így a rákövetkezési gráf csúcsainak számossága kevesebb 

legyen.

Egy tervezési projekt id tartamát rövidíthetjük, ha kihasználjuk a párhuzamos 

feladatvégzés lehet ségeit. Két tervezési feladat végezhet  egymással párhuzamosan, ha 

egyik sem szolgáltat a másiknak információt. Ez a rákövetkezési gráfban úgy jelenik 

meg, hogy egyikb l sincs a másikba irányított út. A feladat ezek után az, hogy 

el állítsuk a tervezési feladatoknak egy olyan ütemezését, ahol a tervezési id tartam 

lerövidítése érdekében, minél több párhuzamos tervezés zajlik a rákövetkezések 

megsértése nélkül. 

A fent vázolt feladatnak létezik optimális megoldása, olyan ütemezés, aminél elvileg 

nem lehet jobbat el állítani. A kritikus út algoritmus segítségével [Rei94] az optimum 

polinomiális id ben található, amit legrövidebb ütemezésnek nevezünk el. 

Megjegyezzük hogy a legrövidebb ütemezés nem egyértelm , hisz a tevékenységek a 

szabad puffer idejükön belül tetsz legesen eltolhatók a projekt meghosszabbítása 

nélkül.
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6.1. ábra Tevékenységek szabad puffer id ben való eltolhatósága 

Életszer bb modellt kapunk, ha a feladatok párhuzamosításnál figyelembe vesszük azt, 

hogy több egyszerre végzett tervezési feladat nagyobb er forrás volument igényel. 

Er források alatt a kés bbiekben végig megújítható er forrásokat értünk, els sorban 

humán er forrást. Az egyszer bb kezelés érdekében nem konkrét er forrásokkal, hanem 

er forrás típusokkal foglalkozunk, és feltesszük, hogy két azonos típusú er forrás 

tökéletesen helyettesíteni tudja egymást, két különböz  viszont egyáltalán nem. 

Ha ismerjük a tervezési feladatok er forrás igényét, névlegesen a különböz  típusú 

tevékenységek szükséges mennyiségét, akkor a kritikus út algoritmussal el állított 

ütemezésb l leolvashatjuk, hogy egy adott id pontban, adott er forrás típusból mennyi 

az el irányzott a tervezési projekt zavartalan menetéhez. Itt máris egy egyszer sítéssel 

éltünk, mikor feltételezzük, hogy egy tervezési feladat teljes id tartama alatt konstans 

az er forrás igénye. 

Ezzel elkészíthetünk egy id  szerinti minimum görbét minden er forrás típushoz. 

Elképzelhet  azonban, hogy ez a mennyiség nem, vagy nem mindig áll rendelkezésére a 

vállalatnak. Ilyenkor fel kell adnunk a kritikus út algoritmus által készített 

ütemezésünket, viszont felvet dik az adott vállalati er forrás környezet melletti 

legkisebb id tartamú ütemezés el állításának problémája. 

Az er források nélküli ütemezés esetében nem merült fel a feladatok 

megszakíthatóságának kérdése, mivel nem volt semmilyen kényszer a feladatok id közi 

megszakítására. Adott er forrás környezet esetében viszont adódhat olyan helyzet, hogy 

célszer  vagy egyenesen szükségszer  a tervezési feladat id szakos megszakítása. 

Az ütemezési problémát tehát úgy fogalmazzuk meg, hogy diszkrét id skálán keressük 

a tervezési tevékenységek, a projekt legrövidebb átfutási idejét adó, ütemezését úgy, 

hogy a tevékenységek széttagolását megengedjük, viszont az id ponthoz rendelt 
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er forrás korlátok nem léphet k át, valamint a rákövetkezéseknek id ben teljesülniük 

kell.

6.1.1 Lineáris programozási megoldás 

Az er forrás-hozzárendelési feladatok egyik egzakt determinisztikus megoldását a 

lineáris programozási feladatként való megfogalmazás adja. Az összefoglalt 

követelményeket kielégít  diszkrét lineáris programozási feladatot a következ kben

ismertetem. 

6.1. táblázat Lineáris programozáshoz alkalmazott jelölések 

Jelölések Magyarázat  

T,T Ütemezés teljes id tartama (diszkrét id ). (6.1) 

Ttt ..1, * Diszkrét id pont. (6.2) 

KKk , Újrahasznosítható er forrás típusok. (6.3) 

SSss ,, * Szerkezeti elemek. (6.4) 

0DSM)ji(

,1,0DSM

ij

SS
ij Kigöngyölt DSM, csak el recsatolást 

tartalmaz. 
(6.5)

))((:,: sdavgDSd
Ss

Adott szerkezeti elem tervezési id tartama. (6.6) 

ijDSMssss **,

Reláció, ami kifejezi, hogy az s szerkezeti 

elem ad-e információt az s*-nak. Precedencia 

megfogalmazása. 

(6.7)

)](..1[ sdj

Szerkezeti elem ütemezési aktivációjának 

sorszáma, maximális értéke függ s-t l, de ezt 

külön nem jelöljük. 

(6.8)

KSrr s,kks ,0,

A szerkezeti elem újrahasznosítható er forrás 

igénye k típusból. 
(6.9)

KTRR ktt,k ,0 ,
A k típusú újrahasznosítható er forrás

korlátja t id pillanatban.
(6.10)
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DTSx,1,0x t,j,st,j,s

Indikátorváltozók, az s szerkezeti elem j-

edszerre aktiválódott-e a t id pontban?

Minden elképzelhet  szimulációs id pontban,

minden feladat minden lehetséges készültségi 

fokához külön indikátorváltozó tartozik. 

(6.11)

A 6.2. táblázatban a peremfeltételeket rögzít  egyenletek találhatók. 

6.2. táblázat A lineáris programozási feladat peremfeltételei

Egyenlettípus Értelmezés  

1))()(( ,,
t

tjsxsdjs

Minden értelmezett szerkezeti 

elem aktiváció pontosan egy 

konkrét id pillanatban fordulhat 

el .

(6.12)

tt
tjs

tt
tjs

xxjt
*

*
*

* ,1,,,
)1)((

A j. aktiváció id ben követi a 

megel z  aktivációt. 
(6.13)
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j
kstjs

kt

Rrx

R
kt
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))((

Semelyik id pillanatban nem 

használhatunk fel a 

megengedettnél több er forrást. 
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A matematikai modell megfelel a támasztott követelményeknek. Érdemes ellen rizni az 

egyenletek számát, amelyb l következtetni lehet a számítás idejére, illetve a szükséges 

hardverre. Egy 365 napos (T) 60 feladatot (S), 120 kapcsolatot – melyek átlagosan 10 

napot (D) vesznek igénybe – és 10 különböz  er forrástípust (K) igényl  projekt esetén 
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az indikátorváltozók száma 600*365 = 219000, az egyenletek számának összege pedig 

14735 (6.3. táblázat). 

6.3. táblázat Az egyes peremfeltételek leírásához szükséges egyenletek száma 

Egyenlet

azonosítója
Egyenletek száma Darabszáma 

(6.12) DSsd
s

)( 60 * 10 = 600 

(6.13) )1(DT 365 * 9 = 3285 

(6.14) KT 35 * 10= 3650 

(6.15)
ji

ijDSMT
,

)0( 60 * 120 = 7200 

A lineáris programozási feladat formális alakja a következ  módon írható fel: 

)max(:

,,,

* xcx

bxA

RcRbRARx nmmnn

(6.17)

A mátrixegyenl tlenség írja le a keresési teret, az xcxf :)(  skaláris szorzat pedig a 

rátermettséget. Ezeket figyelembe véve és 2 byte STRING típusú leírást választva kb. 6 

GB memóriára lenne szükség az egyenletek felírásához és tárolásához. 

A probléma lineáris programozási feladatként való megoldásának a lehet ségét egy 30 

feladatból álló folyamaton vizsgáltam, állandó er forrás mennyiség esetén [PSLIB] 

(feladat neve: J3840_10). A folyamat adatait a 13.4 melléklet tartalmazza. A 

teszteléshez az egyik legismertebb és hatékony megoldót kínáló Xpress-MP csomagot 

használtam. A lineáris programozási feladat algoritmusát a 13.2 melléklet tartalmazza.  

