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1. Bevezetés és célkit őzések 
Termelıvállalatok mőködésének legkülönbözıbb területein találkozhatunk olyan 

folyamatokkal, amelyek hatékonysága optimalizálással nagyban javítható. Ezekkel a 

folyamatokkal különbözı menedzsment és mérnök-szakterületek foglalkoznak. 

A folyamattervezés, folyamatszintézis eszközeinek felhasználásával meghatározható az 

optimális folyamatstruktúra, azaz eldönthetjük, milyen terméket gyártsunk milyen 

alapanyagból kiindulva, milyen technológiával, milyen gyártási lépéseken keresztül. Az így 

kidolgozott technológia alapján a következı feladat lehet az optimális üzemelrendezés 

meghatározása. Ekkor a cél általában a szállítási távolságok minimalizálása az üzemen belül, 

illetve olyan elrendezés kialakítása, amivel az optimális helykihasználás elérhetı. 

A létesítmény-elhelyezési problémák megoldásának célja, hogy minimalizáljuk a 

nyersanyagforrások, üzemek, termékraktárak és a vásárlók közötti szállítási költségeket. A 

szállítástervezés feladata a nyersanyag és termékek szállítási útvonalának optimalizálása. 

A kidolgozott technológia adatrendszere alkotja a folyamatok idıbeli tervezéséhez 

felhasználható információhalmazt. A termelésirányítás a termék határidıre történı 

elkészítéséhez szükséges tevékenységek tervezésével, a termékek elkészítési sorrendjének és 

konkrét idıbeli ütemezésének meghatározásával foglalkozik. A rugalmas vevıkiszolgálás, 

határidık pontos tartása és az üzemi kapacitások optimális kihasználása, a termeléssel 

összefüggı költségek minimalizálása sokszor egymásnak ellentmondó célkitőzéseket, 

döntéseket kíván. 

A gyártástervezés a termelésirányítás legfelsı szintje, ahol a piaci igényeket és a vállalat 

profilját figyelembe véve meghatározzák a hosszútávú (éves, féléves) gyártási feladatot. Az 

így kapott adatok alapján végzik a gyártásütemezést, amelynek során a hosszútávú tervek és a 

vállalat gyártási lehetıségei alapján középtávú (havi, heti) terveket készítenek, amelyek 

tartalmazzák a konkrét gyártási illetve beszerzési feladatokat és határidıket. A következı 

lépés a finomprogramozás, azaz a középtávú tervek operatív ütemezése, amely során a 

konkrét gyártási kapacitást figyelembe véve az egyes gyártandó alkatrészek mőveleteihez 

konkrét munkahelyet és kezdési idıpontot rendelünk. 

Mindezek a folyamatok össze is hangolhatók, ekkor nagyobb az esély az optimális 

mőködési feltételek meghatározására. Ezzel az interdiszciplináris területtel foglalkozik a 
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vállalati szintő optimalizálás (Enterprise-Wide Optimization, EWO; Grossmann, 2005). Egy 

termelıvállalat tervezési és koordinálási folyamatainak összefoglalása az 1.1. ábrán látható. 

 

 

1.1. ábra Termelıvállalat tervezési és koordinálási folyamatai 

 

Értekezésemben a fenti problémakörök közül termelésirányítással – azon belül is 

finomprogramozással – és folyamattervezéssel foglalkoztam behatóan. Az ilyen 

optimalizálási problémákat gyakran közelítik meg a matematikai programozás eszközeivel. 

Ahogyan az késıbb az irodalmi áttekintésbıl is kitőnik, az ipari mérető vegyipari 

optimalizálási feladatok nagyon gyakran nem oldhatók meg egzaktul, és sokszor még a 

pusztán a korlátokat kielégítı megvalósítható megoldás generálása is nehézségekbe ütközik. 

Tény azonban, hogy az egzakt módszereknek – ezen belül is a matematikai programozásnak – 

jelentıs elınye a sztochasztikus technikákkal szemben, hogy gyakran több információt nyújt a 

probléma megoldhatóságáról; segítségével lehetıség nyílik információgyőjtésre, 

szisztematikus elemzésre, a feladat mélyebb megértésére. Emellett elvitathatatlan érdeme az 

is, hogy – elvben – biztosítja az optimumot. 
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Megtartva a matematikai programozás eme elınyeit, különbözı nem hagyományos 

eszközökkel lehetıség nyílhat ipari mérető gyakorlati optimalizálási problémák sikeres 

megközelítésére is. 

Ezért a területtel foglalkozó kutatók a modellek hatékonyabbá tétele mellett sokszor 

folyamodnak fejlett alternatív technikákhoz. Így például sikeres módszer lehet a megoldó 

algoritmusok alkalmas módosítása (ld. Bergamini és tsai (2008), Bonami és tsai (2008)), vagy 

új hibrid algoritmusok kidolgozása (ld. Zhou és tsai (2009), Roe és tsai (2005)). Szintén 

hatékony megoldás lehet jó minıségő kiinduló struktúrák elızetes generálása (Isafiade és 

Fraser (2008)), a szuperstruktúra méretének csökkentése (Heckl (2007)), esetleg különbözı 

dekompozíciós algoritmusok kifejlesztése (Barttfeld és tsai (2004), Janak és tsai (2006)). 

Doktori munkám során célom az volt, hogy igazoljam, megfelelı módszerek 

alkalmazásával a matematikai programozás gyakorlati optimalizálási problémák esetében is 

hatékony eszköz lehet. Ehhez mindenkor szükséges figyelembe venni a megoldandó 

probléma speciális tulajdonságait, és azok szem elıtt tartása mellett, azokat kihasználva kell 

kidolgozni alkalmas megoldási stratégiát. 

Doktori munkám során olyan optimalizálási problémákkal foglalkoztam, melyek a 

rendelkezésre álló MI(N)LP stratégiák alkalmazásával megoldhatatlanok. Így a jelen 

értekezésben olyan problémákat mutatok be, amelyek különleges megoldási módszereket 

igényelnek. Két problématerületen háromféleképpen próbáltam a megoldhatóságot javítani: 1) 

a megoldó algoritmus módosításával, 2) a szuperstruktúra módosításával, 3) dekompozíciós 

stratégia alkalmazásával. 

Rektifikáló rendszerek esetén a rendszert leíró modellben található diszkrét változók és a 

nagyszámú nemlineáris korlátból származó numerikus problémák jelentenek kihívást. A 

nemlineáris korlátok gyakran olyan alakúak, hogy a probléma elveszti konvexitását. Bizonyos 

számú nemlineáris egyenlet esetén az egyenletrendszer megoldása már lehetetlenné válik az 

NLP szolver számára anélkül, hogy megfelelı kezdeti értéket nyújtanánk a változók számára. 

Jó kezdeti értékek nélkül az ellentmondásosság (infeasibility) kezdeti mértéke túl nagy, azaz a 

kiindulópont túlságosan távol van a megvalósíthatóságtól. Az ilyen esetek kezelésére olyan 

módon kellett módosítanom az MINLP problémák megoldására használt Outer 

Approximation algoritmust, hogy az mérnöki elıismereteink alapján minden iterációban 

kezdeti értéket számít minden változó számára, felhasználva a megelızı MILP probléma által 
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nyújtott bináris vektor által kódolt struktúrát. A módosított algoritmus nagymérető, több 

komponenst tartalmazó rektifikáló rendszerek esetén is képes optimális megoldást nyújtani. 

Az élelmiszeriparban gyakran találkozunk folytonos mőveletekkel, amelyek egész 

idıtartama alatt a készülékeknek folyamatosan kapcsolódniuk kell egymáshoz. Szintén 

gyakran elıforduló korlát, hogy egy folytonos készülék egyszerre egy idıben csak egyetlen 

másik készülékhez kapcsolódhat. Ez olyan ütemezési problémát eredményez, amelyben 

bonyolult relációk léteznek a mőveletek kezdeti és befejezési ideje között. Az irodalomban 

található MILP modellek alkalmatlanok az ilyen feladatok kezelésére, ezért olyan modellt 

kellett kidolgoznom, amely közvetlenül kezeli a mőveletek közötti kapcsolatokat, és az 

összefüggéseket a mőveletek kezdete és befejezése között. A megoldhatóság érdekében a 

szuperstruktúrát oly módon módosítottam, hogy azzal a probléma kombinatorikai 

komplexitása csökkenthetı. A jelzett problématípusra az új modell nagyságrendekkel 

rövidebb idı alatt talál megoldást, mint az irodalmi modellek átdolgozott változatai. 

Ipari mérető ütemezési problémák esetében a diszkrét változók száma és a korlátok jellege 

gyakran olyan kombinatorikai nehézségeket okoz, hogy nem csak az optimális, de még 

megvalósítható megoldás találása is megoldhatatlan egzakt eszközök alkalmazásával. Ezért 

ilyen esetekben a kutatók gyakran fordulnak különbözı dekompozíciós stratégiákhoz. Egy 

létezı élelmiszeripari probléma megoldására kidolgoztam egy új dekompozíciós eljárást, 

amelyben az eredeti problémát kisebb feladatokra bontom, melyben az elvégezhetı mőveletek 

száma korlátozott. Ezáltal kisebb mérető problémákhoz jutok, melyre rövid idı alatt található 

jó megoldás. Az eljárás így közel optimális megoldást nyújt az eredeti problémára. 

A következı fejezetben irodalmi áttekintést adok az e területeken történt tudományos 

fejlıdésrıl, és a még megválaszolásra váró kihívásokról. A 3. fejezetben a folyamatszintézis 

területén elhelyezhetı komplex rektifikáló rendszerek optimalizálására általam kifejlesztett 

módosított megoldó algoritmust és annak alkalmazását részletezem. A 4. fejezet egy speciális 

ipari ütemezési probléma megoldására általam kidolgozott szuperstruktúrát és MILP modellt, 

továbbá annak alkalmazását tárgyalja különbözı összetettségő feladatokra. Az 5. fejezet 

ennek a modellnek valós, nagymérető problémára történı alkalmazásával és a megoldásra 

kifejlesztett dekompozíciós algoritmussal foglalkozik. Végül a 6. fejezetben összefoglalom 

kutatómunkám során az egyes területeken elért eredményeket. 
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2. Irodalmi áttekintés 
Jelen értekezés tárgyát a vegyes egész értékő optimalizálás és az arra épített heurisztikus 

vagy dekompozíciós eljárásoknak vegyipari problémákra való alkalmazása képezi. 

Ennek megfelelıen elıször a következı alfejezetben röviden áttekintem a matematikai 

optimalizálás alapfogalmait. Ismertetem az egyes matematikai programozási feladattípusokat, 

néhány nevezetes feladatot és gyakorlati alkalmazást. Felvázolom a különbözı problémák 

megoldására szolgáló leggyakoribb algoritmusok elvét. 

Munkám során két problématerülettel foglalkoztam behatóbban: desztilláló rendszerek 

optimális tervezésével, és vegyipari folyamatok ütemezésének kérdéskörével. Így a 

továbbiakban az irodalmi áttekintésben is ennek a két problémakörnek a részletes 

bemutatására koncentrálok. 

A 2.2. fejezetben áttekintem a desztilláló oszlopok optimális tervezésének területén az 

elmúlt években történt elırehaladást. Röviden tárgyalom az elmúlt években különbözı 

kutatók által kidolgozott különbözı szuperstruktúrákat és azok MINLP reprezentációit. 

Végül a 2.3. fejezetben részletes összefoglalást adok a folyamatütemezési problémák 

csoportosításairól, a lehetséges megoldási módszerekrıl és az irodalomban elıforduló 

különbözı modellekrıl. 

 

2.1. Optimalizálás az elméletben 
Egy optimalizálási probléma alatt a következıt értjük: Adott változók egy halmaza, 

amelyre különbözı matematikai korlátok érvényesek. A cél megtalálni eme változók egy 

bizonyos függvényének szélsıértékét úgy, hogy e korlátok teljesülnek. A témában Floudas 

(1995) jelentetett meg egy igen hasznos összefoglalót. 

Matematikai formában megfogalmazva: 

P probléma: 

),(min
,

yxf
yx

, miközben 

 0),( =yxhi  Mi ,...,1=  

 0),( ≤yxg j  Pj ,...,1=  
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 nXx ℜ⊆∈  

 integerYy ∈  teljesül, 

ahol x  az n db folytonos változó vektora, y  pedig az egész értékő változók vektora. 

0),( =yxhi  az M db egyenlıség típusú, 0),( ≤yxg j  pedig a P db egyenlıtlenség típusú 

korlátot jelöli, és ),( yxf  az úgynevezett célfüggvény, amelynek szélsıértékét (minimumát 

vagy maximumát) keressük. 

P-t matematikai programozási feladatnak nevezzük. P egyes elemeinek elhagyásával 

különbözı matematikai programozási feladat altípusokhoz juthatunk. Ha az egészértékő 

változók halmaza (Y) üres, és a korlátok és a célfüggvény mind lineárisak, akkor P egy 

lineáris programozási (Linear Programming, LP) feladat. Ha az egészértékő változók halmaza 

(Y) üres, és a korlátok között van nemlineáris, akkor P egy nemlineáris programozási 

(Nonlinear Programming, NLP) problémát ír le. Ha a folytonos (X) változók halmaza üres, és 

a korlátok és a célfüggvény mind lineárisak, akkor P egy egészértékő lineáris programozási 

(Integer Linear Programing, ILP) feladatot reprezentál. Ha az egészértékő változók halmaza 

(Y) nem üres, és a korlátok és a célfüggvény mind lineárisak, akkor P egy vegyes-egész 

értékő lineáris programozási (Mixed Integer Linear Programing, MILP) feladatot jelöl. Végül, 

ha egészértékő változók és nemlineáris korlátok is vannak jelen, akkor a legbonyolultabb 

problématípussal, egy vegyes-egész értékő nemlineáris programozási (Mixed Integer 

Nonlinear Programing, MINLP) feladattal állunk szemben. 

A fenti elnevezések (LP, MILP, stb.) a probléma típusát jelölik, és nem utalnak a 

megoldási stratégiára. 

 

2.1.1. Nevezetes problémák, gyakorlati alkalmazások 

Az egyik legegyszerőbb LP probléma a keverési probléma, ami a következıképpen 

foglalható össze: Adott terméket kell készíteni különbözı összetevıkbıl, melyek aránya 

változtatható. Az egyes összetevık ára különbözhet, de paraméterként adott. Az egyes 

összetevık felhasználható mennyiségét korlátozhatja a rendelkezésre álló készlet. A kapott 

terméknek ki kell elégítenie bizonyos korlátokat (elıírásokat). A feladat meghatározni az 

egyes összetevık optimális mennyiségét. 

A modern gyógyszerkutatásban a gyógyszermolekulák térszerkezetének megtervezésekor 

az energiaminimum meghatározása egy NLP feladattal történik, ahol az egyes atomok 
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helyzeti koordinátájához energiaértékeket rendelnek, és a feladat az energiaminimummal járó 

konformáció megtalálása. 

Az utazó ügynök probléma (Traveling Salesman Problem, TSP) meghatározása szerint egy 

ügynöknek adott városokat kell meglátogatnia tetszıleges sorrendben. A városok közötti 

távolságok páronként adottak. A feladat eldönteni, hogy milyen sorrendben látogassa meg az 

ügynök a városokat úgy, hogy a megteendı összes távolság minél kisebb legyen. A városok 

sorszámát az útvonalon belül egész értékő változókkal lehet leírni, így egy MILP feladatot 

kapunk eredményül. A TSP lehetséges megoldási módszereinek áttekintéséhez ld. Laporte 

(1992). 

Az MILP egyik gyakorlati jelentıségő alkalmazása a folyamatütemezés. Errıl a területrıl a 

2.3. fejezetben nyújtok részletes áttekintést. 

Az MINLP problémák egyik gyakorlati alkalmazása a hıcserélırendszerek tervezése, ld. 

Biegler és tsai (1997). Rendelkezésre állnak hideg és meleg áramok, amelyiket adott kezdeti 

hımérsékletrıl kell felmelegíteni (lehőteni) egy adott célhımérsékletre. Bináris változók 

jelölik az egyes áramok közötti párosítások létét, a hıátadás termodinamikai egyenleteit pedig 

nemlineáris korlátok írják le. A feladat megtalálni azt a struktúrát, ahol a hıcserélık 

beépítésébıl származó beruházási költség és a külsı hideg és meleg áramok felhasználásából 

eredı költség összege minimális. 

Az MINLP egy másik gyakorlati jelentıségő alkalmazása a desztilláló rendszerek 

optimális tervezése. Errıl a területrıl a 2.2. fejezetben nyújtok részletes áttekintést. 

 

2.1.2. Megoldási módszerek 

A megoldási módszereket a fı problématípusonként tárgyalom. 

2.1.2.1. Megoldási algoritmusok lineáris programozási feladatokra 
LP feladatokra leggyakrabban az eredetileg Dantzig (1963) által kidolgozott szimplex 

algoritmus különbözı variánsait használják. Belátható, hogy az optimális megoldás mindig a 

korlátrendszer által meghatározott n dimenziós konvex poliéder valamely csúcsán 

helyezkedik el. Az algoritmus eme poliéder csúcsait járja sorra olyan sorrendben, hogy minél 

gyorsabban megtalálja az optimális megoldást. Matematikailag belátható, hogy egy LP feladat 

szimplex algoritmussal történı megoldásához szükséges idı (vagy a megoldáshoz szükséges 
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iterációk száma) exponenciálisan változik a feladat méretével, azaz a változók és korlátok 

számával. 

Karmarkar (1984) kidolgozta az eredeti algoritmus továbbfejlesztett változatát, amely 

során az algoritmus nem csak az éleken mozog, hanem a megvalósíthatósági tartomány 

közbensı pontjai által meghatározott centrális utakat is felhasználja a kereséshez. Az új 

tudományterületet belsıpontos optimalizálásnak nevezik. Belátható, hogy ezzel a megoldási 

módszerrel a megoldáshoz szükséges idı csak polinomiálisan függ a feladat méretétıl, ld. 

Potra és Wright (2000). 

Köszönhetıen a számítástechnika fejlıdésének, ma már egészen nagymérető (több millió 

változó és korlát) LP problémákat is meg tudnak oldani néhány másodperc alatt. 

A szimplex algoritmus nem tévesztendı össze az ún. „downhill simplex” módszerrel, 

melyet egymástól függetlenül közöltek Spendley és tsai (1962), és Nelder and Mead (1965). 

Az eljárás egy n dimenziós nemkorlátos optimalizálási problémát old meg n+1 pont 

felhasználásával, amelyek egy n dimenziós poliédert határoznak meg. Az egymást követı 

iterációkban a pontok helyzetét különbözı transzformációkkal módosítják úgy, hogy a 

poliéder mintegy „görög” lefelé a minimumhoz. 

 

2.1.2.2. Megoldási algoritmusok nemlineáris programozási feladatokra 
Az NLP problémák megoldására kidolgozott módszerek három típusba sorolhatók: 1) 

deriváltak használata nélkül mőködı algoritmusok, 2) elsı deriváltak felhasználásával 

mőködı algoritmusok és 3) második deriváltakkal dolgozó algoritmusok. Az elıbb ismertetett 

szimplex módszer az elsı csoportba tartozik; a legmeredekebb ereszkedés módszere pedig a 

másodikba: egy vonal mentén történı keresést hajt végre a minimalizálandó célfüggvény 

negatív gradiense irányában. A jól ismert Newton módszer az eredeti célfüggvény másodfokú 

deriválját használja a szélsıérték-kereséshez. A nemlineáris programozási feladatokra 

használt algoritmusokat Bazaraa és tsai (2006) foglalták össze. 

 

2.1.2.3. Megoldási algoritmusok vegyes-egész értékő lineáris programozási 
feladatokra 

A fı nehézség, amellyel az MILP problémák megoldásakor szembe kell nézni, az 

egészértékő változó értelmezési tartományának kombinatorikus természetébıl következik. A 
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bináris változókhoz rendelt 0 vagy 1 értékek bármely kombinációja egy LP feladatot 

eredményez az x változók fölött, amely már könnyen megoldható. 

Elvileg elképzelhetı lenne leszámolásos módszerrel megvizsgálni az y vektor elemeihez 

rendelhetı 0-1 értékek összes lehetséges kombinációját. A kombinációk száma, és így a 

megoldási idı is azonban exponenciálisan növekszik a bináris változók számával. Ha egy 

probléma megoldásához szükséges idı és a probléma mérete közti összefüggés nem fejezhetı 

ki polinomiális alakban, akkor a problémát az NP feladatosztályba tartozónak mondjuk. 100 

bináris változó esetén a lehetséges kombinációk száma 2100; ilyen számú LP feladatot kellene 

megoldani. Ez a belátható közeljövıben nem lesz megoldható, így ez nem egy opció nagyobb 

mérető problémák esetén. 

A diszkrét optimalizálási problémák megoldására alkalmazható algoritmusok két csoportra 

oszthatók: 1) metaheurisztikák, amelyek sokszor gyorsan képesek jó megoldásokat találni, de 

nem tudják bebizonyítani, hogy az valóban az optimális és 2) egzakt algoritmusok, amelyek 

elvben biztosítani tudják az optimumot, de gyakran hosszú számítási idıt igényelnek. Itt csak 

az utóbbi csoportba tartozó módszereket tekintem át. 

MILP feladatok megoldására létezı egzakt algoritmusok a következık: 

 Korlátozás és szétválasztás módszere (Branch and Bound, B&B) 

 Metszısík (Cutting plane) módszerek 

 Korlátozás és vágás módszere (Branch and Cut) 

 Dekompozíciós módszerek 

A kereskedelmileg elérhetı szolverek által leggyakrabban alkalmazott módszer az elsı. 

Ennek során az eljárás egy bináris fát épít fel, amelynek „levelei” reprezentálják a különbözı 

0-1 kombinációkat; a bináris fát a 2.1. ábra illusztrálja. A fa felépítése után az algoritmus 

érvényes alsó és felsı korlátokat generál a fa egyes szintjein. Minimalizálás esetén az alsó 

korlát az eredeti probléma részlegesen „relaxált” változatának megoldásából származik, ahol a 

visszamaradó, még el nem ágaztatott bináris változók bármilyen értéket felvehetnek 0 és 1 

között. A felsı korlát pedig az addig megtalált legjobb egész megoldás. Az algoritmus során 

egyes ágak lenyeshetık, ezáltal felgyorsítva a megoldási folyamatot. Így például azok az 

ágak, amelyek megvalósíthatatlan problémát reprezentáló csúcspontokból, vagy – 

minimalizálási problémánál – olyan csúcspontokból ágaznak el, amelyekhez tartozó alsó 

korlát már nagyobb, mint az addig talált legjobb megoldás, lenyeshetık. Így a megoldás során 
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nem szükséges a fa összes csúcspontját bejárni. Az algoritmus akkor ér véget, amikor a 

folyamatosan növekvı alsó korlát értéke megegyezik a csökkenı felsıével. 

 

 

2.1. ábra Korlátozás és szétválasztás módszere 

 

A metszısík módszerek során elıször megoldják a relaxált feladatot, majd az LP 

modellhez olyan egyenlıtlenség típusú korlátokat adnak, amelyek a megvalósíthatósági 

tartományból nem vágnak ki egyetlen lehetséges egészértékő megoldást sem, de kivágják a 

legutóbb talált nem-egészértékő optimális megoldást. A kapott LP feladatot megoldják, majd 

újabb korlátot adnak a feladathoz. Ezt addig folytatják, míg a kapott optimális megoldás 

egyben egészértékő is. A témában Marchand és tsai (2002) közöltek kimerítı áttekintést. 

A korlátozás-és-vágás algoritmus az elızı két módszer egyesítése. A B&B fa 

csúcspontjaiban az aktuális alprobléma megoldása után az algoritmus új korlátokat ad az 

egyenletrendszerhez, amelyeket minden egészértékő megoldás kielégít, de az aktuális nem-

egészértékő megoldás megsért. Így – minimalizálási problémák esetén – az alsó korlát értéke 

javítható. Amikor már nem lehet további vágásokat találni, az algoritmus B&B része 

következik. A bináris fa aktuális csúcspontjából két újabb LP problémát ágaztat el, majd azok 

megoldása után újra alkalmazza a metszısík módszert. A fa csúcspontjaiban alkalmazott 

metszısíkok (korlátok) lehetnek globálisak, amelyek az eredeti problémára is érvényesek, és 

egyetlen egészértékő megoldást sem vágnak ki, és lehetnek lokálisak, amelyek csak a fa egy 

adott csúcspontjában érvényesek. 

A dekompozíciós módszerek az eredeti problémát több kisebb, az eredetinél így könnyebb 

problémára darabolják, és egymástól függetlenül oldják meg ıket. A két leggyakrabban 

alkalmazott ilyen módszer a Benders- és a Lagrange-dekompozíció. 

… 

… 

… 

0. relaxált 

y1 

y2 

y3 

y4 

0 1 

0 1 

0 

0 

1 

1 
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A Benders dekompozíció (ld. Benders, 1962) alapötlete az eredeti problémát két 

problémára osztja: az egyik (a mesterprobléma) az egészértékő változókat relaxált formában 

tartalmazza, és megoldása alsó korlátot biztosít a minimalizálandó célfüggvény számára; míg 

a másik (az alprobléma) az eredeti probléma korlátait tartalmazza, az egészértékő változókat a 

mesterprobléma által meghatározott értéken rögzítve. Az alprobléma vágásokat generál, azaz 

a késıbbiekre bizonyos értékeit kizárja az egészértékő változók vektorának; megoldása pedig 

a célfüggvény felsı korlátja. A folyamat iteratívan folytatja a mester és alproblémák 

megoldását addig, amíg az alsó korlát egyenlıvé nem válik a felsıvel. 

A Lagrange-dekompozíció (ld. Guignard és Kim, 1987) a bináris változókat két diszjunkt 

halmazra osztja, és ha lehetséges, az eredetibıl két olyan új MILP problémát alkot, amelyek 

közül az egyik MILP probléma csak az egyik halmazba, a másik MILP probléma csak a 

másik halmazba tartozó bináris változókat tartalmazza. Az eredeti maximalizálási probléma 

folytonos változói helyett új változókat vezet be, amelyeknek az eredeti változókkal való 

egyenlıségét relaxálja, és az eredeti célfüggvényhez büntetıfüggvényként hozzáadja. Az így 

megalkotott két alprobléma optimális megoldásának összege felsı korlátja lesz az eredeti 

problémának. Optimális büntetıfüggvény szorzóérték mellett pedig ez az összeg az eredeti 

probléma optimális megoldásával lesz egyenlı. Ezt az optimális szorzóértéket megtalálni egy 

nehéz optimalizálási feladat, ezért a Lagrange-dekompozíciót inkább csak szők korlátok 

generálására használják. 

 

2.1.2.4. Megoldási algoritmusok vegyes egész értékő nemlineáris 
programozási feladatokra 

Erre a problématípusra két eljárás létezik: az egyik az elızıekben ismertetett B&B 

módszer nemlineáris változata, ld. Gupta és Ravindran (1985), ahol a (részlegesen) relaxált 

problémák, amelyeket a fa elágazásai reprezentálnak, nemlineáris korlátokat is tartalmaznak, 

így NLP feladatként kell ıket megoldani. Az eljárás a globális optimum megtalálását csak 

akkor biztosítja, ha mind a célfüggvény, mind a megvalósíthatósági tartomány konvex. Egy 

MINLP probléma megvalósíthatósági tartománya akkor konvex, ha az egyenlıség típusú 

korlátok mind lineárisak, és az egyenlıtlenség típusú korlátok mind konvexek, ld. Duran and 

Grossmann (1986a,b). 

A másik eljárás a Duran and Grossmann (1986a,b) által kidolgozott külsı közelítési (Outer 

Approximation, OA) algoritmus, amely egy olyan dekompozíciós megközelítésnek 
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tekinthetı, amely szétválasztja a diszkrét és nemlineáris optimalizálást. Az algoritmus sémája 

a 2.2. ábrán látható. A folytonos optimalizálást NLP problémák reprezentálják, amelyek a 

bináris változók értékeinek rögzítése által adódnak. A bináris változók rögzítendı értékeit a 

diszkrét optimalizálást végzı MILP problémák nyújtják, amelyek a nemlineáris korlátok 

lineáris becsléseibıl (közelítéseibıl) épülnek fel. Az eljárás iteratívan mőködik, minden egyes 

iterációban elıször egy MILP mesterprobléma, majd az általa meghatározott NLP alprobléma 

kerül megoldásra. A megoldási folyamat során az NLP alproblémák által nyújtott, 

folyamatosan csökkenı felsı korlát közelít az MILP mesterproblémák által nyújtott, 

folyamatosan növekvı alsó korláthoz. 

 

 

2.2. ábra Outer Approximation algoritmus (Duran és Grossmann, 1986a,b) 

 

A hagyományos MINLP formalizmus mellett, mely a P alakot ölti, Raman és Grossmann 

(1994) bevezette az Általánosított Diszjunktív Programozás (Generalized Disjunctive 

Programming, GDP) fogalmát, amely a diszkrét döntéseket logikai diszjunkciók formájában 

modellezi. Egy GDP feladat alakja a következı: 

P’ probléma: 

)(min xfcZ
j

j +=∑ , miközben 

Relaxált NLP 

MILP generálása és 
megoldása 

Lineáris közelítés 

NLP megoldása 
rögzített struktúrához 

Bináris változók vektora 

Nemlineáris 
korlátok lineáris 

közelítése 

Leállási 
kritérium 
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Azaz szóban megfogalmazva, ha Yjk logikai változó értéke az igazságfüggvény teljesülése 

mellett „Igaz” értéket vesz fel, akkor a gjk korlátoknak és a ck = γjk egyenlıségnek teljesülniük 

kell, egyébként nem feltétlenül. 

A logikai modellezés sokkal természetesebb az emberi gondolkodás számára, és jó 

relaxációjú MINLP problémákká is könnyebben transzformálható, ha elıtte GDP formában 

fogalmazzuk meg. Türkay és Grossmann (1994) kidolgozott egy logikai alapú Outer 

Approximation algoritmust a GDP problémák megoldására. Bergamini és tsai (2005) 

alkalmazták azt folyamatszintézis problémák globális optimalizálására. 

 

2.1.3. Kereskedelmi szolverek 

A kereskedelemben kapható szolverek ma már nagyon hatékonyan tudnak megoldani 

matematikai programozási feladatokat, ugyanakkor gyakran áruk is igen jelentıs. 

LP és MILP feladatokra a tapasztalatok alapján legalkalmasabb a ma már az ILOG által 

tulajdonolt CPLEX szolver (ILOG, 2006). Ez LP feladatokra elsısorban a szimplex 

algoritmust alkalmazza, az MILP problémákra kidolgozott B&B módszert pedig hatékony 

heurisztikákkal egészíti ki, amelyek nagymértékben felgyorsítják a megoldási folyamatot, 

ezáltal valós mérető optimalizálási problémák esetén is elfogadható értékre csökkentve a 

megoldási idıt. 

NLP feladatokra leggyakrabban a CONOPT szolvert használják, amelyet az ARKI 

Consulting & Development A/S fejlesztett ki. A szolver az általánosított csökkentett gradiens 

(generalized reduced gradient, GRG) módszert (ld. Drud, 1992) használja az NLP problémák 

megoldására. 

Globális optimalizálásra alkalmas Sahinidis és Tawarmalani (2008) BARON (Branch-and-

Reduce Optimization Navigator) nevő szolvere, amely elvileg minden esetben biztosítja a 
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globális optimum megtalálását. Ugyanakkor ennek megfelelıen az alkalmazott algoritmusok 

rendkívül számításigényesek, ezért valós mérető problémák esetén a megoldási idı olyan 

mértékben elnyúlik, hogy a szolvernek gyakorlati alkalmazhatósága nincs. 

MINLP feladatok megoldására két kereskedelmi szolver alkalmas: az ARKI Consulting & 

Development A/S nemlineáris B&B algoritmust alkalmazó SBB szolvere, ld. GAMS (2008), 

és a Grossmann és tsai (2008) által kifejlesztett DICOPT szolver, ami az OA megközelítést 

használja. A két szolver gyakorlati alkalmazhatóságát Borchers és Mitchell (1997) 

hasonlította össze több példán. 

A holland székhelyő Paragon Decision Technology B. V. (Bisschop és Roelofs, 2007) 

modellfejlesztı szoftvere, az AIMMS tartalmaz egy függvénykönyvtárat, amelynek 

használatával az OA algoritmus felépíthetı, és tetszılegesen módosítható, így a megoldandó 

feladatra lehet azt szabni. Ez a megoldás a felhasználónak nagyfokú rugalmasságot biztosít, és 

valóban hatékony eljárások kifejlesztését teszi lehetıvé. 

A kereskedelmi szolverek mellett újabban több nyílt forráskódú szoftver is megjelent, 

ilyenek például az LP/MILP problémák megoldására használható GNU LP Kit és LPSOLVE; 

az MINLP feladatok megoldására kidolgozott BONMIN, stb. 

 

2.2. Desztilláló rendszerek optimális tervezése 
Annak érdekében, hogy egy szétválasztandó folyadékelegy komponenseit tisztán tudják 

kinyerni, többfokozatú, vagy – idegen szóval – frakcionált desztillációt alkalmaznak. Az ipari 

gyakorlatban ezt ún. rektifikáló oszlopokban hajtják végre. Ezek az oszlopok a keletkezı gız 

és folyadékfázisok érintkezésének elısegítése érdekében lehetnek töltetesek vagy tányéros 

szerkezetőek. Utóbbi esetben az ugyanazon tányérról felszálló gız- és az arról lecsorgó 

folyadékfázis egyensúlyban van egymással.  

A rektifikáló rendszerek nagy anyagmennyiségeket dolgoznak fel, nagy beruházási és 

energiaigényük van. Ésszerő tervezésükkel komoly költségeket lehet megtakarítani, így a 

folyamatoptimalizálásnak gazdasági okokból igen nagy jelentısége van ezen a területen.  

Egy rektifikáló rendszer összes éves költsége (Total Annual Cost, TAC) a beruházási és 

üzemeltetési költségekbıl adódik össze. Elıbbi a rektifikáló oszlopok tányérszámának 

(magasságának) és átmérıjének függvénye. Utóbbi fıképpen az energiafelhasználásból 

származik, a kondenzátorból elvont és az üstben átadott hımennyiség függvénye. 
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Hagyományos zeotróp desztilláció esetén adott tisztasági elıírások mellett a refluxarány (a 

legfelsı tányérra visszavezetett termék és az elvett termék aránya) növelése csökkenti a 

szükséges tányérszámot, míg nagyobb tányérszám mellett kisebb refluxarány is elegendı, 

azaz a beruházási és üzemeltetési költségek értékei között kompromisszum szükséges, és 

összegüknek egy adott oszlopkonfiguráció mellett minimuma van.  

Egy önálló oszlop esetén a refluxarány, és a tányérok száma a két oszlopszekcióban (a 

betáplálás fölött és alatta) a három döntési változó. Több oszlopból álló rendszernél további 

döntési változók az egyes szétválasztási mőveletek közötti sorrendek.  

Már évtizedekkel ezelıtt történtek próbálkozások a gazdasági szempontból optimális 

oszlopkonfiguráció meghatározására. Különbözı egyszerősített heurisztikus szabályok 

születtek az optimális tányérszám és refluxarány közelítı meghatározására. Így például a 

Fenske – Underwood – Gilliland féle úgynevezett shortcut számítás nyújthat erre 

iránymutatást. 

A Fenske (1932) által levezett egyenlet segítségével lehetséges meghatározni a végtelen 

refluxarány mellett szükséges minimális tányérszámot. Underwood (1948) egyenlete lehetıvé 

teszi a végtelen tányérszám mellett szükséges minimális refluxarány becslését. Eme két adat 

alapján a Gilliland (1940) korreláció segítségével határozható meg egy adott refluxarány 

mellett szükséges elméleti tányérszám.  

Az utóbbi évtizedek gyors számítástechnikai fejlıdésének köszönhetıen lehetıség nyílt 

arra, hogy szigorú számításokkal pontosan modellezhetıek legyenek a bonyolult 

fázisegyensúlyi folyamatok. Megjelentek a piacon olyan professzionális 

folyamatszimulátorok (HYSYS, ChemCad), amelyek egy bizonyos oszlopkonfiguráció és 

beállított refluxarány mellett képesek kiszámítani a termékáramok összetételét. Az 

operációkutatás fejlıdésével az optimalizálás eszközeit alkalmazva megkezdıdtek az 

optimális tervezésre irányuló kísérletek, amelynek során adott minıségő szétválasztáshoz 

határozzák meg az optimális oszlopkonfigurációt és refluxarányt.  

Mivel az optimális struktúra kiválasztásakor döntenünk kell a tányérok számáról, amely 

csak egész értéket vehet fel, a modellezés során egészértékő változókat kell használnunk. Ezt 

leggyakrabban úgy oldják meg, hogy bináris változókat definiálnak a tányérok létének 

leírásához. A fázisegyensúly és a komponensmérlegek modellezéséhez pedig nemlineáris 

egyenletek használatát igényli. E kettı eredményeképpen a desztilláló oszlopok szigorú 

modellezéséhez egy MINLP modell megoldására van szükség. 
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Az MINLP modell kidolgozását megelızi a mérnöki szempontból figyelembe vehetı 

struktúrák számbavétele. Az összes ilyen lehetséges struktúrát tartalmazó kapcsolatrendszert 

szuperstruktúrának nevezzük.  

Az elsı szuperstruktúrát és az azt reprezentáló szigorú MINLP modellt Viswanathan és 

Grossmann (1990) dolgozta ki hagyományos kéttermékes rektifikáló oszlop tervezésére. 

Ebben a modellben a tányérszám rögzített, a feladat a betáptányér helyének megtalálása. 

Ennek a modellnek egy kiterjesztett változatában, ld. Viswanathan és Grossmann (1993a,b), 

már a tányérszám is döntési változó. Ez utóbbi megközelítés szuperstruktúrája látható a 2.3. 

ábrán. A betáptányér helye rögzített, a bináris változók a reflux (ref) és a visszaforralt 

folyadék (bu) betáplálási helyét jelzik. 

 

 

2.3. ábra Viswanathan és Grossmann (1993a) szuperstruktúrája 

 

Smith és Pantelides (1995) az eredeti, egy önálló oszlop kezelésére kifejlesztett 

Viswanathan-modellt több desztilláló oszlopból álló rendszerek optimalizálására felépített 

modellstruktúrába illesztette be; Bauer és Stichlmair (1998) pedig azeotróp elegyek 

rektifikálásának modellezésére terjesztette ki. Dünnebier és Pantelides (1999) hıintegrált 

rektifikáló rendszerek optimalizálásához kidolgozott modellt épített fel belıle. 

Az egyébként jól mőködı Viswanathan-modellnek egyik hátránya, hogy egy tányéron a 

fázisegyensúlyt leíró nemlineáris egyenleteknek akkor is teljesülniük kell, ha az adott tányér a 
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struktúrában nem létezik. Ez felesleges numerikus problémákat generál a megoldás során. 

Ezért a késıbbiekben ezt az eredeti modellt többféleképpen fejlesztették tovább. 

A késıbbi modelleket alapvetıen két csoportra lehet osztani: a One Task One Equipment 

(OTOE) -reprezentációk a tányérok létezéséhez rendelnek bináris változókat, míg a Variable 

Task Equipment (VTE) -modellek csoportjában egy bináris változó egy tányér kétféle 

mőködési módja között dönt.  