A keresés 24 óra elteltével sem vezetett eredményre, amelyet els sorban a feladatok 

feloszthatóságára vezetek vissza (növeli a feladat komplexitását), amely másoknál is 

problémát okozott [Bou03], [MiB04]. Ilyen esetekben elhanyagolásokkal, 

egyszer sítésekkel kell élni, de akkor a kit zött cél nem teljesíthet  [BRG06]. A feladat 

megoldására a heurisztikus módszerek alkalmazásával nyílik lehet ség.
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6.1.2 Megoldás heurisztikus módszerrel 

Az általam kidolgozott heurisztikus módszer alapja, a tervezési folyamat id beli

szimulációja. A virtuális tervezés alatt minden elemi ütemezési szakasz végén, az ún. 

ütemezési politikák segítségével aktiválható néhány, még be nem fejez dött

tevékenység, úgy hogy a fent összefoglalt feltételek egyikét se sértse meg. Kétféle 

politika családot különböztetek meg. Az egyik családot sz r  politikáknak, a másikat 

sorrendez  politikáknak neveztem el. 

A sz r  politika, valamilyen logika alapján, az aktiválható tevékenységeket letilthatja, 

elfogadhatja, illetve kiemelheti. Egy letiltott elem az adott id pontban nem ütemezhet .

Egy kiemelt elem viszont, prioritást élvez ütemezéskor, így mindig a kiemelt elemeket 

próbáljuk meg el ször ütemezni. 

A sorrendez  politikák, adott id pontban, az n darab ütemezhet  tevékenységhez egy-

egy pontszámot rendelnek 1-t l n-ig. A legnagyobb pontszám a legfontosabb, a 

legkisebb pontszámot pedig a legkevésbé fontos tevékenység kapja. A tevékenységeket 

a kapott pontszám szerinti csökken  sorrendben próbálom ütemezni. 

Mind a sz r , mind a sorrendez  politikából többféle is elképzelhet , és ezek egymással 

kombinálva is alkalmazhatók egy szimuláción belül. Több sz r  politika esetén a 

letiltott, illetve a kiemelt elemek halmazainak egyesítésével kapható meg a kiemelt, 

illetve a letiltott elemek halmaza. Amennyiben egy elem a kiemeltek és a letiltottak 

között is szerepel (egyik politika letiltja, másik politika kiemeli), akkor törölhet  a 

kiemeltek közül, letiltottnak fog számítani. Végül három diszjunkt halmaz jön létre; a 

letiltott elemek, a normál elemek, valamit a kiemelt elemek halmaza. Ezek jelentése 

azonos a sz r  politikánál leírtakkal. 

Több sorrendez  politika esetén már nehezebb a kombinálási feladat. Egyik lehet ség, 

hogy a politikákhoz súlyozó tényez ket rendelek, majd kiszámítom az összes elem 

pontszámát politikánként külön-külön, és ezeket súlyozva összeadom. Végül a kumulált 

pontszámok alapján sorrendbe állíthatóak a tevékenységek, szintén csökken

sorrendben. A módszer hibája, hogy „interferencia” jelenségeket produkálhat. 

Amennyiben egy tevékenységnek két azonos súlyú politika közül az egyik a lehet

legtöbb, a másik pedig a legkevesebb pontszámot adja, az végeredményben közepes 

pontszámot kap. Ez nem feltétlenül hatásos, hiszen az egyik politika szempontjából igen 

el nyös a tevékenység, mégis könnyen lehet, hogy nem kerül ütemezésre. Egy 
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alternatív módszer, ha minden id pillanatban csak egy politikát használok. Ebben az 

esetben mindig véletlen választás alapján alkalmazható a politikák közül egy, de a 

politikák sorsolási esélye nem feltétlenül egyforma. Ez a módszer már mentes az 

interferenciától, minden ütemezési id pontban csak egy konkrét politikát használ, a 

politikákhoz rendelt valószín ségekkel pedig szabályozni lehet a politikák ütemezésre 

gyakorolt várható befolyását. Ez az eljárás, az el z vel ellentétben, nem 

determinisztikus. 

A szimuláció menete tehát, hogy minden ütemezési szakasz végén meghatározom az 

ütemezhet  tevékenységek halmazát. Ezután, a használt sz r  politikák segítségével, 

kiértékelem a letiltott és a kiemelt elemek körét. A következ  lépésben sorrendbe 

állítom a nem letiltott tevékenységeket a sorrendez  politikák segítségével. Végül a 

kapott sorrendnek megfelel en el ször végigmegyünk a kiemelt, majd a normál 

elemeken. Minden elemhez megpróbálom hozzárendelni az általa igényelt er forrás 

mennyiséget, ha bármely igényelt er forrás-kategóriából nem áll rendelkezésre kell

mennyiség, a tevékenység nem ütemezhet . Amennyiben minden er forrás igény 

kielégíthet , megfelel en csökkentem a kiosztható er források számát és a 

tevékenységet ütemezettnek állítom be. A megmaradt er forrásokat megpróbálom a 

sorrendben hátrébb került elemekhez rendelni. 

A szimuláció kétféleképpen érhet véget; vagy minden elemet beütemeztem a teljes 

tervezési id n belül, vagy túlléptem a teljes tervezési id t. Az els  esetben a kapott 

megoldásból ütemterv készíthet  (például Gantt-diagram), a második esetben az 

er forrás-hozzárendelési feladat nem oldható meg, valószín leg gyengíteni kell a 

feltételeken (több er forrás, hosszabb teljes tervezési id , egyszer bb DSM, esetleg más 

politikák alkalmazása), ami minden esetben menedzseri döntést igényel. 

6.1.2.1 Ütemezési politikák [BRG06], [BGT06] 

Megszakítások száma sz r  politika: A sz r  politika azokat a tevékenységeket 

emeli ki, amelyeket már sokszor szakítottak meg. Ezáltal elkerülhet  egy 

összefügg  tervezési feladat elaprózódása. Az ütemezési listában a feladatok 

sorrendjét els sorban a megszakítások száma határozza meg, azonos 

megszakítási számok esetén a feladatok között a DSM-ben betöltött helyük a 

meghatározó, a DSM-beli sorrend alapján. 
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Befejezettség sz r  politika: Azokat a tevékenységeket emeli ki, amelyek már 

majdnem készen vannak. Az ütemezési lista (az adott ütemezési lépésben 

ütemezhet  feladatok halmaza) elejére azok a feladatok kerülnek, amelyek már 

90%-ban készen vannak, sorrendjüket a DSM-ben betöltött helyük határozza 

meg. 

Várakoztatás sz r  politika: Azokat a tevékenységeket emeli ki, amelyek eltelt 

idejének (várakoztatás + munkaid ) és tervezett idejének hányadosa, azaz 

hatásfoka elér egy adott értéket, jelen esetben a vizsgálatok során 70%-ot. Az 

ütemezési lista elejére azok a feladatok kerülnek, amelyek hatásfoka rossz, 

azonos hatásfok esetén a sorrendet ismét a feladatok DSM-beli helye határozza 

meg. 

Kritikus út sorrendez  politika: Egy [Rei94]-ben megtalálható algoritmussal 

szabad eltolhatóságuk alapján sorrendezi az elemeket. Az eltolhatóságokat 

mindig úgy kell értelmezni, hogy az a maximális várakoztatása az elemnek, ami 

még nem növeli a kritikus út (legtovább tartó megel zési lánc) hosszát. A 

kritikus utat az algoritmus minden ütemezési lépésben újra számítja. 

Domináns er forrás igényl  sorrendez  politika: A tevékenységeket er forrás 

igényük szerint sorrendezi, a relatíve nagyigény  elemeket veszi az ütemezési 

lista elejére. Azonos er forrás igény esetén ismét a DSM a dönt .

El retekint  politika: különféle megfontolások alapján minden tevékenységhez 

egy valószín séget rendel, ami azt fejezi ki mekkora az esély arra, hogy a 

kés bbiekben a tevékenységet be tudjuk fejezni (a feladat hozzájut az igényelt 

er forrásokhoz). Ha ennek egy adott feladat esetén kicsi az esélye, akkor azt a 

feladatot próbáljuk ütemezni, hisz a nagyobb esély  tevékenységeknek több 

lehet ségük van a kés bbi ütemezésre. Az el retekintés id tartamát a 

vizsgálatok alapján érdemes az átlagos feladatméretre választani. A részletest 

leírást a 13.6 melléklet tartalmazza. 

A heurisztikus módszer m ködéseit a hengeres fogaskerék hajtóm  tervezési 

folyamatán [TSe74] mutatom be. A 6.2. ábra a sorrend optimalizálás el tti állapotnak 

megfelel  DSM-et tünteti fel, amelyen egy szándékosan összekevert sorrend látható. 
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6.2. ábra Fogaskerék-hajtóm  DSM reprezentációja sorrend optimalizálás el tt

Az ötödik fejezetben bemutatott genetikus algoritmus segítségével az optimalizált 

sorrendtervet a 6.3. ábra mutatja.  
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6.3. ábra Fogaskerék-hajtóm  optimalizált tervezési folyamata 

Látható, hogy az algoritmus megtalálta a jó megoldást. A diagonál alatti kapcsolatot 

jelz  egyesek közel kerültek a diagonálhoz, ezzel csökkentve az iterációk méretét. A 

DSM-et gráf formájában a 6.4. ábra mutatja. 
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6.4. ábra Fogaskerék-hajtóm  tervezési folyamatának gráfja 

A 6.4. ábrán feltüntetett gráf azonban nem a teljes tervezési folyamatot mutatja, hiszen 

az iteratív tevékenységek még ciklusként jelennek meg az ábrán. Az iterációk 

kigöngyölésével a 6.5. ábra szerinti gráfot kapjuk. Ehhez a gráfhoz kell az er forrásokat 

az ütemezési és sz r  politikák szerint hozzárendelni. A 6.6. ábra egy lehetséges 

er forrás környezetet ábrázol. 
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6.5. ábra A teljes tervezési folyamatot ábrázoló gráf 
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6.6. ábra Egy lehetséges er forrás környezet a hajtóm  tervezéséhez 

A kifejlesztett heurisztikus er forrás-ütemez  algoritmus eredményeként a 6.7. ábrán 

látható Gantt-diagram szerinti ütemezés adódott. 

6.7. ábra Ütemezés a heurisztikus algoritmus segítségével 

A politikák hatékonyságának vizsgálata meglehet sen bonyolult, mert eredményüket 

mindig befolyásolja az adott er forrás környezet. Ezért el ször több er forrás 

környezetet állítottam el  véletlen módszerrel, majd ezekb l azokat választottam ki 

(12.2 melléklet, 12.6-12.9 ábrák), amelyekre a politikák nélküli er forrás hozzárendelés 

(véletlenszer ) csak nagyon ritkán találta meg az er forrás korlát nélkül (kritikus út 
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szerint) elérhet  minimumot, illetve az ahhoz közel es  értékeket. A vizsgált folyamat 

továbbra is a fogaskerék-hajtóm  tervezési folyamata. 

A vizsgálatokhoz különböz  beállításokat hoztam létre, amelyeket a 6.4 táblázat 

tartalmaz. 

6.4 táblázat Er forrás politikák vizsgálatához használt beállítások 

Beállítások 1 2 3 3b 4 4b 5 5b 6 7 7b
Er forrás 0 változó változó változó változó változó változó változó változó változó változó

Befejezettség sz r + + + +
Várakoztatás sz r + + + +
Megszakítások száma sz r + + + +
Er forrásigény szerinti sorrendezés + + + +
Kritikus út szerinti sorrendezés + + + + + +
El retekint  politika + + +

A 2. számú beállítás esetén az optimalizált DSM sorrendje alapján történik az ütemezés. 

Az egyes politikák használatával kapott eredményeket a 6.5 táblázat mutatja.  

6.5 táblázat Különböz  politika kombinációk eredményei (átfutási id ) változó 

er forrás környezet esetén 

Er forrásprofil/beállítás 2 3 3b 4 4b 5 5b 6 7 7b
resources002_hu_HU.xls 178 172 172 180 181 172 172 172 172 172
resources004_hu_HU.xls 164 164 164 164 164 164 164 167 164 164
resources019_hu_HU.xls 162 165 165 165 165 165 165 162 165 165
resources022_hu_HU.xls 152 148 148 149 149 148 148 148 148 148

A folyamat korlátlan er forrás esetén 85 nap alatt fut le (kritikus út hossza). Az 

er forrás profilok alkalmazásával az átfutási id  természetesen megn .

A változó er forrás környezet miatt a politikák hatása nem érzékelhet

karakterisztikusan, de az eredmények alapján megállapítható, hogy a kombinált 

politikák (6.4 táblázat: 3b, 4b, 5b, 7b) nem hatékonyak minden esetben. Az eredmények 

kis eltérésének az az oka, hogy a változó er forrás környezet miatt az er forrás

hozzárendelés során az algoritmus „be tudja hozni” a lemaradást. 

A pontosabb vizsgálat érdekében kerestem egy olyan benchmarkként használt 

folyamatot, amely eredményei ismertek, és er forrás hozzárendelési adatokkal is 

rendelkezik [PSLIB]. A teszteléshez két folyamatot választottam ki, az egyik feladat 

sorszáma j3048_10, a feladat szerkezeti gráfja a 6.8. ábrán látható, illetve a másik 

feladat sorszáma j12048_10, amely egy nagyobb 120 feladatot tartalmazó folyamat. A 

folyamatok adatai a 13.4 és 13.5 mellékletekben találhatók. A feladatok konstans 

er forrásigénnyel vannak megadva (6.6 táblázat, kiindulási adatok). A kisebb feladat 
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esetén az általam kidolgozott politikák mindegyike az eddig ismert legrövidebb 

(kritikus út szerint) 54 napos átfutási id t adja vissza megoldásként, de a kapott Gantt 

diagramok alapján nem érzékelhet  sorrendbeli változás. Ezért csökkentettem a 

rendelkezésre álló er forrásokat (6.6 táblázat, módosított adatok). 

6.8. ábra j3048_10 folyamat gráfja 
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6.6 táblázat Kiindulási és módosított er forrás környezet 

Er forrás Kiindulási adatok [db] Módosított adatok [db]
R1 43 15
R2 40 15
R3 44 20
R4 35 18

A módosított er forrás környezettel megvizsgáltam az egyes politikák hatását, amelyre 

a 6.7 táblázatban látható eredményeket kaptam. 

6.7 táblázat Politikák használatának hatása az átfutási id re, módosított er forrás 

környezet esetén  

Beállítások Átfutási id

Befejezettség sz r 97
Várakoztatás sz r 104
Megszakítások száma sz r 97
Er forrásigény szerinti sorrendezés 109
Kritikus út szerinti sorrendezés 102
El retekint  politika 96

Az eredmények alapján megállapítható, hogy ebben az esetben az el re tekint  politika 

adta a legrövidebb ütemezést. Belátható az is, hogy az er forrásigény szerinti 

sorrendezés nem hatékonyabb a kritikus út szerinti sorrendezésnél. A befejezettség, 

valamint a megszakítások száma sz r  politika nem mutat eltérést ennél a folyamatnál 

és er forrás környezetnél.

A nagyobb, 120 feladatot tartalmazó folyamat esetén nem volt szükség az er forrás

környezet sz kítésére a megoldások, a politikák alkalmazásával azonban nem sikerült 

az eddig ismert legrövidebb 111 napos ütemezési megoldást megtalálni.  

Mindkét folyamat esetén elvégeztem az er forrás hozzárendelést kombinált politikák 

esetén is, ezek eredményeit a 6.8 táblázat tartalmazza. 

6.8 táblázat Különböz  politika kombinációk eredményei (átfutási id )

Feladat/beállítások 1 2 3 3b 4 4b 5 5b 6 7 7b
j3048_10 [nap] 54 97 102 100 109 108 104 108 96 99 102
j12048_10 [nap] 102 169 121 130 154 153 118 127 140 122 129

Az eredmények alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az er forrás

hozzárendelési feladatok esetén érdemes a politikák kombinációit alkalmazni, számítási 

idejük minden esetben 1 másodperc alatt volt a vizsgált 32 feladatot és 3 másodperc a 

120 feladatot tartalmazó folyamat esetén. A kis feladat esetén az el re tekint  politika 
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adta a legjobb megoldásokat, a 120 feladatot tartalmazó folyamat esetén azonban az 5-

ös számú beállítás volt a hatékonyabb.  