Yeomans és Grossmann (2000) GDP-modellje az utóbbi csoportba tartozik; itt minden 

elméleti tányér kétféleképpen funkcionálhat: az egyik esetben egyensúlyi egységként a 

folyadék- és gızáramok az egyensúlyi összetétellel távoznak róla, míg a másik esetben 

egyszerő továbbító egységként mőködve a folyadék- és gızáramokat változatlan összetétellel 

engedi át magán. E megközelítés szuperstruktúrája a 2.4. ábrán látható. 

 

 

2.4. ábra Yeomans és Grossmann (2000) szuperstruktúrája 

 

Jackson és Grossmann (2001) a Yeomans-féle GDP modellt átdolgozta reaktív desztillációt 

alkalmazó elválasztó rendszerekre. 

Barttfeld és tsai (2003) egy összefoglaló cikkben összehasonlították a különbözı 

szuperstruktúrák létezı GDP- és MINLP reprezentációinak hatékonyságát. Eredményeik 

szerint az MINLP modellek, bár sok esetben jobb megoldást adnak, sokkal hosszabb 

megoldási idıt igényelnek, mint a GDP reprezentációk. Összességében a GDP modell 

alkalmasabb a célra, mert gyorsabb, és a kapott megoldás kevésbé függ a felhasználó által 

biztosított kezdeti struktúrától, mint az MINLP reprezentáció esetén. 

A rendelkezésre álló szigorú modellekkel többkomponenső, több oszlopból álló komplex 

rendszerek tervezése még mindig igen nehéz feladat a rengeteg döntési változó és a lehetséges 
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megoldás struktúrák nagy száma miatt. Barttfeld és tsai (2004) kidolgoztak egy 

dekompozíciós sémát, amivel az egyetlen nagy vegyes-egész értékő nemlineáris probléma 

több kisebbé darabolható. Az algoritmus két szinten mőködik: a felsı (mester) szinten elıször 

arról dönt, hogy az egyes oszlopszakaszok szerepeljenek-e a megoldás struktúrában, majd az 

alsó szinten a létezı szakaszokon belül optimalizálja a tányérok számát. Ezzel a 

dekompozíciós algoritmussal több oszlopból álló rendszereket is sikeresen optimalizáltak, 

néhány órás számítási idı alatt. 

A rektifikálás szigorú modellekkel történı optimális tervezésérıl Grossmann és tsai (2005) 

jelentettek meg áttekintı cikket, amely kitért a terület még válaszra váró kihívásaira is.  

Általánosan megfigyelhetı, hogy az erıs nemlinearitás következtében a szolver gyakran 

ütközik nehézségekbe az NLP feladatok megoldása során. 

Ezért Fletcher és Morton (2000) kidolgozott egy módszert, aminek segítségével a rögzített 

tányérszámmal már mőködı oszlopot leíró modell könnyen inicializálható. Végtelen reflux 

feltételezése (és így nulla betáplálás) mellett oldották meg az NLP problémát.  

A problémák matematikai megfogalmazása mellett a kutatások során hangsúlyt fektettek a 

megoldási algoritmusok hatékonyságának javítására is. Az eredetileg Duran és Grossmann 

(1986a,b) által kidolgozott Outer Approximation (OA) algoritmust, és annak logikai alapú 

változatát, ld. Bergamini és tsai (2005), különbözı kutatócsoportok több alkalommal 

módosították. E módosítások fı célja az volt, hogy biztosítsák a globális optimum 

megtalálását. Így Bergamini és tsai (2008) szakaszonként végezték a konkáv vagy bilineáris 

korlátok lineáris becslését. Az MILP mesterproblémák megoldását nem folytatták feltétlenül 

az optimális megoldás megtalálásáig, csak addig, amíg az eddig regisztráltnál jobb megoldást 

sikerült kapni. 

A terület itt ismertetett fejlıdése ellenére számos lehetıség maradt még új modellek és 

algoritmusok kifejlesztésére.  

Farkas (2006) egy új, az eddigiektıl eltérı desztilláló oszlop szuperstruktúrát és MINLP 

reprezentációt alkotott. Az új modell már a szuperstruktúra szintjén kizárja a strukturális 

redundancia lehetıségét, amellyel nagyban csökkenti az ebbıl eredı esetleges numerikus 

problémákat. 

Míg a korábbi modellek minden tányérhoz hozzárendeltek egy bináris változót, amely 

közvetve vagy közvetlenül azok létét volt hivatott jelölni, az új szuperstruktúra egy binárisan 

minimális reprezentáció megalkotásának szem elıtt tartásával lett felépítve. Farkas és tsai 
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(2005) szerint binárisan minimális (azaz minimális számú bináris változót alkalmazó) MINLP 

reprezentáció minden probléma esetén alkotható. A bináris változók minimális száma a 

következı egyenlet alapján számítható: 

knmin 2log≥            (2.1) 

, ahol k a megkülönböztetendı struktúrák száma. 

Egy maximum 15 egyensúlyi tányért tartalmazó hagyományos desztillációs oszlop R-gráf 

alapú szuperstruktúrája látható a 2.5. ábrán. Az egyensúlyi tányérokat sötétített oválisok, az 

azokat tartalmazó feltételes egységeket téglalapok jelölik. A kis körök az input és output 

portok, melyeket az áramok kötnek össze. A betáplálás (Feed), a termékek (Dist és Bot), a 

kondenzátor (Cond), a visszaforraló (Reb) és a betáp egység állandó egységek, a többi egység 

feltételes. Alulról számolva egy szekció k-dik egységében lévı egyensúlyi tányérok száma 

2k−1. 

 Farkas (2006) ezt az elrendezést a binárisan minimális ideális MINLP reprezentáció 

létrehozásának érdekében alkalmazta. Minden, egyensúlyi tányérokat tartalmazó egység 

mellett van egy gız- és folyadéktovábbító egység. Ezáltal a szuperstruktúra bármely 

egyensúlyi tányérokat tartalmazó egysége megkerülhetı. 
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2.5. ábra Desztillációs oszlop R-gráf alapú szuperstruktúrája (Farkas, 2006) 

 

A fenti elrendezés alkalmazásával bármilyen tányérszámmal rendelkezı struktúra 

kialakítható, ahogyan az a 2.6. ábrán látható. 
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2.6. ábra Különbözı számú (3, 4 és 5) tányért tartalmazó alstruktúrák 

 

2.3. Folyamatütemezés 
Ebben a fejezetben elıször magát a feladatot definiálom, majd a következı alfejezetben a 

folyamatütemezési problémák különbözı csoportosítási szempontjait taglalom.  

Egy adott problémára a legmegfelelıbb megoldási módszert gyakran úgy lehet 

kiválasztani, ha megtaláljuk azt a problémacsoportot, amelyre a megoldandó probléma a 

legjobban emlékeztet, és az arra kidolgozott sikeres módszereket alkalmazzuk. Ezért a 

feladatok csoportosítása különbözı jellemzıik alapján igen fontos, hogy megérthessük, 

melyek azok, amelyek meghatározók a megoldási nehézségek szempontjából. A legfontosabb 

csoportosítási jellemzıket tárgyalom a 2.3.2. alfejezetben.  

Végül a különbözı megoldási módszereket részletezem. 

 

2.3.1. Feladatmegfogalmazás 

A folyamatütemezési problémákat általában a következı feltételrendszerrel definiáljuk: 

Adottak 1) termékmegrendelések, amelyeket adott mennyiségben és adott határidıre kell 

teljesíteni. Adottak 2) nyersanyagok, adott érkezı mennyiségekkel és érkezési idıvel. Adottak 

3) feladatok, azaz önálló tevékenységek, amelyek nyersanyagokat, vagy félkész termékeket 

fogyasztanak, és végtermékeket, vagy félkész termékeket termelnek. Adottak 4) eme 

feladatok mőveleti idejei, konverziói és egyéb adatai, amelyeket a gyártási receptúra 

specifikál – egy gyártási receptúra egy feladat jellemzıit adja meg. Adott a 5) 

folyamatreceptúra, amely a teljes technológiai folyamat adatait tartalmazza, így az egyes 

feladatok közötti kapcsolatokat. Adott az 6) üzemspecifikáció, amely a rendelkezésre álló 
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gyártó és tároló egységek jellemzıit, és a közöttük megengedett kapcsolódásokat tartalmazza. 

Adott egy 7) részletes technológiai korlátrendszer, amelyet a fenti adatok határoznak meg, 

mint pl. kapacitáskorlátok, tárolási korlátok, stb. A cél vagy egy olyan megoldást találni, 

amely kielégít minden korlátot, vagy egy olyat, amely mindemellett még egy bizonyos alakú 

célfüggvény (gyártási idı, profit) optimális szélsıértékét is eredményezi. 

 

2.3.2. Problémák csoportosítása 

A folyamatütemezési problémákat általában 13 szempont alapján csoportosítják az 

irodalomban ld. például Floudas és Lin (2004, 2005), Mendez és tsai (2006). A következı 

kategóriákba sorolhatók a feladatok: 

1. Folyamattípus szerint: Azokban az esetekben, mikor hasonló termékek gyártása 

során hasonló feladatokat kell elvégezni azonos sorrendben, soros folyamatról 

(sequential process) beszélünk. Ha a termékek receptje erısen különbözik, vagy több 

különbözı feladat használja ugyanazt az anyagot, akkor hálózatszerő folyamatról 

(network-represented process) van szó. 

2. Készülék hozzárendelés alapján beszélhetünk állandó vagy változó típusba tartozó 

folyamatokról. Elıbbi esetben minden feladatot csak egy készülék képes végezni. 

Utóbbi esetben egy vagy több feladat elvégzésére több készülék is rendelkezésre áll. 

3. Készülékek kapcsolódási rendszere lehet teljes vagy korlátozott. Elıbbi esetben 

minden két készülék között elvben kialakítható kapcsolódás. Utóbbi esetben vannak 

készülékpárok, melyek esetében a kapcsolódás tiltott. 

4. Köztes tárolókapacitás lehet végtelen: ez esetben minden intermedier végtelen 

mennyiségben tárolható (Unlimited Intermediate Storage, UIS); és lehet véges: ekkor 

egy vagy több intermedier egy adott pillanatban tárolható mennyisége korlátozott 

(Finite Intermediate Storage, FIS). Ez utóbbinak szélsıséges esete, amikor egy vagy 

több intermedier esetén a tárolható mennyiség nulla, azaz egy feladat befejezése után 

azonnal el kell kezdeni a következıt, vagy a félkész terméket a készülékben kell állni 

hagyni, ha a következı még nem szabadult fel (No Intermediate Storage, NIS). 

Speciális eset az is, amikor a köztitermékek tárolására egy közös tároló (Common 

Intermediate Storage, CIS) áll rendelkezésre, és így ezek összege van korlátozva. 

5. Az anyagmozgatás idıszükséglete lehet nulla, (pillanatszerő betöltés-ürítés), vagy 

idıigényes. 
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6. A batchméret lehet állandó – azaz egy feladat csak elıre meghatározott méretben 

végezhetı el – és lehet változó, ekkor nincs szigorú megkötés a feladat méretére 

vonatkozóan. 

7. Mőveleti idı lehet a mővelet méretétıl független (állandó), és függı (változó), utóbbi 

esetben általában lineáris összefüggés van a mőveleti idı és a mővelet mérete között.  

8. Termékigények alapján a határidık lehetnek köztesek vagy az ütemezési horizont 

végén sorakozók. Az utóbbi esetben minden termékbıl adott mennyiséget kell 

legyártani, amelyre a teljes ütemezési idıhorizont rendelkezésre áll; elıbbi esetben 

egy vagy több termékre több megrendelés is érkezhet, és a megrendelések gyártási 

határidejei különbözhetnek egymástól. 

9. Átállási idı alapján: Az átállási idı az az idıtartam, amelynek minimálisan el kell 

telnie két mővelet között annak érdekében, hogy a készüléket a mővelet elvégzésére 

alkalmas állapotba hozzák. Az átállási idı lehet állandó, vagy függhet mind az átállást 

megelızı, mind követı mővelet fajtájától (sorrendfüggı). 

10. Erıforráskorlátok  alapján lehet egy probléma erıforrás-korlát mentes, vagy 

erıforrás-korlátos. Utóbbi azt jelenti, hogy egy adott pillanatban véges mennyiségő 

felhasználható erıforrás áll rendelkezésre az összes feladat végzésére, így nem 

végezhetünk tetszıleges számú feladatot még akkor sem, ha például a gépek száma 

elegendı lenne. Különbözı erıforrásokról beszélhetünk, mint például hőtıvízáram, 

elektromos teljesítmény, munkaerı stb. 

11. Idıkorlátok  alapján különbözı szigorú idıkorlátok nehezíthetik a feladat megoldását, 

mint például karbantartásból származó, vagy mőszakváltásból fakadó korlátok, stb. 

Az adott gépen végzendı karbantartás ideje alatt például nem szabad azt más 

mőveletre felhasználni, és a mőszakváltás idejére nem ütemezhetık bizonyos 

feladatok. 

12. Célfüggvény típusa lehet financiális (profit maximalizálása, költség minimalizálása), 

vagy idı alapú, azaz az összes megrendelés kielégítéséhez szükséges idı, vagy a 

határidıkhöz képest történı csúszás minimalizálása. 

13. Meghatározottság alapján lehetnek a probléma paraméterei meghatározottak, mikor 

értékük pontosan ismert, illetve véletlenszerőek, ekkor valamilyen eloszlású 

valószínőségi változóként kezelendıek. 
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2.3.3. Megoldási módszerek 

Az elmúlt évtizedek során rengeteg különbözı megközelítést dolgoztak ki az ütemezési 

problémák megoldására. Ezek négy nagy csoportba sorolhatók: 

1. Egzakt módszerek: Az elnevezés eredete az, hogy e módszerek jellemzıje, hogy 

elméletileg biztosítják az optimális megoldást. A gyakorlatban azonban – a valós ipari 

feladatok méretének és összetettségnek következtében – önmagukban ritkán 

alkalmazhatók hatékonyan. Fontos megjegyezni emellett, hogy az egzakt módszerek is 

csak a matematikai értelemben vett optimalizálási probléma optimumát képesek 

garantálni. A megoldandó gyakorlati probléma optimumával ez csak akkor esik egybe, 

ha a modell korrekt módon reprezentálja a feladatot, és 1) minden korlátot figyelembe 

vesz, 2) felesleges korlátokkal nem zárja ki az optimumot. Egzakt módszerek a 

következık: 

• Matematikai programozás. Ezt a területet részletesen a 2.3.3.2. fejezetben 

tárgyalom. 

• Korlátprogramozás (Constraint Programming, CP): A korlátprogramozás egyik 

legfontosabb technikája a korlátgörgetés. A Branch&Bound bináris fájához hasonlóan 

egy fát épít fel, ahol a fa levelei a változók értékkészletének elemei. A megoldó 

algoritmus röviden a következıképpen foglalható össze: kiválasztunk egy 'x' változót, 

ahhoz hozzárendelünk egy értéket az értékkészletébıl. A korlátokat felhasználva 

(görgetve) a többi változó értékkészletébıl eltávolítjuk azokat az értékeket, amelyek 

nem konzisztensek (azaz ellentmondásban lennének) 'x' változóval. Majd rátérünk egy 

következı változóra, ahhoz is értéket rendelünk. Ha esetleg nem maradt 

hozzárendelhetı érték, mert az értékkészlet már a korábban tanulmányozott változók 

miatt üreshalmaz, akkor tudjuk, hogy valamely változóhoz történt korábbi 

hozzárendelésnél 'hiba történt', és az az elrendezés nem megvalósítható, mert a 

korlátoknak ellentmond. Így az algoritmus visszalép egy vagy több szintet, és 

valamely korábbi változóhoz egy másik értéket rendel. Az algoritmus addig 

folytatódik, amíg a változókhoz már nem marad hozzárendelhetı érték, vagy amíg le 

nem sikerül jutni "a fa aljáig", azaz olyan értékkiosztást találni, amely nem mond 

ellent egyetlen korlátnak sem. Az algoritmus hatékonysága nagyban függ a tekintetbe 

vett változók és a hozzájuk rendelt értékek sorrendjétıl, a változók értékkészletének 

lefaragásához felhasznált korlátok sorrendjétıl és egyéb faktoroktól. Az ütemezési 

feladatok megoldására, bizonyos jellemzı korláttípusok miatt, jól használható 
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algoritmusok dolgozhatók ki kereskedelmi szolverek alapjául, ld. Marriott és Stuckey 

(1998). 

• Gráfalapú módszerek. Sanmartí és tsai (2002) kidolgoztak egy S-gráfnak 

nevezett megközelítést, amelyben a csúcspontok a feladatokat reprezentálják, az élek 

pedig a sorrendi korlátokat. A gráf minden megengedett megoldásstruktúrát 

reprezentálni tud, az optimális megoldást egy Branch&Bound-szerő algoritmus 

választja ki. A módszert sikerrel alkalmazták olyan speciális problémákra is, ahol a 

matematikai programozás kevésbé használható, ld. Hegyháti és tsai (2009). Adonyi és 

tsai (2008) egy festéküzem ütemezésére fejlesztették tovább az algoritmust. Ferrer-

Nadal és tsai (2006) egy összehasonlító tanulmányban vizsgálták a megközelítés 

alkalmazhatóságát a matematikai programozással szemben. 

2. Heurisztikák: Ezek a módszerek bizonyos egyszerő ökölszabályok alapján próbálják 

felépíteni az ütemtervet. Ilyen ökölszabály lehet például, hogy a legkorábbi 

megrendelést kell elıször kielégíteni, vagy a legrövidebb mőveletet kell elıbb 

elvégezni, vagy a legkorábban érkezı nyersanyagot kell elıbb felhasználni. Ezek 

tetszıleges kombinációja is elképzelhetı. Nagymérető feladatok esetén gyakran jól 

használhatóak, de feszes határidık mellett gyakran nem képesek megvalósítható 

megoldást nyújtani. Önmagukban is alkalmazhatók, de néha más javító algoritmusok, 

metaheurisztikus módszerek kiindulási megoldásainak generálására is használják ıket. 

A különbözı szabályokról egy összehasonlító áttekintést közölt Holthaus és Rajendran 

(1997). 

3. Metaheurisztikus módszerek: A görög eredető szó jelentése „heurisztikán túli”, azaz 

az elıbb tárgyalt heurisztikák szofisztikáltabb, javított változatai tartoznak ide. A 

metaheurisztikus módszerek közös jellemzıje, hogy nem képesek garantálni az 

optimális megoldást, sıt, a legnehezebb problémák esetén még megvalósítható 

megoldást sem. Ugyanakkor legtöbbször nagyobb mérető problémák kezelésére 

alkalmasabbak, mint az egzakt módszerek, és gyakran jó megoldást nyújtanak. 

Mindegyik keresési módszer egy – vagy több – kezdeti megoldásból indul ki, amelyet 

általában valamilyen egyszerő heurisztikával elızetesen kell generálni, és nem 

feltétlenül teljesíti az összes korlátot. Ezen kezdeti pontok felhasználásával különbözı 

keresési módszerekkel keres az eddigieknél jobb megoldásokat. 
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4. Dekompozíciós algoritmusok: Ezek jellemzıi, hogy az eredeti nagyobb problémát 

valamilyen jellemzı alapján több kisebbre osztják, és azokat egyenként oldják meg. 

Jelen értekezés tárgya a matematikai programozás és az arra épülı dekompozíciós 

technikák alkalmazása, ezért az öt módszer közül részletesebben az 1. és az 4. 

megközelítéssel foglalkozom a 2.3.3.2 és a 2.3.3.3 fejezetekben. A teljesség kedvéért néhány 

fontosabb metaheurisztikus módszert tárgyalok a következı alfejezetben. 