Az el retekint  politika egyik legfontosabb vezérl  paramétere az el retekintési id . A 

32 feladatot tartalmazó folyamat esetén a beállítása az átlagos feladathossz volt, ez 5 

napot jelentett. A 120 feladatot tartalmazó folyamat esetén az átlagos feladathossz 

szintén 5 nap, de az egy lépésben ütemezhet  feladatok átlaga jelent sen változik 5 és 

10 nap között.

6.2 Összefoglalás 

A konstrukciós tervezési folyamatok er forrás szempontú optimalizálása céljából 

megvizsgáltam a probléma lineáris programozási feladatként való megoldásának 

lehet ségét, de a kit zött célok esetén (megszakítható feladatok) ez nem bizonyult 

hatékonynak. A hatékonyság növelése érdekében egy heurisztikus módszert dolgoztam 

ki, amely a megfogalmazott politikák alkalmazásával oldja meg a feladatot. 

Bemutattam, hogy a politikák kombinált alkalmazása jól alkalmazható a folyamatok 

er forráshelyes tervezésére. A legjobb eredményt a kidolgozott el retekint  politika 

nyújtja.

A politikák hatékonyságát úgy bizonyítottam, hogy több különböz  er forrás 

környezetre végeztem el az optimalizálást, és megállapítottam, hogy a politikák 

hatékonysága függ az er forrás környezett l. Az el retekint  politika el retekintési 

id tartamát az átlagos feladat hosszának megfelel en célszer  megválasztani. 
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7 A program bemutatása 

Az 5. és 6. fejezetekben tárgyalt kutatások és eredmények alapján készült egy Java 

alapú program. A fejezetben a program m ködését mutatom be a fogaskerék-hajtóm

tervezési folyamat [TSe74] példáján keresztül. Valós ipari példát nem sikerült 

felhasználni, mert a megkeresett vállalatok egyrészt magát a folyamatot, másrészt a 

feladatok idejét és költségét is titkosan kezelik. 

A program elindítása után lehet ség van egy új folyamat elemeinek bevitelére, vagy 

már bevitt folyamat, illetve optimalizált folyamat behívására (7.1. ábra). 

7.1. ábra Folyamatelemek bevitele 

A programba betöltött fogaskerék-hajtóm  tervezési folyamat els  része a 7.2. ábrán 

látható. A fel és le gombokkal manuálisan cserélhet  fel a feladatok kezdeti sorrendje. 

A 7.3. ábrán a tervezési feladatok végrehajtásához szükséges er forrás típusok adhatók 

meg.  
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7.2. ábra A betöltött fogaskerék-hajtóm  tervezési lépései 

7.3. ábra A folyamathoz szükséges er források bevitele 

Az er forrás típusok megadását követ en meg kell adni az egyes feladatokra szánt 

tervezési id t és költséget, a tanulási rátát (ez azonban csak akkor érvényesül, ha a 

feladatot többször kell végrehajtani), valamint azt, hogy az egyes er forrásokból

mennyit igényel a feladat (7.4. ábra). Továbblépve a feladatok kapcsolatát lehet 

megadni mátrix reprezentációval (7.5. ábra). A kitöltött mátrix letárolható a program 

saját formátumában. 
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7.4. ábra A folyamat feladataihoz szükséges paraméterek megadása 

7.5. ábra A feladatok közötti kapcsolatok megadása mátrix reprezentációban 

Továbblépésre a program ellen rzi, hogy mely feladatok iteratívak. Itt lehet megadni a 

vélt iterációk számát vagy az iterációk valószín ségét a feladatok között (7.6. ábra). A 

következ  lépésben a program a sorrend optimalizáló algoritmus paramétereit kéri be. 

Itt adható meg a genetikus algoritmussal kapcsolatos összes adat (7.7. ábra): a populáció 

mérete, a generációk száma, a mutáció típusa és valószín sége, a keresztezés típusa és 

valószín sége, a célfüggvényben szerepl  értékek súlyozási tényez je, a gyorsabb 
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számítást lehet vé tev  chache mérete (a program itt tárolja a kiszámított sorrendek 

rátermettségi értékét). Lehet ség van a kiindulási populáció el zetes trenírozására 

(bevezet  körök száma) is, de ezt vizsgálataim során nem használtam. A program 

lehet vé teszi a beállítások mentését és betöltését is. 

7.6. ábra Iterációk megadása 

7.7. ábra A genetikus algoritmus paramétereinek megadása 

Az optimalizálás elindítása után a program a genetikus algoritmus használatával 

megkeresi a célfüggvényhez illeszked  legjobb egyedet. A sorrendek, a legjobb és 

legrosszabb célfüggvény értékek egy excel fájlban rögzíthet ek. Az optimalizált sorrend 

bináris gráf, ciklusokat tartalmazó, illetve ciklusmentes formában menthet  el. A 

legjobb egyed illetve a keresés paraméterei szöveges és html formátumban tárolhatók. 

Továbblépésre a program az er forrás optimalizálás vezérl  ablakát jeleníti meg (7.8. 

ábra).



A program bemutatása 

96

7.8. ábra Az er forrás hozzárendelés paraméterei 

Az er forrás hozzárendelési feladat megoldásához meg kell adni az er forrás

rendelkezésre állást leíró excel fájl nevét, a folyamat tervezett indítási dátumát és az 

el relátható id tartamot. A keresés kilépési feltétele a maximális id n belüli ütemezés. 

A sz r  és sorrendez  politikák beállítása után a program a 6. fejezetben leírt módon 

szimulálja a tervezés folyamatát, majd eredményül egy Gantt-diagramot ad, és excel 

fájlban tárolja az ütemezett er források típusát és mennyiségét. 

A 7.9. ábra a program blokkvázlatát mutatja. 

DSM létrehozása
Er forrás szükséglet, tervezési id k

és költségek megadása.
Iterációk ellen rzése és megadása

Tervezési és fejlesztési folyamat 
sorrendtervezése genetikus 

algoritmussal
(operátorok és beállításaik)

<OUTPUT>
Optimalizált sorrendterv

Er forrás környezet megadása
Az optimalizáláshoz használt 

politikák beállítása
Optimalizálás indítása 

<OUTPUT>
Gantt-diagram

Er forráskiosztás
Er forrás igény

Hálóterv

<INPUT>
A termék szerkezeti struktúrája

7.9. ábra A program blokksémája 



További kutatási irányok az elért eredmények alapján 

97

8 További kutatási feladatok az elért eredmények 

alapján 

A tervezési folyamatok tervezésénél célszer  a részletesebb információs folyamatokat is 

figyelembe venni [VGS05]. [RAW00], [ARW01]. Így modellezhet  az új, variáns, 

illesztett konstrukciókhoz köthet  szekvenciális folyamatsor is. Ez további 

potenciálokat jelent, hiszen két egymáshoz kapcsolódó alkatrész tervezése során nem 

kellene megvárni, míg az egyik teljes mértékben elkészül, hanem az alkatrész 

tervezésekor már egy korábbi id pontban, például a CAD modell elkészítése után, 

azonnal el lehetne kezdeni a következ  alkatrész tervezését. Nem szükséges így a teljes 

dokumentációt megvárni. Ehhez kapcsolódóan célszer  megvizsgálni a mérnöki 

tevékenységek „kidolgozottságának” alakulását. Ezzel a két tevékenység közötti, 

részben párhuzamos átfedés mértékét lehet meghatározni, amely tovább csökkentheti a 

projekt átfutási idejét. A pontosabb folyamatterv érdekében érdemes a tanulási 

modelleket feladatközpontúan vizsgálni.  

A DSM alkalmazását tovább lehet finomítani az anyag, energia, információ 

tervezésmódszertanból ismert hármasára történ  felbontással. Így olyan komplex 

rendszerek is el re tervezhet ek, mint a mechatronikai eszközök. Leírható, hogy két 

alkatrész között csak informális (például szoftveres kapcsolat), vagy geometriai 

kapcsolat (például érintkez  felületek) van. Nagy feladatok esetén érdemes a zárt 

blokkokat egy elemmel helyettesíteni, ezzel a mátrix mérete csökkenthet .

A célfüggvény, illetve az optimalizálás célja jelenleg csak a költséget és id t veszi 

figyelembe, de kiterjeszthet  a funkcióteljesítés kockázati vizsgálatára is.  

Az algoritmus vizsgálatához kapcsolódóan további kutatási feladat az általam nem 

tesztelt operátorok összehasonlítása, esetleg újabb módszerek kidolgozása.  

A heurisztikus er forrás-ütemez  eljárás összekapcsolható egy GA-n alapuló 

optimalizáló modullal, amely a folyamat szimulációja során az egyes döntési pontokban 

alkalmazott politikák optimális beosztását teszi lehet vé. Például a kromoszóma 

tartalmazhatja a szimuláció id lépéseiben alkalmazott politikák kódját. További kutatás 

tárgya lehet más er forrás-ütemezési politikák keresése és vizsgálata is. Az el retekint

politika esetén meg lehetne valósítani az el retekintési id  illesztését az aktuális 

üzemezési lépésben szerepl  feladatot átlagos hosszához.
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9 Összefoglalás 

A termékfejlesztésben és tervezésben az újszer ség, a funkcióteljesítés, a költség- és 

min ségi szempontok mellett a folyamatosan változó m szaki-gazdasági környezetben 

egyre nagyobb szerepet játszik az id . A tervezési és fejlesztési folyamatok 

gazdaságossága, hatékonysága a költség- és id ráfordításon keresztül mérhet . A cél: 

egy módszer és eszköz kidolgozása, amely integrálható a ma elfogadott 

folyamatmodellezési rendszerekbe, és lehet vé teszi a konstrukciós folyamatok 

pontosabb, több szempont szerinti tervezését, er forrás és költségszempontú 

optimalizálását, és lehet séget ad a folyamat változó piaci követelményeknek megfelel

átalakítására, dinamikus áttervezésére. 

Felhasználva a Design Structure Matrix (DSM) leírási módot, új módszert dolgoztam ki 

a tervezési folyamat modellezésére és áttekinthet bb leírására. A kidolgozott modell, 

amely követi a jelenleg elfogadott folyamat-leírási irányelveket, magában foglalja az 

er forrás-, valamint költségparamétereket, és lehet vé teszi egyidej  kezelésüket. A 

DSM-ben szerepl  tervezési tevékenységek optimális sorrendjének meghatározására 

genetikus algoritmust felhasználó eljárást fejlesztettem ki. Megvizsgáltam a genetikus 

algoritmus feladat-specifikus paramétereinek és operátorainak viselkedését, és a 

megfelel  operátorhasználat és a stabil, gyors keresés elérése érdekében meghatároztam 

célszer  értéktartományokat. A kapott eredményeket bonyolultabb feladatokon 

ellen riztem és igazoltam. 

Az ütemezési probléma determinisztikus lineáris programozási feladatként való 

megoldási lehet ségének vizsgálata mellett kidolgoztam egy hatékonyabb heurisztikus 

er forrás-ütemez  eljárást. A heurisztikus módszerhez szabályokat definiáltam, 

amelyek lehet vé teszik a dinamikus er forrás-ütemezést. Az elvégzett vizsgálatok és 

eredmények igazolják a DSM tervezési folyamatok modellezésére és optimálására való 

alkalmazhatóságát, a genetikus algoritmus m ködési paramétereinek függ ségét a 

feladat típusától. Az új módszer alkalmas ciklusszegény konstrukciós tervezési 

folyamatok létrehozására, lehet vé teszi egy optimálisan párhuzamosított tervezési 

cselekvéseket tartalmazó, megfelel  er forrásokkal feltöltött háló- és projektterv 

kidolgozását, adott termékstruktúra, adott határid k és er források figyelembevételével; 

illetve adott termékstruktúra, adott határid k és költségek betartása mellett az er forrás-

szükséglet meghatározását. 
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10 A tudományos eredmények összefoglalása 

A dolgozatban ismertetett kutatások újszer , tudományos eredményeit az alábbi 

tézisekben foglalom össze 

1. tézis 

A konstrukciós tervezés iteratív tevékenység, ezért modellezésére olyan eszköz 

alkalmazható hatékonyan, amely képes ezt a tulajdonságot leírni és kezelni [RHB06], 

[RiG05].  

Ennek megfelel en kidolgoztam egy, a termékstruktúrát figyelembe vev  design 

structure matrixon alapú folyamatmodellezési eljárást, amely alkalmas a tervezési 

feladatok költség- és id céloknak megfelel  sorrend optimalizálására. 

A modell figyelembe veszi a jobb közelítés érdekében az ismételt feladatok 

végrehajtása során megfigyelhet  tanulást, amely azt jelenti, hogy az ismételt feladat-

végrehajtás kevesebb id t és így kevesebb költséget igényel. 

2. tézis 

A konstrukciós tervezési folyamat termékstruktúra alapú optimális sorrendtervezésének 

hatékony eszköze a genetikus algoritmus. A genetikus algoritmushoz egész érték

kódolást használtam, ahol az egyed kromoszómáját a tervezési feladatok sorrendje 

reprezentálja. A genetikus algoritmus feladatspecifikus jellemz ivel kapcsolatban a 

következ ket állapítottam meg [RHB06], [RiG05], [BGT05]: 

A levágó szelekció nagy komplexitású feladatok esetén nem hatékony, ezért a 

versenyeztet  szelekció alkalmazása szükséges. 

A keresztezési eljárások közül az egyenletes keresztezéssel szemben az általam 

kidolgozott teljes keresztezés hatékonyabb. 

A konstrukciós tervezési folyamatok sorrendtervezése genetikus algoritmussal 

megköveteli a nagyobb mutáció valószín séget, jelen esetben 80%-ot, amely a magas 

érték ellenére bizonyítottan nem véletlen keresést eredményez. Ezzel szemben a 

vizsgálatok alapján a keresztezés valószín ségét 60%-ra célszer  választani a hatékony 

keresés érdekében. 

A véletlen kiválasztás, azaz az öregítés valószín ségének vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy ez a keresés konvergenciáját nagymértékben befolyásolja, ezért 
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értékét érdemes alacsonyan tartani. A vizsgálatok alapján a konstrukciós tervezési 

folyamatok sorrendtervezése esetén ez az érték 10%. 

A konstrukciós tervezési folyamatok sorrendtervezése során kimutattam, hogy a feladat 

mérete és a populáció nagysága között összefüggés van a keresés hatékonysága 

szempontjából. A populáció méretét a design structure matrix dimenziójának 

tízszeresére érdemes választani, amellyel így stabil keresés érhet  el. 

A konstrukciós tervezési folyamatok sorrendtervezésére kidolgozott genetikus 

algoritmus számítási sebessége alapján megállapítottam, hogy a feladat 

komplexitásának növekedésével az algoritmus polinomiális id n belül képes közelíteni 

az optimális megoldást. 

3. tézis 

A konstrukciós tervezési folyamatok több szempont szerinti sorrendtervezése és 

optimalizálása során bizonyítottam, hogy a jellemz k (költség és átfutási id ) súlyozó 

tényez inek megváltoztatásával különböz  sorrendek állíthatók el , így lehet ség van 

egy adott célnak megfelel  tervezési folyamat el állítására [RGB05]. 

4. tézis 

A konstrukciós tervezési folyamatok er forrás-ütemezésére olyan lineáris programozási 

megoldást adtam, amely kezeli a feladatok megszakíthatóságát, de nagy feladatok 

esetén a számításigény miatt a hatékonysága nem megfelel  [BRG06]. 

5. tézis 

Kidolgoztam a konstrukciós tervezési folyamatok er forrás-ütemezésének többváltozós 

heurisztikus modelljét, amely a vizsgált politikák – megszakítások száma, befejezettség, 

várakoztatás sz r  politika, valamint domináns er forrás igényl  és el retekint

sorrendez  politika – alkalmazásával hatékonyan képes a konstrukciós folyamatok 

er forrás környezetének megfelel  ütemezésére [BRG06], [BGT06]. 