 

2.3.3.1. Metaheurisztikus módszerek 
Ebben a fejezetben néhány metaheurisztikus módszert tekintek át röviden. 

2.3.3.1.1. Genetikus algoritmusok 

A genetikus algoritmusok az evolúcióbiológia tapasztalatait használják fel egyre jobb és 

jobb tulajdonságokkal (célfüggvénnyel) rendelkezı megoldások generálására.  

A genetikus algoritmusok elıször egy kezdeti populációt generálnak, amelynek tagjait – a 

megoldás egyedeket, melyek nem feltétlenül teljesítik a megvalósíthatóság kritériumát – 

módosítanak és kereszteznek egymással, amelynek során a legrosszabb egyedeket kizárva egy 

új populáció generálódik. Gyakran jó megoldásra vezet. 

2.3.3.1.2. Szimulált hıkezelés (Simulated Annealing, SA) 

A technika fémkohászati technológiából eredezteti az alapötletet. Lényege, hogy az 

aktuálisan vizsgált pont környezetébıl valamilyen elv alapján kiválaszt egy újabb pontot, és 

azt kiértékeli. Amennyiben az új pont jobb célfüggvénnyel bír, mint az eredeti, az lesz újabb 

kiindulópont. Az új megoldást azonban valamekkora valószínőséggel akkor is elfogadja, ha 

az rosszabb, mint az eredeti. Ez a valószínőség egyre kisebb érték az elvi optimumhoz 

közeledve. Végül az algoritmus jó eséllyel befut az optimumba. A 2.7. ábra mutatja az x6 

függvény minimalizálásának folyamatát szimulált hőtéssel 200 lépésben. 
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2.7. ábra x6 függvény minimalizálásának folyamata SA-val 

 

2.3.3.1.3. Tabu keresés 

A tabu keresés a hagyományos keresıeljárásoktól abban különbözik, hogy hosszú távú 

memóriával rendelkezik, amelynek segítségével a keresési tér már feltérképezett területeit 

ideiglenesen, vagy véglegesen ki tudja zárni a késıbbi vizsgálatokból, illetve lehetıvé teszi a 

lokális optimumban való bennragadás elkerülését. Szintén fontos jellemzı az intenzifikálás és 

diverzifikálás egyensúlya. Elıbbi egy már rendelkezésre álló ígéretes megoldás 

környezetében való keresést jelenti, utóbbi lehetıvé teszi, hogy a keresési tér távolabbi 

pontjait felderítve új, az eddigiektıl erısen különbözı megoldásokat keressünk. A 2.8. ábra 

mutatja egy kétváltozós függvény minimalizálásának folyamatát tabu kereséssel. 
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2.8. ábra Tabukeresés folyamata 2 dimenzióban 

 

Metaheurisztikus módszereknek ipari ütemezési problémákra történı alkalmazásáról Xhafa 

és Abraham (2008) jelentetett meg összefoglaló kötetet. 

 

2.3.3.2. Egzakt módszerek: Irodalmi MILP modellek csoportosítása 
A folyamatütemezési problémák kezelésére kidolgozott MILP modellek, a problémákhoz 

hasonlóan, több szempont szerint csoportosíthatók, ld. Floudas és Lin (2004, 2005), Mendez 

és tsai (2006). A három legfontosabb szempont az anyagmérlegek kezelése, az idı 

figyelembevétele, és az alkalmazott eseményreprezentáció. 

Az anyagmérlegek kezelése alapján alapvetıen két csoportot lehet megkülönböztetni: a 

szekvenciális és a szimultán modellekét. 

Az elsı csoportba tartozók két részre osztják a problémát: egy méretezési, és egy sorba 

rendezési alproblémára. Az elsı, méretezési lépésben döntik el, hogy hány és milyen típusú 

mőveletet kell elvégezni, mekkora méretben. A második, sorba rendezési lépésben dıl el, 

hogy ezen mőveleteket melyik készülékben, milyen sorrendben végezzük el. 

A második csoportba tartozók egyszerre, egy lépésben, egy modellel oldják meg a 

méretezési és sorba rendezési problémát. 

A szimultán (hálózatalapú) modellek bármilyen típusú ütemezési probléma kezelésére 

alkalmasak. Ezzel szemben a szekvenciális modellek csak olyan soros folyamatok kezelésére 

alkalmasak, ahol a batchek szétosztása és összevonása nem megengedett. Értekezésemben a 

szintvonalak 
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továbbiakban csak a bonyolultabb, második esettel foglalkozom, így itt csak a szimultán 

(hálózatalapú) modelleket tárgyalom. 

A szimultán modellek hálózatszerően reprezentálják a folyamatokat. Ezek a hálózatok az 

irodalomban kétfélék lehetnek: STN (State Task Network), vagy RTN (Resource Task 

Network) alapúak. A hálózatot gráfok reprezentálják, amelyek esetében az irányított élek 

jelölik az anyagáramokat, csomópontból pedig kétféle található: a kör alakúak jelölik az 

anyagok különbözı állapotait, a téglalap formájúak pedig a feladatokat, amelyek az anyagok 

állapotait egymásba alakítják. 

Megjegyzendı, hogy soros folyamatok is ábrázolhatók hálózatként. Egy tipikus STN 

hálózat látható a 2.9. ábrán. 

 

 

2.9. ábra Általános folyamat STN-hálózata 

 

Az RTN hálózatok abban különböznek az STN hálózatoktól, hogy a kör alakú 

csomópontok nem csak az anyagok, hanem minden erıforrás állapotait jelölik, így a 

rendelkezésre álló készülékek is fel vannak tüntetve a gráfban. A 2.9. ábrán STN hálózatként 

ábrázolt folyamat RTN hálózata látható a 2.10. ábrán. 
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2.10. ábra Általános folyamat RTN-hálózata 

 

A fenti két legelterjedtebb hálózattípus mellett Majozi és Zhu (2001) bevezette az SSN 

(State-Sequence Network) gráfreprezentációt, amelyben csak az anyagok állapotai 

szerepelnek csúcspontként. Ezzel a megközelítéssel szintén bármilyen folyamat leírható. 

Az idı figyelembevétele alapján szintén két kategóriát lehet megkülönböztetni: a diszkrét 

és a folytonos idıreprezentációt alkalmazó modellekét. 

Az elsı szigorú MILP modellt Kondili és tsai (1993) dolgozták ki. Ez a modell diszkrét 

idıreprezentációt használt, amelyben az ütemezési idıhorizont egyenlı hosszúságú 

intervallumokra van osztva, és a mőveletek kezdési és befejezési idejei csak ezen 

intervallumok határai által meghatározott diszkrét idıpontokkal eshetnek egybe. A modellnek 

hátránya, hogy annak érdekében, hogy megfelelı pontossággal legyen kezelhetı a probléma, 

óriási számú bináris változóra lehet szükség, különösen hosszabb ütemezési idıhorizontok 

esetén. Ezért a kutatás súlypontja idejekorán áthelyezıdött folytonos idıreprezentációt 

alkalmazó modellek kifejlesztésére. 

Ezek esetében a mőveletek tetszıleges idıpontban kezdıdhetnek el, és fejezıdhetnek be. 

Ez a diszkrét idıreprezentációhoz képest jelentıs megtakarítást eredményez a bináris és 

folytonos változók számában, a nehezen kezelhetı korlátok miatt azonban nagyszámú Big-M 

egyenlet felírását teszi szükségessé, ami rossz relaxációt eredményez. A Big-M egyenletek 

olyan típusú korlátok, melyekkel folytonos változóknak (itt x és z) más, bináris változók (y) 

aktuális értékétıl való függését állítjuk be: 

yMzx ⋅≤−            (2.2) 
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zxyM −≤⋅−           (2.3) 

Hogy melyik reprezentáció lehet sikeresebb, azt mindig az adott probléma jellege 

határozza meg. 

Az alkalmazott eseményreprezentáció szempontjából öt csoportot különböztethetünk 

meg. Egy esemény alatt egy mővelet kezdését vagy befejezését értjük – azaz valamely 

anyagmennyiség felhasználásának vagy felszabadulásának pillanatát – vagy egy készülék 

igénybevételének kezdési- vagy végidıpontját. A két esemény nem feltétlenül esik egybe: 

elıfordulhat például, hogy egy mővelet befejezésekor a termék még egy ideig a készülékben 

tárolható. Ekkor a termék már felszabadult, azaz felhasználható, a készülék azonban még 

nem. Ilyen esetekben mindkét történés „eseménynek” számít. 

1) Rögzített idıintervallumok. Ebben az esetben minden esemény valamelyik 

idıintervallum kezdési vagy végidıpontjával kell, hogy egybeessen. Ugyanakkor nem 

feltétlenül igaz, hogy minden intervallum-végponthoz kell tartoznia egy eseménynek. 

Az intervallumok egyenlı és fix hosszúságúak, és minden készüléken megegyeznek. 

Ilyen megoldást alkalmaz a már említett Kondili és tsai (1993) modellje. 

2) Változó, általános idıintervallumok. Ebben az esetben is minden esemény valamelyik 

idıintervallum kezdési vagy végidıpontjával kell, hogy egybeessen. Ugyanakkor nem 

feltétlenül igaz, hogy minden intervallum-végponthoz kell tartoznia egy eseménynek. 

Az intervallumok változó hosszúságúak, és minden készüléken megegyeznek. Azaz az 

n-edik intervallum kezdési- és végidıpontja ugyanaz az érték lesz mindegyik 

készüléken. Az elsı ilyen megközelítést alkalmazó modellt Schilling és Pantelides 

(1996) és Zhang és Sargent (1996) közölte – az irodalomban ma „global event points” 

néven emlegetik. A késıbbiekben több különbözı változatot dolgoztak ki, köztük a 

legtöbbet hivatkozott Maravelias és Grossmann (2003) munkája. Maravelias és 

Grossmann (2006) megmutatta, hogy a rögzített idıintervallumokat alkalmazó 

reprezentációk a változó, általános idıintervallumokat alkalmazó reprezentációk 

speciális esetei. 

3) Változó, készülék-specifikus idıintervallumok. Ebben az esetben is minden esemény 

valamelyik idıintervallum kezdési vagy végidıpontjával kell, hogy egybeessen. 

Ugyanakkor nem feltétlenül igaz, hogy minden intervallum-végponthoz kell tartoznia 

egy eseménynek. Az intervallumok változó hosszúságúak, és minden készüléken 

különbözıek. Azaz az n-edik intervallum kezdési- és végidıpontja különbözı érték 

lehet attól függıen, hogy az adott esemény melyik készülék(b)en következett be. 
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Az elsı ilyen megközelítést alkalmazó modellt Ierapetriou és Floudas (1998a, 1998b) 

közölte – az eredeti munkát több késıbbi publikációban több irányban 

továbbfejlesztették: így pl. a teljesség igénye nélkül említhetı Janak és tsai (2004) 

erıforráskorlátok, és Shaik és Floudas (2007) munkája tárolási korlátok kezelésére. 

A rögzített, változó – általános és változó – készülék-specifikus idıintervallumok 

alapelvének szemléltetése látható a 2.11. ábrán. 

 

 

2.11. ábra Eseményreprezentációk alapelvének ábrázolása: rögzített; általános és készülék-

specifikus intervallumok 

 

4) Idırések. Az idırések koncepciója sokban hasonlít az elızı kettı megközelítéshez. Az 

ilyen modellekben az egyes készülékekhez elıre nem ismert idıtartamú idıréseket 

rendelnek, és ezeket az idıréseket rendelik össze az elvégzendı feladatokkal. Az 

idırések az egyes készülékeken idıben követik egymást, és nem fedhetnek át. Az elsı 

ilyen megközelítést Pinto és Grossmann (1995) közölte egyszerő többtermékes 

üzemre, azóta kiterjesztették többcélú üzemre is, ld. Sundaramoorthy és Karimi 

(2005).  

5) Követési korlátok. Ez a modelltípus csak soros folyamatok kezelésére alkalmas. Az 

egyes feladatok bármikor elkezdıdhetnek, lehetséges kezdési és befejezési 

idıpontjaik, hasonlóan a 2., 3. és 4. csoporthoz, nincsenek diszkrét idıpontokra 

korlátozva. A modell az egyes feladatok egymáshoz való viszonyát, nevezetesen hogy 

megelızi-e egyik feladat a másikat, ha ugyanazon a gépen (általánosan: ugyanazon 

osztott erıforrás igénybevételével) hajtják végre, bináris változókkal jelöli. Az ilyen 

modelleknek két fı típusa létezik: a közvetlen követés elvét, illetve a közvetett 

követés elvét alkalmazó modellek. Az elıbbi esetben 1-es értékő bináris változót 

rendel egy i-i’  feladatpárhoz, ha i feladat közvetlenül megelızi i’ -et, és 0-t akkor, ha 

akár csak egy harmadik feladat beékelıdik közéjük, vagy fordított sorrendben hajtjuk 

ıket végre. Az utóbbi esetben a bináris változó akkor is 1-es értéket kap, ha i feladatot 

elıbb hajtjuk végre, mint i’ -et, függetlenül attól, hogy végeztünk-e köztük harmadik 
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feladatot. Az elıbbi megközelítést alkalmazták Mendez és tsai (2000), továbbá Gupta 

és Karimi (2003). Az utóbbira példa Mendez és Cerda (2004) munkája. A legfrissebb 

munkákban kísérletek történtek a megközelítés kiterjesztésére hálózatszerő 

folyamatok kezelésére is, ld. Pan és tsai (2008). 

 

A folytonos idıreprezentációkat illetıen meg kell jegyezni, hogy azok az idıintervallumok 

számának végességébıl adódóan nem tekinthetık teljesen folytonosnak. A bináris változók 

számának minimumon tartása megköveteli, hogy minél kevesebb intervallumot alkalmazzunk 

egy konkrét feladat modellezésekor, és ez azt eredményezi, hogy egyes eseményeknek egybe 

kell esniük, miközben a valódi optimumban azok különbözı idıpontokban következnének be. 

Szintén gondot jelent, hogy az intervallumoknak az optimum biztosításához szükséges 

minimálisan száma elıre meghatározandó. Sokan alkalmaznak iteratív megoldásokat, ahol az 

intervallumok számának eggyel való növelése mellett változatlan célfüggvény-értéket az 

optimum bizonyítékának tekintik, ez a feltételezés azonban gyakran nem helytálló, ld. Castro 

és tsai (2001). 

 

2.3.3.3. Dekompozíciós algoritmusok 
Bár az elızı fejezetben részletezett, egyre hatékonyabb MILP modellekkel egyre jobb 

eredményeket sikerül elérni, még mindig igaz, hogy ipari mérető valós problémák esetében az 

optimális megoldás megtalálására remény sincs, sıt, gyakran még megvalósítható megoldást 

sem sikerül biztosítani. Ezért az újabb kutatások eredményeként nagyszámú hatékony 

dekompozíciós algoritmust dolgoztak ki és publikáltak a szakirodalomban. Ennek során az 

eredeti problémát részekre – alproblémákra – bontják, és azokat egyenként, egymás után, 

vagy iteratív módon oldják meg valamelyik, az elızı alfejezetben részletezett MILP modellt 

felhasználva. Végül az alproblémák megoldásaiból építik fel az eredeti probléma megoldását. 

Bassett és tsai (1996) szerint ütemezési problémákat elvileg három jellemzı alapján lehet 

részekre bontani: idı, készülékek és feladatok/erıforrások alapján, ahogyan azt a 2.12. ábra 

mutatja. Mindhárom területen születtek publikációk, de elsısorban az idı szerinti 

dekompozíció témakörével foglalkoztak kimerítıen.  
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2.12. ábra Ütemezési problémák felbontása jellemzık szerint 

 

Az idı szerinti dekompozíciót alkalmazó algoritmusokat gyakran „rolling horizon” – 

gördülı idıhorizont – névvel illetik, mert az ütemezési idıhorizont mintegy „gördül” elıre az 

algoritmus elırehaladásával. 

Az algoritmus a nulladik lépésben az eredeti ütemezési idıhorizontot adott számú részletre 

bontja. Majd az elsı iterációban a modellt megoldja úgy, hogy az ütemezési idıhorizont elsı 

részletére minden korlátnak teljesülnie kell, míg a hátramaradó részre bizonyos sorrendi 

korlátok relaxálva vannak (ún. összevont (aggregate) modell). Az algoritmus az elsı részletre 

kapott megoldást fixálja, majd a következı iterációban a következı részletre alkalmazza az 

összes korlátot, míg az idıhorizont hátramaradó részére továbbra is a részben relaxált korlátok 

maradnak érvényesek. Az algoritmus addig folytatódik, míg az utolsó részletre is meg nem 

oldottuk az utolsó alproblémát.  

Az algoritmus sémája a 2.13. ábrán látható. 

 

Idı 

Feladatok/Erıforrások 

Készülékek 
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2.13. ábra A gördülı idıhorizont algoritmus sémája 

 

Ilyen megoldásokat alkalmaztak egyebek között Bassett és tsai (1996), Dimitriadis és tsai 

(1997), és Wu és Ierapetritou (2003). Az elsı munkában kétszintes megközelítést 

alkalmaztak, ahol a felsı szint egy összevont tervezı modell, amely az egyes idıszakokhoz – 

alproblémákhoz – kijelöli a legyártandó anyagmennyiségeket. Az alsó szint az ütemezı szint, 

amely az alproblémát megoldja, és biztosítja a részletes ütemtervet, amely a következı 

iterációban rögzítıdik. Gyakran még a felosztás eredményeként kapott kisebb ütemezı 

alproblémák is olyan méretőek, hogy a globális optimum megtalálása nehézségekbe ütközik, 

ld. Lin és tsai (2002). 

Minden alproblémában érvényes korlát, hogy a mőveleteknek elıbb kell befejezıdniük, 

mint az ütemezési idıhorizont aktuális vége. Ezzel kizárjuk azokat az egyébként 

megvalósítható megoldásokat, ahol a mőveletek átfednek az ütemezési idıhorizontok 

határaival. Ezt a hatást szemléltetik a 2.14. és 2.15. ábrák. A hatás elkerülése érdekében az 

egyes közleményekben különbözı technikákat alkalmaztak. Bassett és tsai (1996) egy iteratív 

algoritmust dolgozott ki, amelyben a megvalósíthatatlan ütemezési alproblémából szerzett 

információk alapján minden iterációban új korlátokkal frissítik az összevont tervezı modellt 

is, amely ezáltal kisebb valószínőséggel becsüli túl az üzem kapacitását. 

 

Részletes 

1. iteráció 

Részletes Rögzített 

2. iteráció 

Rögzített 

3. iteráció 

Részletes Rögzített 

Rögzített 

4. iteráció 

Részletes Rögzített Rögzített 

Összevont 

Összevont 

Összevont 
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2.14. ábra Egy eredeti, nem dekomponált probléma optimális megoldása 

 

 

2.15. ábra Dekomponált probléma optimális megoldása 10 órás ütemezési horizont mellett 

 

Dimitriadis és tsai (1997) minden iterációban meghosszabbítják az adott részletes ütemezı 

alprobléma horizontját, hogy ha szükséges, oda beférhessen még egy feladat. Wu és 

Ierapetritou (2003) olyan elegyengetı (smoothing) eljárást alkalmaztak, amelyben az aktuális 

alproblémában csak azon feladatok kezdési és mőveleti idejét fixálták, amelyek korábban 

fejezıdtek be, mint az aktuális alprobléma ütemezési horizontja. Így a következı iterációban 

az ütemezési horizonton túlnyúló feladatokat mindig átütemezték, az aktuális adatrendszernek 

megfelelıen. 

Kelly (2002) hasonló idı-alapú dekompozíciós algoritmust dolgozott ki, amelyben nem 

csak az egyes alproblémákhoz tartozó optimális megoldást használja fel a továbbhaladásra, 

hanem több integer megoldást is elment. Amennyiben az algoritmus egy megoldhatatlan 

alproblémához érkezik, egyet visszalép, és az elızı alprobléma másik integer megoldásából 

indul el újra. Ilyen módon lehetséges a megoldás folyamán a döntéseket módosítani és 

javítani. 