A politikák hatékonysága függ az er forrás környezett l, ezért minden esetben több 

politika kombináció használatával ellen rizni kell a lehetséges megoldásokat.  

Az eredmények alapján, az adott feladat és er forrás környezet esetén az el retekint

politika által készített ütemezés adja a legrövidebb átfutási id t, ha az el retekintés 

id tartama az átlagos feladat hosszával egyenl .
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10.1 Thesis 

The novel, scientific results of research work detailed in the dissertation are summarized 

in the following theses:  

Thesis 1 

Constructional design is an iterative activity, hence it can only be modeled efficiently 

with a tool that can describe and handle this property [RHB06], [RiG05]. 

Therefore, I worked out a design structure matrix based process modeling method that 

considers the product structure and is applicable for the schedule optimization of design 

processes according to the cost and time aims. 

The model takes learning – that occurs when repetitive tasks are carried out – into 

account in order to reach a better approximation, hence repeated tasks require less time, 

i.e. less cost. 

Thesis 2 

An efficient tool of the product structure based optional sequence planning of 

constructional design processes is a genetic algorithm. I used an integer code for the 

genetic algorithm, and the chromosome of the individual is represented by the sequence 

of design tasks. I have drawn the following conclusions with respect to the task-specific 

characteristics of the genetic algorithm [RHB06], [RiG05], [BGT05]: 

Better half selection is not efficient in case of high complexity tasks, hence tournament 

selection should be used. 

Among the crossover operations, the full crossover developed by me is more efficient 

compared to the uniform crossover. 

If the sequence of constructional design processes is planned with genetic algorithms, it 

requires higher mutation probability, in this case 80%, and as opposed to the high value, 

this value is proven not to result in a random search. However, examinations revealed 

that the probability of crossover should be set to 60% for the sake of efficient search. 

I have found – based on the examination of the probability of random selection, i.e. 

aging – that it influences the convergence of search to a great extent, hence it should be 

kept at a low value. Based on the investigations, this value should be 10% in case of 

sequence planning of constructional design processes. 
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Through the sequence planning of design processes, I have revealed that there is a 

relation between the size of the task and the size of the population regarding the 

efficiency of search. The size of the population should be ten times higher than the 

dimension of the design structure matrix, and this way a stabile search can be carried 

out.

I have pointed out based on the calculation rate of the genetic algorithm developed for 

the sequence planning of constructional design processes that if the complexity of the 

task grows, the algorithm can approach the optimal solution within polynomial time.  

Thesis 3 

I have proven through the sequence planning and optimization of constructional design 

processes according to more aspects that different sequences can be created if the 

weighing factors of the characteristics (cost and lead time) are changed, hence a design 

process suitable for a given purpose can be created [RGB05]. 

Thesis 4 

I have given a linear programming solution for the resource scheduling of 

constructional design processes so that it that can handle the splitting of tasks, however 

in case of large tasks, its efficiency is not adequate [BRG06]. 

Thesis 5 

I have worked out the multi-variable heuristic model for the resource scheduling of 

constructional design processes in a way that it can schedule the resource environment 

of constructional processes efficiently with the use of the examined policies – policies 

that filter the number of interruptions, completeness, waiting, as well as the dominant 

resource need ranking and predictive policy [BRG06], [BGT06]. 

The efficiency of the policy depend on the resource environment, hence the possible 

solutions should always be checked with the combined use of policies. 

Based on the results, the schedule prepared by the predictive policy has the shortest lead 

time in case of a given task and resource environment, if the time period of the 

prediction is the same as the average task length. 
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11 Summary 

Time plays an increasingly important role in product development and design – besides 

the novelty, functionality, cost and quality criteria – in the quickly changing technical-

economic environment. The economy and efficiency of design and development 

processes can be measured through the cost and time spent on them. The aim is to work 

out a method and a tool that can be integrated into the nowadays accepted process 

modeling systems. With their help the design construction processes should be planned 

in a more precise way using more considerations, their resources and costs should also 

be optimized, while the processes have to able to be transformed, dynamically re-

planned according to the changing market requirements. 

A new method was worked out using the Design Structure Matrix (DSM) description 

technique in order to model design processes and describe them more clearly. The 

model developed follows the presently accepted process description guidelines, 

involves the resource and cost parameters, and allows their simultaneous handling. A 

process using genetic algorithms was developed to determine the optimal sequence of 

design processes in the DSM. The behavior of task-specific parameters and operators of 

the genetic algorithm was examined and the reasonable value range was determined in 

order to be able to carry out a stabile, quick search. The obtained results were checked 

and proven on more complex tasks. 

The scheduling problem was examined as a deterministic linear programming task. 

Furthermore, a more efficient heuristic resource scheduling procedure was worked out. 

Rules were defined for the heuristic methods to be able to carry out dynamic resource 

scheduling. The examinations and results prove that DSM can be used for modeling and 

optimization of design processes and that the operation parameters of genetic algorithms 

depend on the type of the task. The new method is applicable for creating construction 

design processes with few cycles. It also makes it possible to work out a network and 

project plan that contains the optimally simultaneous design activities and is filled with 

sufficient resources for a given product structure with respect to deadlines and 

resources. Furthermore, it can determine the resource need for a given product structure 

considering the deadline and costs. 
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13 Melléklet 

13.1 A legjobb rátermettségi érték konvergenciája 
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13.1. ábra A keresés konvergenciája 20-as dimenziójú mátrix esetén 
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13.2. ábra A keresés konvergenciája 30-as dimenziójú mátrix esetén 



Melléklet

117

DSM dimenziója 40

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 47 93 13
9

18
5

23
1

27
7

32
3

36
9

41
5

46
1

50
7

55
3

59
9

64
5

69
1

73
7

Generációszám

F
it

n
es

s 
ér

té
k

Best fitness érték

13.3. ábra A keresés konvergenciája 40-es dimenziójú mátrix esetén 
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13.4. ábra A keresés konvergenciája 50-es dimenziójú mátrix esetén 
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13.2 A lineáris programozási feladat algoritmusa 

model "Tervezési folyamatok"

uses "mmxprs"

declarations
  TIME: range ! Idõosztások
  RES: set of string ! Erõforrás típusok
  TASKS: set of string ! Vezióval ellátott 
tevékenységek
  DURS: array(TASKS) of integer ! Tevékenységek idõtartama
  NEEDS: array(TASKS, RES) of integer ! Erõforrás igényei a 
tevékenységeknek
  LIMITS: array(TIME, RES) of integer ! Erõforrás korlátok idõ szerint
  DSM: array(TASKS, TASKS) of integer ! Kapcsolatok a tevékenységek 
között
  ACT: range ! Aktivációk sorszáma
  ST: real ! Számítás kezdete
end-declarations

! Adatok beolvasása 
 ST := gettime
initializations from "mmodbc.excel:noindex;adatok.xls"
  TASKS as "[DSM$A3:A39]"
  DSM as "[DSM$C3:AM39]"
  RES as "[Needs$C1:F1]"
  NEEDS as "[Needs$C3:F39]"
  DURS as "[Time$B3:AL3]"
  TIME as "[Limits$B3:B367]"
  LIMITS as "[Limits$C3:F367]"
end-initializations
 ACT := 1..(max(t in TASKS) DURS(t))

declarations
  x: array(TASKS, ACT, TIME) of mpvar ! Indikátorváltozók, 
aktiválódási mutatók
  c: array(TASKS, ACT, TIME) of real ! Súlyozó tagok
end-declarations

! Az x egy indikátor változó, értéke csak bináris lehet
forall(s in TASKS, j in ACT, t in TIME) do
  x(s, j, t) is_binary
end-do

! 6.12: Minden értelmezett szerkezeti elem aktiváció pontosan 
! egy konkrét idõpillanatban fordulhat elõ.
forall(s in TASKS, j in ACT) do
if j <= DURS(s) then
sum(t in TIME) x(s,j,t) = 1
else
sum(t in TIME) x(s,j,t) = 0
end-if
end-do