A fentihez hasonló algoritmust javasolt Burkard és Hatzl (2006). İk egy-egy iterációban 

több ígéretes részleges termelés-ütemtervet is generálnak, majd mindegyiket kiértékelik. 

Azokat az ütemterveket, amelyek nagyobb mértékben elégítették ki a termékigényeket, 

elmentik. Majd az ütemezési idıhorizont meghosszabbításával mintegy továbbgördülnek, és 

az elmentett megoldásokat mind felhasználják az újabb ütemterv generálásához. 

A készülékek szerinti felbontás témakörében Kelly és Mann (2004) publikált egy hatékony 

módszert. A rendelkezésre álló készülékeket elıször csoportokba osztották az alapján, hogy 

milyen feladatok elvégzésére alkalmasak. Ezen csoportok között fontossági sorrendet 

állítottak fel az alapján, hogy melyik játszik fontosabb szerepet a folyamatban. Végül az egyes 
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készülékcsoportokra felírt alproblémákat egyenként megoldották úgy, hogy a legfontosabb 

készülékcsoporttal kezdték, míg a kevésbé fontos készülékcsoportok bináris változóit 

relaxálták. Majd a kapott megoldás alapján a legfontosabb készülékcsoport bináris változóit 

fixálták, és ezen fix értékek mellett megoldották a kevésbé fontos készülékcsoporthoz tartozó 

alproblémát. A szerzık iránymutatást nyújtanak arra nézve is, hogyan érdemes a készülékeket 

csoportokba osztani, és a készülékcsoporthoz tartozó alproblémákat milyen sorrendben 

érdemes megoldani. 

A feladatok/erıforrások alapján történı felbontásra közölt példát Wu és Ierapetritou 

(2003). İk a termékigények alapján elıször kiszámolják az egyes félkész termékek gyártandó 

mennyiségét, majd ehhez képest maximalizálják az alproblémákban a félkész termékek 

ténylegesen gyártott mennyiségét.  

Ugyanebben a közleményben az eseménypontok szerinti felosztásra is találhatunk példát. 

A problémát elıször megoldják kisszámú eseménypontot használva, majd a bináris változók 

értékét rögzítik, és a problémát újra megoldják megnövelt számú eseménypont mellett is. A 

ciklust addig folytatják, amíg a profit jellegő célfüggvény értéke állandó nem marad. 

Janak és tsai (2006) kétszintes dekompozíciós sémája már 67 terméket és 20 készüléket 

tartalmazó problémával birkózik meg sikerrel. Az integrált gyártástervezés- és ütemezés 

területén kidolgozott dekompozíciós módszerekrıl Maravelias és Sung (2009) jelentetett meg 

hasznos összefoglaló közleményt. Ebben rámutatnak a még megválaszolandó kihívásokra is. 
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3. Módosított Outer Approximation algoritmus kifejl esztése 
és alkalmazása komplex extraktív desztillációs 
rendszerekre 

 

3.1. Problémafelvetés 
Több, nagy megengedett tányérszámmal rendelkezı rektifikáló oszlopot tartalmazó 

desztilláló rendszerek optimalizálásakor a kutató komoly numerikus problémákkal 

szembesülhet. Ezek a nehézségek elsısorban a nemlineáris egyenletek nagy számának és az 

erıs nem-konvexitásnak köszönhetıek. 

Ha például Farkas (2006) MINLP modelljét alkalmazzuk a 3.5. ábrán látható desztilláló 

rendszerre, ilyen nehézségekkel találkozhatunk, lásd a modell statisztikát a 3.1. táblázatban.  

A probléma mérete akkora, hogy a rendelkezésre álló hagyományos eszközökkel a modell 

nem oldható meg. Ennek oka elsısorban a nemlineáris egyenletek nagy száma. Az NLP 

szolver az NLP alproblémákat akkor is megoldhatatlannak nyilvánítja, ha azokra egyébként 

bizonyítottan létezik megvalósítható megoldás. Még a legelsı relaxált NLP feladat megoldása 

is lehetetlennek bizonyul megfelelıen jó kezdıértékek hiányában. Bár a felhasználónak 

lehetısége van jó kezdıértékeket biztosítani az elsı NLP feladat számára, ezek a 

kezdıértékek az OA algoritmus elırehaladása során, ha a bináris vektor – azaz a konfiguráció 

– erısen megváltozik, egyre távolabb kerülnek a megvalósítható megoldástól. 

Ez különösen igaz Farkas (2006) modellje esetén. Ha például az OA algoritmus során az 

egyik MILP feladat megoldása szerint egy oszlopszakaszban az addigi 7 helyett 8 tányérra 

van szükség optimálisan, akkor az egész struktúra megváltozik, és a folytonos változók 

értékei hirtelen nagyon távolra kerülnek a megvalósítható megoldáshoz tartozó értékeiktıl. Ez 

nem igaz ilyen mértékben a Viswanathan és Grossmann (1993a,b), és a Yeomans és 

Grossmann (2000) által kidolgozott modellekre kisebb problémák esetén. Ha azonban a 

rendszer összes megengedett tányérszáma eléri a 160-at, a probléma megoldása ezekkel a 

modellekkel is lehetetlenné válik. Az NLP feladatok megoldásához a szolvernek jó 

kezdıértékekre van szüksége, ezért az eredetileg Duran és Grossmann (1986a,b) által 

kidolgozott OA algoritmust, melynek sémája a 3.1. ábrán látható, ilyen irányban 

módosítottam. 
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3.1. ábra Eredeti Outer Approximation algoritmus (Duran és Grossmann, 1986a,b) 

 

A nehézségek másik forrása a probléma nem-konvexitása. Amikor a nem-konvex 

megvalósíthatósági tartományt lineáris korlátokkal becsüljük kívülrıl, megtörténhet, hogy 

egyébként megvalósítható megoldásokat zárunk ki a keresési térbıl, ahogyan az a 3.2. ábrán 

látható. Ez akár azt is eredményezheti, hogy az optimális megoldást zárjuk ki. Ezért az 

MINLP algoritmus ebbıl a szempontból is módosításra szorul annak érdekében, hogy ezt a 

káros hatást csökkentsük.  

 

Relaxált NLP 

MILP generálása és 
megoldása 

Lineáris közelítés 

NLP megoldása 
rögzített struktúrához 

Bináris változók vektora 

Minden korlát 
lineáris 

közelítéshez 

Leállási 
kritérium 
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3.2. ábra Konvex és nem-konvex megvalósíthatósági tartomány külsı közelítése 

 

A rendelkezésre álló DICOPT (Grossmann és tsai, 2008) és SBB (GAMS, 2008) szolverek 

fekete doboz jellegük eredményeképpen alkalmatlanok a probléma kezelésére. Ehelyett egy 

másik fejlett eszközt alkalmaztam a módosítások implementálására: ez a Paragon Decision 

Technology B.V. modellfejlesztı rendszere, az AIMMS (Bisschop és Roelofs, 2007). Az 

AIMMS rendelkezik egy Generated Mathematical Program (GMP) függvénykönyvtárral, 

amelynek segítségével a felhasználónak közvetlen hozzáférése van a generált matematikai 

programokhoz, ezáltal lehetıség van az adott feladatra szabott, így hatékonyabb algoritmusok 

kifejlesztésére. Az eredeti OA algoritmus teljes egészében felépíthetı a GMP könyvtár által 

kínált eljárások felhasználásával, és a megfelelı módosítások egyszerően elvégezhetık. 

 

3.2. A módosított algoritmus 
Annak érdekében, hogy az NLP alfeladatokat megoldó szolver részére jó kezdeti értéket 

nyújtsunk, minden iterációban egy új lépést szúrtam be az MILP mester- és az NLP 

alprobléma közé. Ebben a lépésben az MILP mesterprobléma által nyújtott bináris változó 

vektor alapján az oszlopban felülrıl lefelé haladva tányérról tányérra minden folytonos 

változó részére közelítı értéket számoltam. Ilyen módon a kezdeti megoldhatatlanság – annak 

mértéke, hogy a változók kezdeti értékei mennyire mondanak ellent a kielégítendı 

korlátoknak – nagyságrendekkel csökken, és az NLP alprobléma megoldása lehetségessé 

válik, a szükséges megoldási idı pedig elfogadható értéken marad. Annak érdekében, hogy a 

lineáris közelítés során ne vágjunk ki lehetséges megvalósítható megoldásokat – amely 
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különben a probléma nemkonvexitásának következtében megtörténhet – az MILP 

mesterprobléma generálásához nem használjuk fel azokat a nemlineáris egyenletet, amelyek 

az erıs nemkonvexitás fı forrásai. A tiszta komponensek tenziójának számítására szolgáló 

Antoine-, és az aktivitási koefficiensek becslésére használt Wilson-egyenleteket így 

elimináljuk a MILP generálásához felhasznált nemlineáris egyenletek halmazából. A 

módosított algoritmus sémája a 3.3. ábrán látható. 

 

 

3.3. ábra Módosított Outer Approximation algoritmus 

 

3.3. A kezdıértékek számítása 
A kezdıértékeket a desztilláló oszlopban felülrıl lefelé számítjuk. Minden feltételes 

egység egy külön NLP problémát alkot. Az aktuális NLP probléma az adatokat – az egység 

legfelsı tányérjáról eltávozó gız móláram, és a legfelsı tányérra érkezı folyadékáram értékét 

– mint paramétert az elızı NLP problémától, azaz az aktuális egység fölötti egységtıl kapja. 

Az NLP problémát eme fix értékek mellett oldjuk meg. Állandó moláris túlfolyást 

alkalmazunk közelítı feltételezésként annak érdekében, hogy egyértelmően meghatározott 

feladatot kapjunk.  

Relaxált NLP 

MILP generálása és 
megoldása 

Lineáris közelítés 

Kezdeti értékek számítása 
egységrıl egységre 

Korlátok lineáris 
közelítéshez 

NLP megoldása rögzített 
struktúrához 

Kezdeti értékek 

Leállási 
kritérium 

Bináris változók vektora 
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A 4 tányért tartalmazó feltételes egységhez tartozó NLP probléma például a (3.1)-(3.28) 

korlátokból épül fel, ha az egység a struktúrában létezik. A korlátokban a 3.4. ábra jelöléseit 

használom. 

 

 

3.4. ábra A 4 tányért tartalmazó feltételes egységhez tartozó NLP probléma jelölései 

 

Komponensmérleg egyenletek: 

ksjiksjiksji
in

ksi LVLV ,,,,,,,,1,,, +=+ +  { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi first   (3.1) 

ksjiksjiksjiksji LVLV ,,,,,,,,1,,,1, +=+ +−  { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi inner   (3.2) 

ksjiksji
in

ksiksji LVLV ,,,,,,,,,,1, +=+−  { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi last   (3.3) 

ksjiksjksji xLIQL ,,,,,,,, ⋅=   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.4) 

ksjiksjksji yVAPV ,,,,,,,, ⋅=   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.5) 

Mindkét esetben állandó moláris túlfolyást alkalmazunk közelítı feltételezésként:  

∑
∈

=
Ii

in
ksiksj LLIQ ,,,,    { }3|,4, =∈∈∈∈ kKkkJjSs    (3.6) 

∑
∈

=
Ii

out
ksiksj VVAP ,,,,    { }3|,4, =∈∈∈∈ kKkkJjSs    (3.7) 

A fázisegyensúlyt leíró egyenletek: 

ksjiksjiksji yxK ,,,,,,,,, =⋅   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.8) 

Vouti,’1’,’3’  Lini,’1’,’3’  

Vini,’1’,’3’  Louti,’1’,’3’  

tVouti,’1’,’3’  

tVini,’1’,’3’  

tLini,’1’,’3’  

tLouti,’1’,’3’  

Vini,’1’,’4’  Louti,’1’,’4’  

Li,j,’1’,’3’  Vi,j,’1’,’3’  
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ksj

ksjiksji

ksji P

p
K

,,

0
,,,,,,

,,,

⋅
=

γ
  { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.9) 

( )ksjksjksjiksji PT ,,,,,,,,, ,,Φ xγγ =  { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi  (3.10) 

( )ksji
p
iksji xp ,,,

0
,,, Φ=    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi  (3.11) 

Moltörtek összegzése: 

1,,, =∑
∈Ii

ksjix    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.12) 

1,,, =∑
∈Ii

ksjiy    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.13) 

Entalpia számítása: 

( )ksj
h
iksji ThL ,,,,, Φ=   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.14) 

( )ksj
H
iksji ThV ,,,,, Φ=   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi   (3.15) 

Hımérleg egyenletek: 

ksjiksjiksjiksjiksjiksji
in

ksi
in

ksi LhLVhVLhLVhV ,,,,,,,,,,,,,,1,,,1,,,,, ⋅+⋅=⋅+⋅ ++     

    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi first   (3.16) 

ksjiksjiksjiksjiksjiksjiksjiksji LhLVhVLhLVhV ,,,,,,,,,,,,,,1,,,1,,,1,,,1, ⋅+⋅=⋅+⋅ ++−−    

    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi inner   (3.17) 

ksjiksjiksjiksji
in

ksi
in

ksiksjiksji LhLVhVLhLVhV ,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,1, ⋅+⋅=⋅+⋅ −−     

    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi last   (3.18) 

Egységbıl távozó anyag- és hıáramok számítása: 

ksji
out

ksi LL ,,,,, =    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi first   (3.19) 

ksji
out

ksi VV ,,,,, =    { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi last   (3.20) 

ksji
out

ksi hLhL ,,,,, =   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi first   (3.21) 

ksji
out

ksi hVhV ,,,,, =   { }3|,,4, =∈∈∈∈∈ kKkkSsJjIi last   (3.22) 

Továbbító egység anyag- és hıáramainak nullázása: 
0,,,,,,,, =+++

out
ksi

in
ksi

out
ksi

in
ksi tVtVtLtL  { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.23) 

0,,,,,,,, =+++
out

ksi
in

ksi
out

ksi
in

ksi htVhtVhtLhtL  { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.24) 
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Anyag- és hımérleg a megelızı egység áramát felhasználva: 

out
ksi

out
ksi

in
ksi tLLL 1,,1,,,, ++ +=   { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.25) 

in
ksi

in
ksi

out
ksi tVVV 1,,1,,,, ++ +=   { } { }3|,,| =∈∈∈∉∈∈ kKkkSsHViIii  (3.26) 

out
ksi

out
ksi

in
ksi thLhLhL 1,,1,,,, ++ +=   { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.27) 

in
ksi

in
ksi

out
ksi thVhVhV 1,,1,,,, ++ +=   { } { }3|,,| =∈∈∈∉∈∈ kKkkSsHViIii  (3.28) 

Ha az egység a struktúrában nem létezik, az NLP probléma a következı korlátokat 

tartalmazza: (3.1)-  (3.13),   (3.16)-(3.22), továbbá a következı egyenletek: 

Egyensúlyi tányérokat tartalmazó egység anyag- és hıáramainak nullázása: 

0,,,,,,,, =+++ out
ksi

in
ksi

out
ksi

in
ksi VVLL    { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi  (3.29) 

0,,,,,,,, =+++ out
ksi

in
ksi

out
ksi

in
ksi hVhVhLhL   { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi  (3.30) 

Továbbító egységbıl távozó anyag- és hıáramok számítása: 

in
ksi

out
ksi tLtL ,,,, =     { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.31) 

in
ksi

out
ksi tVtV ,,,, =     { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.32) 

in
ksi

out
ksi htLhtL ,,,, =    { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.33) 

in
ksi

out
ksi htVhtV ,,,, =    { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.34) 

Anyag- és hımérleg a megelızı egység áramát felhasználva: 

out
ksi

out
ksi

in
ksi tLLtL 1,,1,,,, ++ +=   { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.35) 

in
ksi

in
ksi

out
ksi tVVtV 1,,1,,,, ++ +=   { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsIi   (3.36) 

Az NLP probléma célfüggvénye mindkét esetben a nehéz oldószer bemenı gızárama: 

in
ksiVobj ,,=     { }3|,, =∈∈∈∈ kKkkSsHVi   (3.37) 

Numerikus pontatlanságok miatt, amelyek bizonyos körülmények között nehézségeket 

okozhatnak, a kezdıértékek számítása igényel némi találékonyságot. Extraktív desztilláció 

esetében a nehéz oldószer illékonysága sokkal alacsonyabb lehet, mint a többi komponensé, 

ld. a példát a következı alfejezetben. Ezért érdemes nullán rögzíteni a nehéz oldószer legfelsı 

tányérról távozó gızáramát. A szolver számára azonban egy 10-15 érték már elfogadási 

határon belül van, azaz ilyen értékkel térhet el egy egyenlet két oldala egymástól. Ez a kis 

különbség azt okozhatja, hogy a legalsó tányérról távozó folyadékáramban a legnehezebb 

komponens moltörtje már nullától erısen különbözik. Így az egyértelmően meghatározott 
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feladat ellenére gyakorlatilag rengeteg megoldás lehetséges. Ezt a problémát kerüli ki a (3.37) 

egyenlet szerinti célfüggvény alkalmazása, amely tartalmazza a legalsó tányérra belépı 

legnehezebb komponens gızáramát. Ennek eredményeként a legnehezebb komponens belépı 

gızárama nulla értéket fog felvenni, ezért a következı NLP (az oszlopban eggyel lejjebb 

található feltételes egységhez tartozó) feladat generálásakor ezt az értéket nem rögzítjük 

paraméterként. Ezért érvényes a (3.26) és (3.28) egyenlet csak a könnyebb komponensekre. A 

nehéz oldószer illékonysága nagyon alacsony, ezért ez a különbség a feltételes egységekhez 

tartozó áramok között nem növeli a kezdeti megoldhatatlanságot. 

 

3.4. Példa 

3.4.1. Folyamatleírás 

Célom egy metanol-etanol-víz háromkomponenső elegy tiszta komponensekre történı 

szétválasztása extraktív desztilláció alkalmazásával. Erre három lehetıségünk van: 1) 

használhatunk nehéz oldószert, például etilén-glikolt a betáp fölött bevezetve; 2) 

használhatunk könnyő oldószert, például metanolt a betáp alatt bevezetve; vagy 3) 

használhatjuk mindkét elızı megoldást egyszerre. 

Öt különbözı megoldás-struktúra képzelhetı el: 

1) Az elválasztandó elegy 2 komponenső: etanol és víz; etilén-glikolt használunk nehéz 

oldószerként a betáp fölött bevezetve. Tiszta etanolt nyerünk az oszlop tetején fejtermékként, 

a víz-etilén-glikol elegyet pedig az oszlop alján vezetjük el, és egy hagyományos oszlopban 

szétválasztjuk komponenseire; az etilén-glikolt pedig visszavezetjük, és újra felhasználjuk. 

2) Az elválasztandó elegy 3 komponenső: metanol, etanol és víz; etilén-glikolt használunk 

nehéz oldószerként a betáp fölött bevezetve. Metanol-etanol elegyet nyerünk az oszlop tetején 

fejtermékként, a víz-etilén-glikol elegyet pedig az oszlop alján vezetjük el. Mindkét elegyet 

egy-egy hagyományos oszlopban szétválasztjuk komponenseikre, az etilén-glikolt pedig 

visszavezetjük, és újra felhasználjuk. 

3) Az elválasztandó elegy 3 komponenső: metanol, etanol és víz; az elválasztandó elegyet 

elıször hagyományos oszlopba vezetjük, ahol fejtermékként elválasztjuk a metanolt. A 

fenéktermékként nyert etanol-víz elegyet az extraktív oszlopba vezetjük, etilén-glikolt 

használunk nehéz oldószerként a betáp fölött. Tiszta etanolt nyerünk az oszlop tetején 

fejtermékként, a víz-etilén-glikol elegyet pedig az oszlop alján vezetjük el és egy 
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hagyományos oszlopban szétválasztjuk komponenseire; az etilén-glikolt pedig visszavezetjük, 

és újra felhasználjuk. 