! 6.13: A j. aktiváció idõben követi a megelõzõ aktivációt.
forall(s in TASKS, j in 2..DURS(s), t in TIME) do
sum(t2 in 1..t) x(s,j,t2) <= sum(t2 in 1..t-1) x(s,j-1,t2)
end-do

! 6.14: Semelyik idõpillanatban nem használhatunk fel a
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! megengedettnél több erõforrást.
forall(t in TIME, k in RES) do
sum(s in TASKS, j in 1..DURS(s)) (x(s,j,t) * NEEDS(s,k)) <=

LIMITS(t,k)
end-do

! 6.15: A DSM szerinti elõrecsatolásokat nem sérthetjük meg.
forall(t in TIME, s in TASKS, s2 in TASKS) do
if DSM(s,s2) = 2 then

   x(s2,1,t) <= sum(t2 in t+1..getlast(TIME)) x(s,DURS(s),t2)
end-if
end-do

! 6.16 Célfüggvény
forall(s in TASKS, j in ACT, t in TIME) do
if j = DURS(s) then

   c(s, j, t) := 2 ^ t
else

   c(s, j, t) := 0
end-if
end-do

! 6.16: A probléma megfogalmazása 
setparam("XPRS_PRESOLVE", 0)
setparam("XPRS_VERBOSE", true)
minimize(sum(s in TASKS, j in ACT, t in TIME) c(s,j,t)*x(s,j,t))

! Végeredmény listázása
if getprobstat = XPRS_OPT then
forall(s in TASKS) do
write(s, ": ")
forall(j in ACT, t in TIME) do
if getsol(x(s,j,t)) = 1 then
write(t, ", ")
end-if
end-do
writeln
end-do
else
writeln("A feladat nem megoldható!")
end-if
writeln("Idõtartam: ", gettime - starttime)

end-model
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13.3 Véletlen módon el állított er forrás környezetek 
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13.7. ábra A resources019_hu_HU.xls fájlban tárolt er forrás környezet 



Melléklet

121

Er forrás korlátok

-1

4

9

14

19

24

29

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nap

Korlát

Rajzoló Projekt_vezet Konstrukt r VEM_specialista
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13.4 J3048_10 projekt adatai 

**********************************************************************

projects                      :  1 

jobs (incl. supersource/sink ):  32 

horizon                       :  167 

RESOURCES

  - renewable                 :  4   R 

  - nonrenewable              :  0   N 

  - doubly constrained        :  0   D 

**********************************************************************

PROJECT INFORMATION: 

pronr.  #jobs rel.date duedate tardcost  MPM-Time 

    1     30      0       54       17       54 

**********************************************************************

PRECEDENCE RELATIONS: 

jobnr.    #modes  #successors   successors 

   1        1          3           2   3   4 

   2        1          3           5  15  21 

   3        1          3           7   8  14 

   4        1          3          11  14  24 

   5        1          3           6   9  10 

   6        1          3           8  13  30 

   7        1          3          13  15  21 

   8        1          2          16  18 

   9        1          3          11  16  20 

  10        1          3          12  18  19 

  11        1          3          17  23  26 

  12        1          3          13  14  22 

  13        1          2          16  31 

  14        1          3          23  27  29 
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  15        1          3          18  19  20 

  16        1          1          17 

  17        1          1          29 

  18        1          3          24  25  26 

  19        1          3          22  27  28 

  20        1          2          25  28 

  21        1          3          22  23  27 

  22        1          3          24  25  26 

  23        1          1          28 

  24        1          1          29 

  25        1          1          31 

  26        1          1          31 

  27        1          1          30 

  28        1          1          30 

  29        1          1          32 

  30        1          1          32 

  31        1          1          32 

  32        1          0

**********************************************************************

REQUESTS/DURATIONS:

jobnr. mode duration  R 1  R 2  R 3  R 4 

----------------------------------------------------------------------

  1      1     0       0    0    0    0 

  2      1     7       3   10    4    4 

  3      1    10       5    8    9    8 

  4      1     2       4    4    3    9 

  5      1     6       7    5    9   10 

  6      1     8       4    7    3    4 

  7      1     1       2    6    9    7 

  8      1     8       3    7    9    8 
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  9      1     1      10    4    8    3 

 10      1     7      10   10    3    1 

 11      1     4       4    1    4    5 

 12      1     6       2    6    6    2 

 13      1     4       7    7    8   10 

 14      1     9       7    9    8    8 

 15      1    10       8    1    3    9 

 16      1     1       4    6    2    7 

 17      1     7      10    2    8    5 

 18      1     8       6    3    3    8 

 19      1     6       7    9    1    5 

 20      1     2       6    2    1    2 

 21      1     5       6    5    9    1 

 22      1     6       2    3    9    7 

 23      1     2       2   10    8    4 

 24      1     2      10   10    7    7 

 25      1     6       6    7    9    5 

 26      1     9       8    6    4    7 

 27      1     4       7    5    7    7 

 28      1    10       2   10    9    4 

 29      1     3       7    9    6    6 

 30      1     5      10    4    6    4 

 31      1     8       9    4    4    9 

 32      1     0       0    0    0    0 

**********************************************************************

RESOURCEAVAILABILITIES:

  R 1  R 2  R 3  R 4 

   43   40   44   35 

**********************************************************************
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13.5 J12048_10 projekt adatai 

**********************************************************************

projects                      :  1 

jobs (incl. supersource/sink ):  122 

horizon                       :  611 

RESOURCES

  - renewable                 :  4   R 

  - nonrenewable              :  0   N 

  - doubly constrained        :  0   D 

**********************************************************************

PROJECT INFORMATION: 

pronr.  #jobs rel.date duedate tardcost  MPM-Time 

    1    120      0      102       83      102 

**********************************************************************

PRECEDENCE RELATIONS: 

jobnr.    #modes  #successors   successors 

   1        1          3           2   3   4 

   2        1          3          35  48  66 

   3        1          3          11  17  23 

   4        1          3           5   6   7 

   5        1          3          12  42  49 

   6        1          3           8   9  19 

   7        1          3          59  62 103 

   8        1          3          13  44  76 

   9        1          3          10  14  55 

  10        1          3          24  50  60 

  11        1          3          15  16  22 

  12        1          3          20  29  53 

  13        1          3          18  35  37 

  14        1          3          28  82  89 
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  15        1          1          29 

  16        1          3          27  32  39 

  17        1          2          26  67 

  18        1          2          21  33 

  19        1          3          40  43  77 

  20        1          3          26  50  87 

  21        1          3          34  40  41 

  22        1          3          25  83 102 

  23        1          2          32  34 

  24        1          3          36  42  46 

  25        1          3          33  63  78 

  26        1          3          31  44 109 

  27        1          3          31  47  87 

  28        1          3          37  50  70 

  29        1          3          30  52 101 

  30        1          1          54 

  31        1          3          76  81 121 

  32        1          3          71  77 102 

  33        1          1          36 

  34        1          3          36  38  70 

  35        1          3          45  51  58 

  36        1          1          61 

  37        1          1          58 

  38        1          3          64  67  93 

  39        1          3          41  69  85 

  40        1          3          65  69  94 

  41        1          3          64  66  71 

  42        1          3          58  62 114 

  43        1          3          96 105 108 

  44        1          3          57  68  88 
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  45        1          3          63  67  95 