4) Az elválasztandó elegy 2 vagy 3 komponenső: (metanol), etanol és víz. Metanolt 

használunk könnyő oldószerként a betáp alatt bevezetve; a tiszta vizet az oszlop alján vezetjük 

el fenéktermékként, a metanol-etanol elegyet, amit az oszlop tetején fejtermékként nyerünk, 

egy hagyományos oszlopban szétválasztjuk komponenseire; a metanolt pedig visszavezetjük, 

és újra felhasználjuk. Amennyiben az elválasztandó elegyben már eredetileg is elegendı 

mennyiségben áll rendelkezésre metanol, nem szükséges külön oldószert adni hozzá, ekkor 

autoextraktív desztilláció zajlik le. 

5) Az elválasztandó elegy 2 vagy 3 komponenső: (metanol), etanol és víz; metanolt 

használunk könnyő oldószerként a betáp alatt, és etilén-glikolt használunk nehéz oldószerként 

a betáp fölött bevezetve. Metanol-etanol elegyet nyerünk az oszlop tetején fejtermékként, a 

víz-etilén-glikol elegyet pedig az oszlop alján vezetjük el. Mindkét elegyet egy-egy 

hagyományos oszlopban szétválasztjuk komponenseikre, a metanolt és az etilén-glikolt pedig 

visszavezetjük, és újra felhasználjuk. 

Az öt struktúra-változatot egyesítve kapjuk a szuperstruktúrát, amely a 3.5. ábrán látható. 

 



3. Módosított Outer Approximation algoritmus kifejlesztése és alkalmazása komplex extraktív desztillációs 
rendszerekre 

 50 

 

3.5. ábra Extraktív desztillációs példafolyamat a módosított OA algoritmus vizsgálatára 

 

Célunk etanol vízmentesítés céljából a legalacsonyabb költséggel mőködtethetı struktúra 

kiválasztása. Bár általános vélekedés szerint a nehéz oldószerrel végzett extraktív desztilláció 

gazdaságosabb, mint a könnyő oldószeres, amennyiben az elválasztandó elegy elegendı 

metanolt tartalmaz, akkor lehetséges, hogy a nagyobb refluxarány ellenére is ez lesz az 

olcsóbb megoldás, mivel ekkor nincs szükség a víz-etilén-glikol elválasztó oszlopra. 

Az extraktív oszlop 3 szekciót tartalmaz, egyenként 5 feltételes egységet, azaz összesen 95 

tányért. A hagyományos oszlopok egyformák, szekcióként 4 feltételes egységet, azaz 

összesen 31 tányért tartalmaznak. A betáp összetétele közelítıleg ekvimoláris, 

xmetanol:xetanol:xvíz = 0,33:0,33:0,34. A betáp mólárama 100 kmol/h. A tisztasági követelmény 

0,98 moltört minden végtermékre. Az oszlopok nyomása 760 torr, nyomásesést nem veszünk 

figyelembe. A folyadékelegyek reálisak, Wilson-egyenleteket használunk az aktivitási 

koefficiensek számítására. A hımérlegeket figyelembe vesszük, azaz nem tételezünk fel 

állandó moláris túlfolyást. A 2.1.2.4. fejezetben részletezett módosított Outer Approximation 

algoritmust alkalmaztuk a probléma megoldásakor. Minden NLP alfeladat elıtt 

kezdıértékeket számítunk minden változóhoz. Az algoritmust AIMMS 3.7 modellezı 

környezetben implementáltam, CPLEX 10.0 –et használtam MILP szolverként, és CONOPT 

3.14A szolvert használtam az NLP alfeladatok megoldására. 
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3.1. táblázat A példafeladat modellstatisztikája 

Egyenletek száma Nemlineáris egyenletek száma Változók száma Bináris változók száma 

12307 6439 10920 35 

 

3.4.2. Eredmények 

A modellstatisztika a 3.1. táblázatban látható. A kapott megoldás adatait a 3.2. táblázat 

részletezi. Az elvégzett iterációk száma 10, az ehhez szükséges megoldási idı 3917 CPU 

másodperc, azaz valamivel több, mint 1 óra. Az egyes NLP alfeladatok 10-30 másodpercet 

vettek igénybe, köszönhetıen a jó kezdıértékeknek. A kezdıértékek számítása 1-3 

másodpercig tartott minden iterációban. A végleges megoldás struktúra a 3.6. ábrán látható. A 

felhasznált oldószer etilén-glikol; az extraktív oszlop 10 tányért tartalmaz. A metanolnak az 

etanoltól való elválasztására használt hagyományos oszlop 25, a víz/etilén-glikol elválasztásra 

használt oszlop 8 tányért használ fel. A módosított OA algoritmus rövid idı alatt jó megoldást 

nyújt nagymérető összetett problémákra. 

Mivel nem az összes nemlineáris egyenletet használjuk fel a lineáris közelítéshez az MILP 

mesterfeladatokban, a célfüggvények értéke az MILP mesterfeladatokban jóval alacsonyabb, 

és a megoldási idı kevésbé meredeken növekszik, amely mintegy 75 %-kal alacsonyabb 

összes megoldási idıt eredményez, ahogy az a 3.2. táblázatban látható. 

 

3.2. táblázat Célfüggvény és megoldási idı nemlineáris egyenletek különbözı alhalmazaival 

 Célfüggvény Megoldási idı 

[CPU sec] 

Eredeti (összes nemlin. korlát) 185.12 15270 

Módosított 183.96   3917 
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3.6. ábra Optimális struktúra 

 

3.5. Összefoglalás 
Farkas (2006) modelljét alkalmaztam egy komplex, több oszlopból álló extraktív 

rektifikáló rendszerre. Az erısen nemlineáris korlátok nagy száma és nemkonvexitása komoly 

numerikus problémákat okozott a megoldási folyamat során, ezért az eredeti OA algoritmust 

(Duran és Grossmann, 1986a,b) úgy módosítottam, hogy a kezdeti ellentmondásosság 

csökkenjen és így az NLP szolver könnyebben találjon kiinduló megvalósítható megoldást, és 

az optimális megoldás kivágásának esélye csökkenjen. A MILP mester- és az NLP 

alprobléma közé egy olyan lépést iktattam be, amely kezdeti értékeket számít minden 

folytonos változóra a bináris változóknak az MILP mesterprobléma által nyújtott értékei 

alapján. Továbbá a lineáris közelítéshez felhasznált nemlineáris korlátok számát 

csökkentettem. 

Az új módosított algoritmus – szemben az eredeti változattal – megoldást tud adni a 

szintézisproblémára; a lineáris közelítéshez felhasznált nemlineáris korlátok számának 

csökkentése pedig sokkal rövidebb idı alatt jobb célfüggvényértéket nyújt, mint az eredeti 

megközelítés. 
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4. Új MILP modell speciális jellemz ıkkel rendelkez ı 
ütemezési problémák megoldására 

Ez a fejezet bizonyos speciális jellemzıkkel rendelkezı ütemezési problémák megoldására 

kidolgozott új MILP modell szerkezetével, tulajdonságaival, és hatékonyságának 

vizsgálatával foglalkozik. 

Elsısorban az élelmiszer-iparban elıfordulnak olyan speciális jellemzıkkel bíró ütemezési 

feladatok, amelyeket az irodalmi modellekkel csak nehézkesen lehet kezelni. Ilyen speciális 

problémajellemzık a „tárolási idıkorlát”, a „folyamatos feladatok”, és a „mőveletileg 

korlátozott kapcsolódás”. Mint látni fogjuk, az irodalmi modellek nem alkalmasak arra, hogy 

az ilyen problémákat hatékonyan írják le, és megfelelıen rövid idı alatt megoldják. Ezért 

megalkottam az új modellt, amely az irodalmi modellektıl eltérıen közvetlenül kezeli a 

mőveletek közötti kapcsolatokat.  

A következı alfejezetben elıször részletesen bemutatom egy söripari példán a speciális 

jellemzıket, majd a 2.3.2. fejezetben részletezett irodalmi probléma-csoportosítást 

kiterjesztem a tárgyalt tulajdonságokkal. 

Az új modell fıbb, az eddigi irodalmi modellektıl különbözı vonásait és a 

szuperstruktúrát tárgyalom a 4.4. fejezetben, majd részletezem a modellegyenleteket. 

Végül három különbözı nehézségi fokú tesztpéldán összehasonlítom az új MILP modell 

alkalmazhatóságát az irodalmi modellekével. 

 

4.1. Példafolyamat 
Ebben a fejezetben egy olyan ipari példafolyamatot mutatok be, amely rendelkezik a fent 

említett jellegzetességekkel. Ilyen jellegzetességek tehát a „tárolási idıkorlátok”, a 

„folyamatos feladatok” és „mőveletileg korlátozott kapcsolódás”. 

Hasonló folyamatok általánosan elıfordulnak a söriparban. Bár maga a folyamat 

meglehetısen specifikus, a rá kidolgozott modell alkalmazható általános ütemezési 

problémára is. 

A mintafolyamat technológiai folyamatábrája a 4.1. ábrán látható. 
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4.1. ábra A mintafolyamat technológiai folyamatábrája 

 

A nyersanyagként felhasznált nyerssört tartályokban tárolják. A tartályokból a nyerssört 

elıször szőrıprésekre vezetik. Több különbözı szőrı állhat rendelkezésre. Minden tartálynyi 

nyerssör felhasználására határidı van megszabva, a megadott szavatossági idıtartam alatt a 

nyerssörnek mindenképpen el kell fogynia a tartályból. A tartály a szőrési mővelet teljes 

idıtartama alatt kapcsolódik a szőrıhöz. Egyszerre egy idıben (egy mővelet alatt) egy 

nyerssör-tartály csak egyetlen szőrıhöz kapcsolódhat, és egy szőrı csak egyetlen nyerssör-

tartályhoz. 

A szőrés alatt a szőrırıl a sört szőrt-sör tartályokba töltik (Bright Beer Tank, BBT). 

Egyszerre egy idıben (egy mővelet alatt) egy szőrı csak egyetlen BBT tartályhoz 

kapcsolódhat, és egy BBT tartály csak egyetlen szőrıhöz. A szőrı szintén a szőrési mővelet 

teljes idıtartama alatt kapcsolódik a BBT tartályhoz. A BBT tartályban a sör több különbözı 

szőrési mőveletbıl győlhet össze, de ez a töltési idıtartam felülrıl korlátos. 

A töltési fázis után a BBT feladatot hajtják végre, amelynek során a sörnek egy minimális 

állási (érési) idıt kell a tartályban töltenie. 

Eme idıtartam letelte után a sört csomagolósorokra töltik, ahol különbözı termékeket 

(üveges, dobozos, hordó) gyártanak belıle. A BBT tartály töltete több különbözı csomagolási 

mőveletben csomagolható, akár különbözı termékekké. Az ürítési fázis idıtartamára szintén 

felsı korlát van meghatározva. Itt is igaz, hogy egyszerre egy idıben egy BBT tartály csak 

egyetlen csomagolósorhoz kapcsolódhat, és egy csomagolósor csak egyetlen BBT tartályhoz. 

A csomagolósor szintén a csomagolási mővelet teljes idıtartama alatt kapcsolódik a BBT 

tartályhoz. 

nyerssör tartály szőrı BBT tartály csomagolósor termékek 
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A termékmegrendelésekre határidık vannak meghatározva. Több, különbözı mennyiségő 

és határidejő megrendelés vonatkozhat egy termékre. 

A cél az, hogy a megrendeléseket minél rövidebb idı alatt teljesítsük; a célfüggvény így a 

gyártási idı, azaz az utolsó elvégzendı feladat befejezési ideje. 

Annak érdekében, hogy a – késıbb részletezendı – kidolgozott modell alkalmazhatóságát 

tanulmányozni tudjam, kidolgoztam egy kismérető mintapéldát. Ez hét készüléket tartalmaz – 

két nyerssör tartályt, egy szőrıt, két BBT tartályt és két csomagolósort – és két termékre 

vonatkozó két megrendelést kell teljesíteni. A mintapélda adatrendszere a Függelék 

fejezetcím alatt található. 

 

4.2. A csoportosítás kiterjesztése 
A többtermékes/többcélú üzemekkel és a soros/hálózatszerő folyamatokkal kapcsolatosan 

a szakirodalomban tapasztalható következetlenség arra sarkallt, hogy igyekezzem tisztázni 

ezen jelenségek fogalmát. Ezért új kifejezéseket vezettem be a megkülönböztetendı 

feladattípusok kategorizálására.  

Rugalmas / merev üzem. Merev üzem esetén minden készülék csak egy típusú feladatot 

(pl. csak szőrést vagy csak szárítást) tud végezni. Rugalmas üzem esetén egy vagy több 

készülék többféle feladatot is el tud végezni. 

Láncszerkezető / faszerkezető folyamat. Láncszerkezető folyamat esetén minden termék 

elıállítási folyamata ugyanazon vagy hasonló feladatok sorozatát követi. Ezáltal az 

operációkutatás irodalmában alaposan tárgyalt flowshop problémára emlékeztet. Faszerkezető 

folyamat esetén az egyes termékek elıállítási receptúrája gyökeresen eltérhet, egyes feladatok 

hiányozhatnak, sorrendjük különbözhet. Az ilyen típusú folyamatnak a szerkezete legjobban a 

jobshop problémához hasonlítható. 

Batch osztás-keverés megengedett / nem megengedett. Elıbbi esetben egy mővelet 

terméke több különbözı mőveletben is felhasználható; és/vagy egy mővelet kiindulási anyaga 

több különbözı mővelet termékének keverékeként is elıállítható. Utóbbi esetben egy mővelet 

terméke csak egyben dolgozható fel tovább, és az egyes mőveletek termékei nem keverhetık. 

Sorrendi korlátok típusa. Hagyományos irodalmi ütemezési problémák esetén csak 

kétféle sorrendi korlát létezik: (1) egy mővelet nem kezdıdhet el elıbb, mint ahogy az ı 

alapanyagát elıállító mővelet befejezıdik; (2) egy készülékben/vel nem végezhetı egyszerre 
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két mővelet: egyiknek elıbb be kell fejezıdnie, mielıtt a következı elkezdıdhetne. Bizonyos 

folyamatoknál – fıleg akkor, ha azok folyamatos mőveleteket tartalmaznak – egyéb korlátok 

is jelentkezhetnek. 

Folyamatos mővelet végrehajtásakor egy külön készülék szükséges, amelybıl a kiindulási 

anyagot a készülékbe töltjük, és egy harmadik, amelybe a terméket ürítjük. A betöltés, a 

tényleges folyamatos mővelet és az ürítés három különálló mőveletnek számít. Mivel ezen két 

új készüléknek is a mővelet elejétıl a végéig rendelkezésre kell állnia, ezért ezen három 

mőveletnek a kezdési és befejezési idıpontjai összehangolandók, azaz külön-külön meg kell 

egyezzenek. 

Amennyiben a mővelet folyamatos, úgy a betöltési és ürítési mőveletek kezdési és 

befejezési idejeit is össze kell hangolni a központi mőveletével. Ha félfolyamatos mőveletrıl 

van szó, azaz például a betöltés teljes egészében átfed a mővelettel, de az ürítés követi azt, 

akkor csak a megelızı mővelet (a betöltés) kezdési és befejezési idejeit kell összehangolni a 

központi mőveletével. 

A fent részletezett folyamat jellegzetességei nem fedhetık le maradéktalanul a 2.3.2. 

fejezetben ismertetett csoportosítási szempontokkal. Így például bár létezik a Nulla Várakozás 

(Zero Wait, ZW) kategória, oda nem sorolhatók be az olyan folyamatok, ahol egy nyers- vagy 

félkész termék tárolásának idıtartamára – élelmiszerbiztonsági, szavatossági okok miatt – 

véges, de nem nulla felsı korlát van szabva. Ezért bevezettem a tárolási idıkorlát fogalmát, 

ahogyan az a 4.2. ábrán látható. A véges eset egyik speciális esete a ZW kategória. 

A BBT tartály töltési és ürítési fázisaira (vagy, ha úgy tetszik, elıtárolási és utótárolási 

fázisaira) idıkorlátok vannak megadva, tehát a folyamat a „tárolási idıkorlátos” csoportba 

tartozik. Ugyanez igaz a nyerssör-tartályokban tárolt szőretlen sörre is. 

 

 

4.2. ábra Folyamatok csoportosítása tárolási idıkorlátok alapján 

 

A fenti folyamatban a szőrés és csomagolás folyamatos mőveletek, azaz folyamatosan 

fogyasztják a nyersanyagukat és folyamatosan termelik a terméküket, és a készülékeknek 

tárolási idı 

nem 
korlátos 

korlátos 
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folyamatosan kapcsolódniuk kell egy-egy készülékhez a megelızı és a következı fokozatból. 

Így egy ilyen mővelet kezdési és befejezési ideje szinkronban kell, hogy legyen a megfelelı 

készülék megfelelı mőveletének kezdési és befejezési idejével. Ez új, az irodalomban eddig 

kevéssé tárgyalt jellemzı. A feladatok üzemmód szerinti felosztását mutatja a 4.3. ábra. 

 

 

4.3. ábra Folyamatok csoportosítása üzemmód lapján 

 

A folyamatban minden nyerssör tartály egyszerre – egy idıpontban, egy mőveletben – csak 

egyetlen szőrıhöz kapcsolódhat. Egy szőrı egyszerre csak egyetlen nyerssör-tartályhoz, és 

ezzel párhuzamosan csak egyetlen BBT tartályhoz kapcsolódhat. A töltési fázisban egy BBT 

tartály egyszerre csak egy szőrıhöz, az ürítési fázisban pedig egyszerre csak egy 

csomagolósorhoz kapcsolódhat. Szintén egy csomagolósor egyszerre csak egy BBT tartályhoz 

kapcsolódhat. 

A kapcsolódási korlátok szempontjából ezért ez a példafolyamat a „mőveletileg 

korlátozott” csoportba tartozik, mert bármely készülék egyszerre egy adott típusból csak egy 

másik készülékhez kapcsolódhat egy idıben. A folyamatok kapcsolódási korlátozások szerinti 

felosztását mutatja a 4.4. ábra. 

 

 

4.4. ábra Folyamatok csoportosítása kapcsolódási korlátozások alapján 
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4.3. A speciális jellegzetességek kezelésének nehéz ségei 
Az irodalmi modellek nem képesek megfelelı hatékonysággal kezelni a fent részletezett 

probléma-jellegzetességeket. A példafolyamat fent bemutatott jellegzetességei komoly 

nehézségeket okoznak az irodalmi modellek alkalmazhatóságát illetıleg. A következıkben 

rámutatok ennek okaira, következményeire és a lehetséges megoldásra. 

4.3.1. Tárolási feladatok 

Annak érdekében, hogy a példafolyamatban elıforduló tárolási feladatokat kezeljük, azt 

egy speciális feladatként kell szemlélni. Ennek a speciális feladatnak 1) nincs rögzített 

idıtartama, csak felsı idıtartam korlátja, 2) nyersanyagát nem csak a feladat kezdési 

idıpontjában, hanem teljes idıtartama alatt felhasználhatja, 3) terméke nem csak a feladat 

befejezési idıpontjában, hanem teljes idıtartama alatt felhasználható. Bár léteznek irodalmi 

megközelítések (ld. például Mendez és Cerda, 2003), amelyek tárolási idıkorlátokat vesznek 

figyelembe, ezek is csak olyan feladatokat modelleznek, amelyek nyersanyagukat csak a 

kezdési idıpontjukban használják föl, és amelyek terméke csak a befejezési idıpontjukban 

keletkezik.  

4.3.2. Kapcsolódási korlátok 

Az irodalmi modellek monolitikus anyagmérleget alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy egy 

adott anyagfajta adott idıpontban keletkezı (és fogyó) mennyiségei összegzıdnek, ahogyan 

azt a 4.5. ábra mutatja. Ennek következményeképpen a készülékek közötti kapcsolatok 

információja elvész. Így ez a modelltípus nem használható azokban az esetekben, amikor egy 

készülék csak egy másik készülékhez kapcsolódhat egy idıben. 

 

 

4.5. ábra Irodalmi modellek anyagmérlegének szemléltetése 

 

1. mővelet 

material A 

2. mővelet 

3. mővelet 

4. mővelet 

5. mővelet 

6. mővelet 



4. Új MILP modell speciális jellemzıkkel rendelkezı ütemezési problémák megoldására 

 59 

Ezért az ilyen problémák leírására olyan modell szükséges, amely közvetlenül kezeli a 

készülékek (és így mőveletek) közötti kapcsolatokat (anyagáramokat). Ilyen megközelítést 

dolgozott ki például Prasad és Maravelias (2006) egy nagyon speciális acélipari problémára; 

modelljük azonban nehezen alkalmazható általános feladatra. 

4.3.3. Folyamatos feladatok 

Folyamatos mővelet során a készüléket folyamatosan tölteni és üríteni kell. Ez azt 

feltételezi, hogy a készüléknek folyamatosan kapcsolódnia kell más készülékekhez, 

amelyekbe/bıl az anyagot töltik. Bár ezt néhány irodalmi megközelítésben (Shaik és Floudas, 

2007; Behdani és tsai, 2007) részben már figyelembe vették, egységes keret szükséges a 

jelenség tárgyalásához. 

 

4.4. Szuperstruktúra és modell 
A szuperstruktúra olyan gráf-reprezentált hálózat, amely az összes olyan struktúrát 

alstruktúrájaként tartalmazza, amelyet mérnöki megfontolások alapján potenciális 

megoldásként figyelembe veszünk. A gráf csúcspontjai például a készülékeket, élei a 

közöttük felrajzolható anyagáramokat jelölhetik.  

4.4.1. A szuperstruktúra és elemei 

Az itt közölt R-gráf alapú szuperstruktúrában a csúcspontok a mőveletek input és output 

portjainak, míg az élek a mőveletek közötti anyagáramoknak felelnek meg. 

4.4.1.1. Feladattípusok 
Összesen hét feladattípus létezik, a csoportosítási sémát a 4.6. ábra mutatja.  
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4.6. ábra Feladatok osztályozása típusuk szerint 

 

Szakaszos gyártási feladat: A mővelet nyersanyagának a készülékben való betöltése a 

mőveletet megelızi, a termék ürítése pedig a mőveletet követi; a betöltés és ürítés idıtartama 

nem számít bele a mőveleti idıbe. 

Folyamatos gyártási feladat: A mővelet nyersanyagát folyamatosan töltik a készülékbe a 

mővelet kezdetétıl a befejezéséig, és a terméket szintén folyamatosan ürítik a mővelet 

kezdetétıl a befejezéséig. 

Tárolási feladat: Ez egy speciális feladat. Bármely tárolási mővelet kaphatja a 

nyersanyagát több almőveletben több önálló forrásból, nem csak a kezdetekor, hanem teljes 

idıtartama alatt. Hasonlóan bármely tárolási mővelet elengedheti termékét több almőveletben, 

nem csak a befejezésekor, hanem teljes idıtartama alatt. Lehet kapacitása és maximális 

idıtartama, de nincs mőveleti sebessége vagy fix idıtartama. 

Elıtárolási feladat: Olyan tárolási feladat, mely mindig egy gyártási feladatot elız meg, és 

ugyanabban a készülékben hajtandó végre. Arra szolgál, hogy az ıt követı gyártási feladat 

nyersanyagát különbözı forrásokból (különbözı idıpontokban befejezıdı feladatokból) 

összegyőjtse. 

Utótárolási feladat: Olyan tárolási feladat, mely mindig egy gyártási feladatot követ, és 

ugyanabban a készülékben hajtandó végre. Arra szolgál, hogy az ıt megelızı gyártási feladat 

termékét tárolja, amíg azt más, különbözı idıpontban kezdıdı feladatok el nem fogyasztják. 

A tárolási feladat koncepcióját a 4.7. ábra illusztrálja. 

Töltés: Olyan mővelet, melynek során egy folyamatos gyártási mővelet termékét egy 

készülékbıl egy másik készülékbe töltik. Elıtárolási mővelettel idıben átfedhet, mint annak 

almővelete. 

feladat típusok 
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önálló tárolási 
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Ürítés: Olyan mővelet, melynek során egy folyamatos gyártási mővelet nyersanyagát egy 

készülékbıl egy másik készülékbe táplálják. Utótárolási mővelettel idıben átfedhet, mint 

annak almővelete. 

 

 

4.7. ábra A tárolási feladat koncepciója 

 

4.4.1.2. Átfedés 
Az elızı fejezetben ismertetett felosztás ahhoz szükséges, hogy az idıben átfedı 

mőveleteket kezelni tudjuk. Amikor két folyamatos mővelet között anyagáram van, azaz az 

egyik folyamatos mővelet termékét a másik folyamatos mővelet nyersanyagaként 

felhasználja, akkor kezdeti és befejezési idejük meg kell, hogy egyezzen. 

Egy szakaszos gyártási mőveletet elıtárolási mővelet elızhet meg, és/vagy utótárolási 

mővelet követhet. A nyersanyag ilyen esetekben több különbözı mőveletbıl származhat, 

és/vagy a terméket több különbözı mőveletet fogyaszthatja. 

Amikor ezek a források vagy nyelık folytonos mőveletek, és mőveletileg korlátolt 

kapcsolódási korlátokat kell figyelembe venni, új feladattípusokat szükséges bevezetni. Ezek 

az új feladattípusok (töltés az elıtárolási mőveletekhez, ürítés az utótárolási mőveletekhez) 

idıben átfedhetnek a tárolási mőveletekkel, mert míg anyagot töltünk a készülékbe, közben a 

készülék már tartalmazhat anyagot különbözı forrásokból. Ezeknek a mőveleteknek a kezdeti 

és befejezési ideje meg kell, hogy egyezzen azon folyamatos mővelet kezdeti és befejezési 

idejével, amelyikbe/bıl az anyagot töltjük/ürítjük. 

4.4.1.3. Mőveletek 
A modell nem eseményeket vesz figyelembe; ehelyett készülékek mőveleteinek fogalmát 

vezettem be. Egy készülék mőveletei az idıtengely mentén vannak rendezve. A készülék 

mőveleteinek halmaza alhalmazokra van osztva. Azaz mindig u készülék it típusú ou-adik 

mőveletérıl beszélünk. Például: Ha u=2, it=prestorage, ou=3, akkor a második készülék 

harmadik elıtárolás mőveletérıl van szó. Ennek a mőveletnek késıbb kell kezdıdnie, mint a 
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második elıtárolás mővelet befejezıdne, és elıbb kell befejezıdnie, mint a negyedik 

elıtárolás mővelet elkezdıdne. Az elıtárolási mővelet idıben nem fedhet át számos másik 

mővelettel sem; de bizonyos, elızıleg kijelölt (az elıtárolás mővelethez kizárólagosan 

hozzárendelt) töltési mővelettel való átfedés lehetséges, sıt, elıírt. A megengedett mőveletek 

száma készülékenként (sıt feladattípusonként) különbözhet. Más szóval, a mőveletindex 

készülék-specifikus. 

4.4.1.4. Kapcsolatok 
Ahogy azt késıbb a 4.4.2. fejezetben részletezem, a modellnek van egy új tulajdonsága, 

amely megkülönbözteti a korábbi irodalmi modellektıl: a mőveletek közötti kapcsolatokat 

közvetlenül kezeli. Logikai változók vannak rendelve a mőveletek közötti kapcsolatokhoz. A 

logikai változó értéke „igaz”, ha van anyagáram a két mővelet között, és „hamis”, ha nincsen. 

A modell a sorrendi korlátokat, azaz hogy melyik mővelet fejezıdjön be elıbb vagy 

kezdıdjön késıbb, ezen logikai változók segítségével kezeli. Szakaszos mőveletek esetén, ha 

a logikai változó értéke „igaz”, akkor az elsınek korábban kell befejezıdnie, minthogy a 

másik elkezdıdne. Folyamatos mőveletek esetében, ha a logikai változó értéke „igaz”, akkor a 

kezdési és befejezési idejük külön-külön meg kell, hogy egyezzen. Mivel a mőveletek indexe 

készülék specifikus, lehetséges, hogy kapcsolat létezik az egyes számú készülék negyedik és a 

kettes számú készülék második mővelete között. 
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4.8. ábra Egyszerő folyamat szuperstruktúrája 
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Egy egyszerő folyamat szuperstruktúrája látható a 4.8. ábrán. Két készülékbıl és két 

feladattípusból áll. Mindkét készülék végezheti mindkét feladattípust. Az i=1, i=2, i=5, i=6 

feladatok az egyes számú feladattípushoz (it=1) tartoznak, míg az i=3, i=4, i=7, i=8 feladatok 

a kettes számúhoz (it=2). A feladat maga nem határozza meg egyértelmően, hogy melyik 

készülékben kell végrehajtani. Mindkét készülékben két mővelet (ou=1 és ou=2) áll 

rendelkezésre mindkét feladattípushoz. Vannak bizonyos technológiai korlátok: i=1 feladat 

m=1 anyagot fogyasztja; i=2 és i=3 feladatok m=2 anyagot fogyasztják; i=3 és i=4 feladatok 

pedig m=3 anyagot fogyasztják. Az i=1 feladatban termelt terméket i=7 feladat fogyasztja; az 

i=2 feladatban termelt terméket i=7 feladat fogyasztja; az i=3 feladatban termelt terméket i=5 

feladat fogyasztja, és az i=4 feladatban termelt terméket i=6 feladat fogyasztja. 

 

 

4.9. ábra Szuperstruktúra eleme: mővelet 

 

A 4.9. ábrán látható téglalap az egyes számú (u=1) készülék it=1 típusú elsı mőveletét 

(ou=1) reprezentálja. A téglalap két egységet tartalmaz: a két különbözı feladatot (i=1 és 

i=2), amelyet ebben a mőveletben a készülék végezhet. Egy megvalósítható struktúrában a két 

egység közül egyszerre csak az egyik létezhet. Az egységek létét a it
iouuZT ,,  logikai változó 

reprezentálja.  

 

 

4.10. ábra Szuperstruktúra eleme: input port 

 

A 4.10. ábrán látható elem reprezentálja egy egység input portját és áramát. Az input 

áramot a it
miouuvtin ,,,  folytonos változó jelöli, ahol m az anyag indexe.  

 

u=1,it=1,ou=1,i=2 

u=1,it=1,ou=1,i=1 
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4.11. ábra Szuperstruktúra eleme: output port 

 

A 4.11. ábrán látható elem reprezentálja egy egység output portját és áramát. Az output 

áramot a it
miouuvout ,,,  folytonos változó jelöli. Az input- és output áramok tömegáramának 

értéke a mővelet méretével arányos. Ezt a méretet a it
iouuvt ,,  folytonos változó kódolja. Az 

input és output áramok értékét ez utóbbiból a sztöchiometriai együtthatókat felhasználva 

számítjuk.  

A nyersanyag forrásegységeket reprezentáló téglalapok a szuperstruktúra bal oldalán 

láthatók; a termék nyelıegységeket reprezentáló téglalapok pedig a jobb oldalon. 

Az egységeket összekötı nyilak a mőveletek közötti anyagáramokat reprezentálják. Az 

anyagáramok létét a 2,1
2,2,2,1,1,1

itit
iouuiouuZC  logikai változók jelölik. Az egyes index azt a mőveletet 

jelöli, amelyben az adott anyag termelıdött; a kettes index azt, amely az anyagot fogyasztja. 

Az anyagáram értékét a 2,1
,2,2,2,1,1,1

itit
miouuiouuvc folytonos változó kódolja. 
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4.12. ábra Példafolyamat szuperstruktúrája 

 

u=f,it=p,ou=1,i=4 

u=f,it=p,ou=1,i=3 

u=r 

u=f,it=p,ou=2,i=4 

u=f,it=p,ou=2,i=3 

m=br1 

m=br2 

u=b,it=l,ou=1,i=6 

u=b,it=l,ou=1,i=5 

u=b,it=l,ou=2,i=6 

u=b,it=l,ou=2,i=5 

u=b,it=fs,ou=1,i=8 

u=b,it=fs,ou=1,i=7 

u=b,it=b,ou=1,i=8 

u=b,it=b,ou=1,i=7 

u=b,it=ps,ou=1,i=10 

u=b,it=ps,ou=1,i=9 

u=b,it=e,ou=1,i=12 

u=b,it=e,ou=1,i=11 

u=b,it=e,ou=2,i=12 

u=b,it=e,ou=2,i=11 

u=pl,it=p,ou=1,i=14 

u=pl,it=p,ou=1,i=13 

u=pl,it=p,ou=2,i=14 

u=pl,it=p,ou=2,i=13 

u=b u=pl 

m=pr1 

m=pr2 

r: nyerssör-tartály 
f: szőrı 
b: BBT tartály 
pl: csomagolósor 
p: gyártási feladat 
fs: elıtárolási feladat 
ps: utótárolási feladat 
l: betöltés 
e: ürítés 
br1, br2: sörmárkák 
pr1, pr2: termékek 

u=r,it=e,ou=1,i=2 

u=r,it=e,ou=1,i=1 

u=r,it=e,ou=2,i=2 

u=r,it=e,ou=2,i=1 

u=f 
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Egy kismérető, a 4.3. fejezetben ismertetett tulajdonságokkal bíró mintafeladat 

szuperstruktúráját mutatja a 4.12. ábra. A folyamat mindössze egy nyerssör tartályt, egy szőrıt, 

egy BBT tartályt és egy csomagolósort tartalmaz, és az ábra így is meglehetısen zsúfolt. Két 

sörfajta használható fel. Két szőrési mővelet végezhetı; mindkét mővelet végezheti mind i=1, 

mind i=2 feladatot. Termékük két töltési mőveletbe vezethetı. Egy elıtárolási, egy BBT- és egy 

utótárolási mővelet után a két sörfajtát végtermékké csomagolják két csomagolási mőveletben. A 

szőrési és csomagolási feladatok folytonosak, míg a BBT feladatok szakaszosak. 

Nagyszámú virtuális kapcsolat technológiai szempontból tiltott. Hatékony modell kidolgozása 

érdekében érdemes csak azokat a változókat létrehozni, amelyeknek fizikai értelmük van. A 

tiltott kapcsolatokat vagy mőveleteket kódoló változókat nem szabad létrehozni.  

A modellben új változókat vezettem be, nevezetesen a mőveletek kezdeti és befejezési idejét. 

Az irodalmi modellekben a kezdeti és befejezési idık az eseménypont és a feladat szerint vannak 

indexelve. Az itt bemutatott új modellben a mőveletek kezdeti és befejezési idejét jelölı változók 

a bennük végzett feladat indexét nem hordozzák.  

 

4.4.2. A modell egyenletei 

4.4.2.1. Egy mőveletben legfeljebb egy feladat végezhetı 
Ha u készülék ou-adik it típusú mőveletében i feladatot végezzük, akkor nem lehetséges 

ugyanebben a mőveletben másik feladatot is végezni. 

it
iouu

it
iouu ZTZT 1,,,, ¬⇒    1;1,;;; ,, iiIiiOUouTTitUu ituitu ≠∈∈∈∈   (4.1) 

Ez a logikai kifejezés a következı, logikai változó helyett bináris változót tartalmazó 

egyenlıtlenséggé transzformálható: 
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1
,

,, ≤∑
∈ ituIi

it
iouuyt     ituOUouTTitUu ,;; ∈∈∈     (4.2) 

4.4.2.2. Kapacitáskorlát 
Ha i feladatot nem hajtjuk végre az u készülék ou-adik it típusú mőveletében, akkor ennek a 

feladatnak a mérete ebben a mőveletben nulla. Ha i feladatot hajtjuk végre ebben a mőveletben, 

akkor a mővelet maximális méretét a készülék kapacitása határozza meg. 
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≤ 0,,

,,

,,,
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it
iouu

it
iouu

iu
it

iouu

it
iouu
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ZT

CAPvt

ZT
         

     ituitu IiOUouTTitUu ,, ;;; ∈∈∈∈    (4.3) 

Ez a logikai kifejezés a következı, logikai változó helyett bináris változót tartalmazó 

egyenlıtlenséggé transzformálható: 

it
iouuiu

it
iouu ytCAPvt ,,,,, ⋅≤   ituitu IiOUouTTitUu ,, ;;; ∈∈∈∈    (4.4) 

4.4.2.3. Egy kapcsolódás a mővelet során 
Ha technológiai követelményként meg van határozva, hogy egyes készülékek csak egyetlen 

másik készülékhez kapcsolódhatnak egy idıpontban, akkor ez a következı logikai kifejezéssel 

ragadható meg. Szóban kifejezve: ha az u1 készülék ou1-dik it1 típusú mőveletében termelt 

anyagot az u2 készülék ou2-dik it2 típusú mővelete fogyasztja, akkor az így termelıdött anyagot 

nem fogyaszthatja az u3 készülék ou3-dik it3 típusú mővelete is: 

3,1
3,3,3,1,1,1

2,1
2,2,2,1,1,1

itit
iouuiouu

itit
iouuiouu ZCZC ¬⇒

 3,32,21,1

3,32,21,1

3;2;1

,3;2;1;3,2,1;23;3,2,1

ituituitu

ituituitu

IiIiIi

OUouOUouOUouTTititituuUuuu

∈∈∈
∈∈∈∈≠∈

 

            (4.5) 

Ez a logikai kifejezés a következı, logikai változó helyett bináris változót tartalmazó 

egyenlıtlenséggé transzformálható: 
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1
2

2,1
2,2,2,1,1,1 ≤∑

∈Uu

itit
iouuiouuyc           

  TiIiOouOUouTTititUu ituitu ∈∈∈∈∈∈ 2;1;2;1;2,1;1 1,11,1   (4.6) 

Egyes esetekben egy mővelet termékét nem fogyaszthatja több másik mővelet, függetlenül 

attól, hogy azok ugyanazon, vagy különbözı készülékekben vannak végrehajtva. Ez a következı 

algebrai egyenlettel fejezhetı ki: 

1
2 2 2 2

2,1
2,2,2,1,1,1

2,2 2,2

≤∑ ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈ ∈Uu TTit OUou Ii

itit
iouuiouu

itu itu

yc         

  inituitu IOCiIiOUouTTitUu ∈∈∈∈∈ 1;1;1;1;1 1,11,1     (4.7) 

Ezen kapcsolódási korlátokat illusztrálja a 4.13. ábra. Ha csak az (4.6) egyenlet érvényes, 

akkor az 1-es és 3-as számú anyagáramok nem létezhetnek szimultán. Ha az (4.7) egyenlet is 

alkalmazandó, akkor egyszerre csak egy áram létezhet a háromból. Természetesen az is 

lehetséges, hogy nem csak az output-, hanem az input kapcsolódások száma is korlátozva van. Az 

egyenletek származtatása ekkor is ugyanígy történik. 

 

 

4.13. ábra Kapcsolódási korlátok illusztrálása 

 

1. készülék 

1. mővelet 

2. mővelet 

2. készülék 

1. mővelet 

2. mővelet 

1. mővelet 

2. mővelet 

1 2 

3 

it=1 

it=2 

it=1 

it=2 

it=1 

it=2 

1. mővelet 

2. mővelet 

1. mővelet 

2. mővelet 

1. mővelet 

2. mővelet 

3. készülék 
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4.4.2.4. Kapacitáskorlátok mőveletek között 
Ha nincs kapcsolat az u1 készülék ou1-dik it1 típusú mővelete és u2 készülék ou2-dik it2 

típusú mővelete között, akkor közöttük az anyagáram értéke nulla. Ha van kapcsolat közöttük, 

akkor az anyagáram értékét a két készülék kapacitása korlátozza.  
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            (4.8) 

Ez a logikai kifejezés a következı, logikai változó helyett bináris változót tartalmazó 

egyenlıtlenséggé transzformálható: 

2,1
2,2,2,1,1,12,22,1,11,
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            (4.9) 

4.4.2.5. Sorrendi korlátok 

4.4.2.5.1. Sorrendi korlát két szakaszos mővelet között 

Ha ou1 mővelet termékét ou2 mővelet felhasználja, akkor ou2 mővelet kezdési ideje nem lehet 

kisebb, mint ou1 mővelet befejezési ideje. 