  46        1          3          63  72  80 

  47        1          1          56 

  48        1          3          64  91 106 

  49        1          3          59  71  84 

  50        1          3          51  78 112 

  51        1          3          83  99 113 

  52        1          3          69  73 110 

  53        1          3          90  92  98 

  54        1          1          75 

  55        1          3          73  77  79 

  56        1          3          62  70 112 

  57        1          1          72 

  58        1          2          87 109 

  59        1          3          80  94  96 

  60        1          2          74  86 

  61        1          2          66  73 

  62        1          2          83  97 

  63        1          3          65  75  97 

  64        1          2          79 118 

  65        1          3          85  96 109 

  66        1          3          68  79 106 

  67        1          2          74  89 

  68        1          3          72  81  84 

  69        1          1          84 

  70        1          2          78  80 

  71        1          1          92 

  72        1          3          82  91 100 

  73        1          2          74  81 

  74        1          1         117 



Melléklet

128

  75        1          2          85  86 

  76        1          2          82 111 

  77        1          1         106 

  78        1          2          86  92 

  79        1          2          88  97 

  80        1          2         105 107 

  81        1          3          89  93 113 

  82        1          2          95 108 

  83        1          2         104 115 

  84        1          1         118 

  85        1          2          88 115 

  86        1          2         103 104 

  87        1          3          93  98  99 

  88        1          2         112 121 

  89        1          2          91 111 

  90        1          3         100 102 105 

  91        1          1          98 

  92        1          1         101 

  93        1          1          94 

  94        1          1          95 

  95        1          1         119 

  96        1          2          99 101 

  97        1          1         115 

  98        1          1         103 

  99        1          1         100 

 100        1          2         107 111 

 101        1          1         110 

 102        1          1         104 

 103        1          1         117 

 104        1          2         107 108 
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 105        1          1         113 

 106        1          1         114 

 107        1          2         110 121 

 108        1          1         120 

 109        1          1         118 

 110        1          1         117 

 111        1          1         116 

 112        1          1         116 

 113        1          1         114 

 114        1          1         116 

 115        1          1         119 

 116        1          1         120 

 117        1          1         120 

 118        1          1         119 

 119        1          1         122 

 120        1          1         122 

 121        1          1         122 

 122        1          0

**********************************************************************

REQUESTS/DURATIONS:

jobnr. mode duration  R 1  R 2  R 3  R 4 

----------------------------------------------------------------------

  1      1     0       0    0    0    0 

  2      1     2       4    0    9    5 

  3      1     1       0    0    6    6 

  4      1    10       0    0    0   10 

  5      1     6       9    3    0    0 

  6      1     5       0    9    0    0 

  7      1     8       1    0    0    0 

  8      1     4       0    7   10    0 
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  9      1     1       0    0    0    3 

 10      1     2       9    0    6    0 

 11      1     7       0    0    2    0 

 12      1     4       0    0    8    2 

 13      1     6       0    1    8    6 

 14      1     2       5    0    8    0 

 15      1     1       9    0    0    6 

 16      1     2      10    3    0    0 

 17      1     9       9    0    1    9 

 18      1    10      10    0    0    2 

 19      1     8       0    0    9    0 

 20      1     6       0    0    6    0 

 21      1     6       0    4    0    4 

 22      1     3       0    0    5    2 

 23      1     1       0    6    9    2 

 24      1     6       5   10    0    0 

 25      1     2       0    4    0   10 

 26      1     6       2    0    0    3 

 27      1     5       3    3    0    0 

 28      1     7       9    0    0    0 

 29      1     7       0    0    6    0 

 30      1     5       1    0    5    4 

 31      1     2       2    6    0    2 

 32      1     5       0    9    0    0 

 33      1     6       0    5    0    5 

 34      1     7       0    0    0    7 

 35      1     2       0    0    7    9 

 36      1     4       0    0    4    2 

 37      1     3       4    0    9    0 

 38      1     1       0    0    7    0 
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 39      1     2       0    0    1    1 

 40      1     7       6    0    0    1 

 41      1     9       0   10    2    0 

 42      1     6       4    5    0    0 

 43      1    10       0    2    2    0 

 44      1     3       1    7    0    0 

 45      1     4       0    0    3    0 

 46      1     4       7    1    0    0 

 47      1     6       8    6    0    8 

 48      1     5       6    5    4    0 

 49      1     3       0    0    6    0 

 50      1    10       0    8    9    7 

 51      1    10       4    0    1    9 

 52      1    10       6    2    0    6 

 53      1     1       0    9    2    0 

 54      1     1       4    0    9    7 

 55      1     8       0    3    1    0 

 56      1     6       0    0    2    0 

 57      1     3       8    7    0    0 

 58      1     5       5    0    0    0 

 59      1     9       3    0    0    0 

 60      1     9       0    8    4    0 

 61      1     4       0    0    4    0 

 62      1     9      10   10    0    0 

 63      1     3       3    0    0    6 

 64      1     5       0   10    0    0 

 65      1     6       9    8    4    4 

 66      1     7       0    1    5   10 

 67      1     2       3    0    0    6 

 68      1     7       1    9    4    0 
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 69      1     5       0   10    6    0 

 70      1     3       0    0    9   10 

 71      1     1       0    6    1    0 

 72      1     5       0    0    2    0 

 73      1     9       0    0    0    3 

 74      1     4       0    0    4    0 

 75      1     2       3    0   10    7 

 76      1     6      10    0    5    0 

 77      1     5       5    7    0    0 

 78      1     7       2    9    7    0 

 79      1     8       0    0    0    8 

 80      1     3       7    4    0    0 

 81      1     3       2   10   10    0 

 82      1     4       0    0    7    1 

 83      1     8       4    0    0    0 

 84      1     4       0    8    3    0 

 85      1     9       7    0    1    7 

 86      1     6       0    2    9   10 

 87      1     8       0    9    0    0 

 88      1     7       0    0    1    0 

 89      1     1       1    6    7    0 

 90      1     2       0    9   10    4 

 91      1     9       0    6    5    0 

 92      1     7      10    0    0    0 

 93      1     2       0    6    4   10 

 94      1     9       0    7    8    8 

 95      1     4       2    4    0    2 

 96      1     1       5    5    4    0 

 97      1     5       0    1    7    0 

 98      1     3       0    9    0    8 
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 99      1     8       0   10    0   10 

100      1     6       0    0    4    0 

101      1     8       0    0    0    2 

102      1     1       8   10   10    5 

103      1     7       2   10    2    0 

104      1     6       3    8    7   10 

105      1     6       6    0    0    1 

106      1     4       3    0    7    2 

107      1     5      10    0    9    0 

108      1     2       0    0    2   10 

109      1     1       0    0    8    7 

110      1     9      10    1    0    1 

111      1     9       1    9    0    0 

112      1     7       8    0    0    4 

113      1     3       0    2   10    0 

114      1     4      10    0    0    0 

115      1     1       2    0    8    0 

116      1    10       5    0    0    0 

117      1     2       0    1    0   10 

118      1     5       2    0    0    2 

119      1     5      10    0    8    0 

120      1     2      10    0    0    0 

121      1     4       0    0    0    6 

122      1     0       0    0    0    0 

**********************************************************************

RESOURCEAVAILABILITIES:

  R 1  R 2  R 3  R 4 

   21   21   21   19 

**********************************************************************
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13.6 El retekint  politika definíciója 

00T A szimulációs id  aktuális pillanata. 

T A rendez  politika vizsgálati id kerete.

000 ..1: TTTR Az id kereten belüli er forrás korlátok egy 

konkrét er forrásra. Ha túl vagyunk a 

szimulációs id n, akkor 0:)(tR .

A A 0T -ban még be nem fejezett tevékenységek 

halmaza. 

0: Ar Az adott tevékenység er forrás igénye. 

At : Az adott tevékenység maradék fejlesztési ideje 

( 0T -ban).

A

ar
r Aa

)(
:

Átlagos er forrás igény. 

különben,0

)()(,1
)()(

0,

:),(

..1: 000

tRar
r

artR
r

tak

TTTAk Adott id pontban adott tevékenységet 

megel zhet  tevékenységek száma. 

Atak

Atak
A

tak
tak

tap

TTTp

),(,1

),(0,
),(

0),(,0

:),(

]1,0[]..1[:

0

000
Adott id pontban adott tevékenység 

aktivitásának valószín sége. 

T

iap

ap

Ap

TT

Ti

0

0 1
0

0

0

),(

:)(

]1,0[: Adott tevékenység aktivitásának 

valószín ségének átlaga. 
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1)),(min(

0
00 ))(1()(1:)(

]1,0[:

Tat

i

iTi apap
i

T
ap

Ap Adott tevékenység befejez désének

valószín sége egy er forrás szempontjából az 

id keretben.

),( pA A rendez  politika végeredménye. A különböz

er forrás típusokhoz tartozó p –ket szorozni 

kell, így alakul ki a végleges sorrend. 
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