[ ]itit
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ituituituitu IiIiOUouOUouBATCHitTTitUuu ,2,1,2,1 2;1;2;1;;;2,1 ∈∈∈∈=∈∈    

            (4.10) 

Ez a logikai kifejezés a következı algebrai egyenlıtlenséggé transzformálható: 

)1( ,
2,2,2,1,1,12,21,1

itit
iouuiouu

it
ouu

it
ouu ycTHORtstf −⋅≤−

ituituituitu IiIiOUouOUouBATCHitTTitUuu ,2,1,2,1 2;1;2;1;;;2,1 ∈∈∈∈=∈∈    

            (4.11) 

Azonban a relaxáció javítható, ha a bináris változókat i indexük szerint összegezzük: 
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   ituitu OUouOUouBATCHitTTitUuu ,2,1 2;1;;;2,1 ∈∈=∈∈  (4.12) 

Ez minden további nélkül megtehetı, mivel egy mőveletben minden esetben legfeljebb egy 

feladat végezhetı. 

4.4.2.5.2. Sorrendi korlát két folyamatos gyártási mővelet, vagy egy folyamatos gyártási 
mővelet és egy betöltés között, vagy egy ürítés és egy folyamatos gyártási mővelet között 

Ha ou1 mővelet termékét ou2 mővelet felhasználja, akkor a két mővelet kezdési és befejezési 

ideje külön-külön meg kell, hogy egyezzen. 
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            (4.13) 

Ez a logikai kifejezés az (4.14)-(4.17) algebrai egyenlıtlenségekké transzformálandó: 
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            (4.15) 
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            (4.17) 

A relaxáció javítása érdekében a bináris változókat mindenhol i indexük szerint összegeztük. 

4.4.2.5.3. Sorrendi korlát egy betöltés és egy elıtárolási mővelet, vagy egy utótárolási 
mővelet és egy ürítés között 

Ha ou1 betöltési mővelet terméke hozzájárul ou2 elıtárolási mővelet nyersanyagához, akkor 

ou2 elıtárolási mővelet nem kezdıdhet késıbb, mint ou1 betöltési mővelet elkezdıdik, és nem 

fejezıdhet be nála korábban. Ugyanez igaz ou1 utótárolási mővelet és ou2 ürítési mővelet 

viszonyára. 

Érdemes úgy egyszerősíteni a szuperstruktúrát, hogy a betöltési és ürítési mőveleteknek olyan 

alhalmazait hozzuk létre, amelyek csak egyetlen tárolási mővelethez tartoznak. Mindeközben 

ügyelni kell arra, hogy ezzel ne zárjunk ki lehetséges optimumot, azaz minden tárolási 

mővelethez biztosítsunk elegendı számú betöltési/ürítési mőveletet. 
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Ez a logikai kifejezés a következı algebrai egyenlıtlenséggé transzformálható: 
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            (4.20) 

4.4.2.5.4. Sorrendi korlát egy tárolási mővelet és egy szakaszos gyártási mővelet között 

Ha ou1 tárolási mővelet termékét ou2 szakaszos gyártási mővelet felhasználja, akkor ou1 

tárolási mővelet nem kezdıdhet késıbb, mint ahogy ou2 szakaszos gyártási mővelet elkezdıdik, 

és nem fejezıdhet be korábban, mint ahogy ou2 szakaszos gyártási mővelet elkezdıdik. 
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            (4.21) 

Ez a logikai kifejezés a már ismertetett módon alakítható a megfelelı algebrai 

egyenlıtlenségekké. 

4.4.2.5.5. Sorrendi korlát egy szakaszos gyártási mővelet és egy tárolási mővelet között 

Ha ou1 szakaszos gyártási mővelet termékét ou2 tárolási mővelet felhasználja, akkor ou2 

tárolási mővelet nem kezdıdhet késıbb, mint ahogy ou1 szakaszos gyártási mővelet befejezıdik, 

és nem fejezıdhet be korábban, mint ahogy ou2 szakaszos gyártási mővelet befejezıdik. 
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            (4.22) 

Ez a logikai kifejezés a már ismertetett módon alakítható a megfelelı algebrai 

egyenlıtlenségekké. 
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4.4.2.6. Mőveletek átfedésének tiltása 
Ugyanazon egység ugyanazon típusú mőveletei idıben nem fedhetnek át. Az u készülék ou-

adik mővelete nem kezdıdhet korábban, mint ahogy az elızı befejezıdik: 

it
ouu

it
ouu tstf ,1, ≤−     ouOUouTTitUu itu ≤∈∈∈ 2;;; ,    (4.23) 

Vannak bizonyos feladattípus-párok (tárolási feladat – gyártási feladat), amelyek szintén nem 

fedhetnek át. Ezekben az esetekben van egy olyan elıre kijelölt mővelethalmaz minden 

mővelethez rendelve, amely elemeinek követniük kell az adott mőveletet. 

2
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            (4.24) 

4.4.2.7. Befejezési idık számítása 
Szakaszos gyártási mőveletek. A befejezési idıt a mőveleti sebességbıl és a fix mőveleti 

idıbıl számítjuk. A feladatok mőveleti idejei összegezhetıek, mert csak egy feladat végezhetı 

minden mőveletben. 
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Folyamatos gyártási mőveletek. A befejezési idıt a mőveleti sebességbıl és a fix mőveleti 

idıbıl számítjuk. A RATEC and TFIXC paraméterek csak akkor szükségesek, ha a mőveletei 

sebességet és fix mőveletei idıt a két kapcsolódó készülék együtt határozza meg, különben 

számítható az (4.25) egyenlettel. 
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Betöltési mőveletek. A befejezési idıt annak a készüléknek a mőveleti sebességébıl és fix 

mőveleti idejébıl számítjuk, amelyikbıl az anyagot éppen töltjük. 
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Ürítési mőveletek. A befejezési idıt annak a készüléknek a mőveleti sebességébıl és fix 

mőveleti idejébıl számítjuk, amelyikbe az anyagot éppen töltjük. 
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Tárolási mőveletek. Tárolási mőveletek befejezési ideje nem lehet késıbbi, mint a tárolás 

kezdési ideje, plusz a maximális tárolási idı. 
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4.4.2.8. Anyagmérlegek 
Az u1 készülék it1 típusú ou1-dik mőveletében termelt termék mennyisége egyenlı az ebbıl a 

mőveletbıl más mőveletekhez, illetve a megrendelésekhez küldött termékmennyiségek 

összegével: 
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   11,11,1 ;1;1;;1 iituitu MOUTmIiOUouTTitUu ∈∈∈∈∈   (4.30) 

Az u2 készülék it2 típusú ou2-dik mőveletében fogyasztott termék mennyisége egyenlı az 

ennek a más mőveletekbıl ennek a mőveletnek szállított termékmennyiségek összegével: 
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            (4.31) 

4.4.2.9. Konverziók 
Egy adott mővelet input és output anyagának mennyiségét a sztöchiometriai együtthatók 

segítségével a mővelet méretébıl számítjuk. 
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4.4.2.10. Termékmegrendelések teljesítése 
A megrendelés mennyisége egyenlı kell, hogy legyen a különbözı mőveletekbıl az adott 

megrendeléshez küldött anyagmennyiségek összegével: 
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A megrendelések teljesítésének modellezését Ierapetritou és tsai (1999) közleményében leírt 

módszerhez hasonlóan végeztem. Minden megrendeléshez tartoznak elıre kijelölt mőveletek, 

amelyek terméke az adott megrendelés kielégítésére fordítható. Ezeknek a mőveleteknek 

korábban kell befejezıdniük, mint az adott megrendelés gyártási határideje. 

ord
it
ouu TFINtf ≤,   )(;;; , orditu OUORDOUouORDSordTTitUu ∩∈∈∈∈  (4.35) 

Azon mőveletek, amelyek nem tartoznak ebbe a halmazba, nem küldhetnek terméket az adott 

megrendelés kielégítésére.  

0,, =it
ordouuvcord   )\(;;; , orditu OUORDOUouORDSordTTitUu ∈∈∈∈  (4.36) 

4.4.2.11. Nyersanyagkorlátok 
Ha u készülék ou-adik it típusú mőveletében i feladatot végezzük, akkor ez a mővelet nem 

kezdıdhet korábban, mint az i feladat nyersanyagának beérkezési ideje; befejezési ideje pedig 

nem lehet késıbbi, mint a nyersanyag felhasználási határideje. 
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Ez a logikai kifejezés a következı algebrai egyenlıtlenségekké transzformálható: 
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További korlát, hogy ha a nyersanyag felhasználási határideje korábbi, mint az ütemezési 

idıhorizont vége, akkor a nyersanyagot maradéktalanul fel kell használni: 
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4.4.2.12. A megoldási folyamatot gyorsító korlátok 
A következı egyenletek redundánsak, azaz már nem fejeznek ki egy megvalósítható 

megoldáshoz szükséges új követelményt. A bináris redundancia azonban csökkenthetı a 

segítségükkel. 

Ha egy mővelet nyersanyagot használ fel, terméket is kell termelnie: 
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Hasonló korlátok írhatók fel kimenı kapcsolatokra. 

Ha egy mővelet létezik, terméket is kell termelnie: 
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Hasonló korlátok írhatók fel bemenı kapcsolatokra. 
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4.4.2.13. A szuperstruktúra egyszerősítése 
Amikor a folyamat olyan (fıként folyamatos) feladatokat tartalmaz, amely mőveletek csak 

egyetlen másik mővelethez kapcsolódhatnak, akkor lehetıség van a szuperstruktúra 

egyszerősítésére.  

A modellben mindezidáig elvileg minden kapcsolat létezhetett, eltekintve azoktól, amelyek 

technológiailag tiltottak, ld. a 4.14. ábrát. Ezt a lehetıséget jelöli a ZOCu1,it1,ou1,u2,it2,ou2 bináris 

paraméter. Ez a lehetséges kapcsolatok garmadáját eredményezi, amely nagyszámú bináris 

változóhoz vezet. Ez megnehezítheti a megoldást. Ezért érdemes szőkíteni a lehetséges 

kapcsolatok halmazát oly módon, hogy ezzel lehetıleg ne zárjuk ki az optimumot. Ez a megfelelı 

ZOC paraméter értékének nullára állításával tehetı meg. 

Ha csak azok a kapcsolatok létezhetnek már a szuperstruktúrában is, amelyek az ugyanolyan 

sorszámú mőveleteket kötik össze, ahogyan azt a 4.15. ábra mutatja, akkor a bináris változók 

száma nagymértékben csökkenthetı. 

Így például a konkrét problémában szőrési feladatok és betöltések szerepelnek. Mivel minden 

szőrési mővelet csak egyetlen betöltési mővelet számára szolgáltathat nyersanyagot, érdemes 

ezeket elıre egymáshoz rendelni úgy, hogy adott sorszámú szőrési mővelet csak vele megegyezı 

sorszámú betöltési mővelettel lehet összeköttetésben. Ugyanez igaz az ürítési-csomagolási 

mőveletpárokra is. Hasonlóan érdemes elıre összerendelni a betöltési mőveleteket az elıtárolási 

mőveletekkel, illetve az utótárolási mőveleteket az ürítésekkel. 

Ha például a készülékkapacitások (jelen esetben a szőrıké a BBT tartályokéhoz) úgy 

viszonyulnak egymáshoz, hogy legfeljebb N db szőrési mőveletbıl fel lehet tölteni egy BBT 

tartályt, akkor az összes szőrı 1,…,N sorszámú szőrési mőveletei az összes BBT tartály elsı BBT 

mőveletéhez, az N+1,…,2N sorszámú szőrési mőveletek pedig a tartályok második BBT 

mőveletéhez lesz hozzárendelve. 

Annak érdekében, hogy ne zárjunk ki lehetséges optimumot, biztosítani kell, hogy elegendı 

számú mővelet álljon rendelkezésre a szuperstruktúrában. Így lehetnek lyukak a 

megoldásstruktúrában; azaz lehetséges, hogy egy adott mőveletben nem hajtunk végre semmilyen 

feladatot, míg mind az azt megelızı, mind az azt követı mőveletekben igen, ahogyan azt a 4.16. 

ábra mutatja. Bár a kettes számú készülék (2. készülék) második mővelete (2. mővelet) szaggatott 

vonallal van jelölve, az még létezhet, egy másik, az ábrán nem jelölt mővelethez kapcsolódva. 
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4.14. ábra Teljes szuperstruktúra, minden kapcsolat megengedett 

 

 

4.15. ábra Egyszerősített szuperstruktúra 
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4.16. ábra Megoldás részstruktúra 

 

Annak érdekében, hogy az egyszerősítéssel ne zárjunk ki lehetséges optimumot, legalább 

annyi mőveletet kell megengedni a szuperstruktúrában, ahányra akkor lenne szükség, ha az 

összes mőveletet egyetlen készülékben kellene végrehajtani. Ez a számítás könnyen elvégezhetı, 

mindössze a teljesítendı termékmennyiségek mennyiségét kell elosztani a megfelelı készülék 

kapacitásával. Amennyiben különbözı kapacitású készülékek állnak rendelkezésre, 

meghatározóként a legkisebb kapacitású készüléket kell választani, amely így nagyobb 

mőveletszámot eredményez. Az is elképzelhetı, hogy az optimumban minden elıtárolási 

mőveletnek csak egy betöltési mővelete létezik. Így pontosan annyi BBT mőveletet kell 

megengedni minden BBT tartályban, amennyi szőrési – vagy csomagolási – mőveletbıl a 

megrendelések teljesíthetık. 

A szuperstruktúra akkor is egyszerősíthetı ilyen módon, ha nincsenek a folyamatban olyan 

feladatok, amelyek során a mővelethez egyetlen másik mővelet kapcsolódhat. Ekkor azonban a 

szükséges mőveletek és kapcsolatok száma sokkal nagyobb. 

 

4.5. Eredmények és értékelés 
Ebben a fejezetben elıször egy rövid áttekintést adok a példafolyamatról, amelyen a modell 

hatékonyságát tanulmányoztam. Három különbözı tesztpéldát vizsgáltam, ugyanannak a 
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folyamatnak különbözı nehézségi fokú (komplexitású) verzióit. A három különbözı 

tesztpéldával kapott eredményeket külön-külön részletezem. 

A tesztpéldák összetettségének leírása található a következı alfejezetben, majd az egyes 

tesztpéldák megoldásához szükséges egyenletek listája következik. Végül az irodalmi 

modellekkel és az új modellel kapott eredményeket részletezem. A korábban publikált modellek 

közül négyet választottam ki az új modellel való összehasonlításra: 1) Shaik és Floudas (2007) 

készülék-specifikus eseményreprezentációt alkalmazó modelljét (a továbbiakban S&F-ként 

jelölve); 2) Maravelias és Grossmann (2003) folytonos idıreprezentációt használó modelljét (a 

továbbiakban M&G -ként jelölve); 3) ugyanennek a formalizmusnak diszkrét idıreprezentációt 

alkalmazó változatát (Maravelias, 2005); és végül 4) Sundaramoorthy és Karimi (2005) 

idıréseket alkalmazó modelljét (a továbbiakban S&K -ként jelölve).  

Az irodalomban az általam tanulmányozott problémára csak távolról emlékeztetı példákat 

lehet találni; egyikük sem olyan, amely az összes vizsgált jellemzıt magában hordozná. Minden 

tesztpéldát megoldottam minden modellel, azokat a lehetıségekhez képest a célnak megfelelıen 

átalakítva. Az átalakított modellek a Függelék fejezetcím alatt találhatók. 

Bár természetesen megkérdıjelezhetı az irodalmi modellek önkényes átalakítása a 

tanulmányozott tesztpéldák kezelésére, mert könnyen lehetséges, hogy ezek a modellek 

hatékonyabb formában is átalakíthatók lettek volna, az irodalmi modellekkel való összehasonlítás 

az új modell létjogosultságának bizonyításához elkerülhetetlenül szükséges. 

Mindegyik tesztpéldát megoldottam mindegyik modellel; ez összesen 15 matematikai 

programot eredményezett. A célfüggvény az az idıtartam, amely az összes termékmegrendelés 

teljesítéséhez szükséges. 

Idıpontok (idıintervallumok, eseménypontok) halmazát definiálják az irodalmi modellek 

esetében. Az új modellben készülékekhez tartozó mőveletek halmazait definiáltam. A 

célfüggvény értéke és a megoldási idı nagyban függhet az alkalmazott idıpontok (mőveletek) 

számától. Ezért annak érdekében, hogy olyan alkalmas összehasonlítást lehessen végezni, ami 

ténylegesen tükrözi az egyes modellek hatékonyságát, mindegyik tesztpéldát mindegyik modellel 

több idıpont-szám (mőveletszám) alkalmazása mellett is megoldottam. A modellek 

alkalmazhatóságát a kapott célfüggvény és a szükséges megoldási idı alapján értékeltem.  
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Az idıpontok (idıintervallumok, eseménypontok, mőveletek) megengedett számát az 

eredménytáblázatokban „e. sz.” rövidítéssel („események száma”) jelöltem az irodalmi modellek 

esetében, és „m. sz.” rövidítéssel („mőveletek száma”) az új modell esetében. A célfüggvény 

értékét „óra”, míg a megoldási idıt „CPU másodperc” mértékegységben közöltem. Mivel az új 

modell koncepciója alapvetıen különbözik az irodalmiakétól, az arra vonatkozó eredményeket 

külön táblázatok mutatják. A „-” jelek a táblázat rubrikáiban azt jelzik, hogy az adott futtatás 

vagy megvalósíthatatlan volt az elégtelen számú eseménypontnak köszönhetıen, vagy már nem 

futtattam, mert az elızı már elérte a megadott futtatási idıkorlátot. 

Minden matematikai program megoldásához AIMMS 3.7 modellfejlesztı környezetet 

használtam, az MILP szolver minden esetben CPLEX 10.0 volt. A futtatásokat egy 1,83 GHz-es 

AMD Sempron processzorral és 768 MB RAM memóriával ellátott asztali számítógépen 

végeztem.  

 

4.5.1. I. Példa 

4.5.1.1. Probléma-jellemzık 
Ez a legegyszerőbb verzió. A szőrést és csomagolást szakaszos gyártási feladatnak tekintjük, 

azaz nyersanyagot csak a mővelet kezdetén használnak fel, és termék csak a mővelet 

befejezésekor keletkezik. Ezért nem szükséges külön betöltési és ürítési mőveleteket definiálni; 

hasonlóan nincsenek külön elı- és utótárolási fázisok. Minden nyerssör-tartály több szőrıhöz 

kapcsolódhat egy idıben. Minden szőrı szőrési mővelete akár több nyerssör-tartályból kaphatja a 

nyersanyagot, és abból több BBT-tartályba tölthetı a szőrlet. Szintén minden BBT tartály minden 

BBT-mővelete több szőrıbıl fogadhatja a szőrletet, és több csomagolósorra továbbíthatja a 

terméket. Hasonlóan, minden csomagolási mővelet több BBT tartályból fogadhatja a 

csomagolandó sört. 
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4.5.1.2. Modell alkalmazása az I. Példára 
Ehhez a problémához hasonló szerkezető feladatokat széles körben tanulmányoznak a 

szakirodalomban, ezért nem igényel különösebb magyarázatot. A modell erre a feladatra 

alkalmazva a következı korlátokból áll: 

(4.2) egyenlet minden mőveletre. (4.4) egyenlet minden mőveletre. (4.9) egyenlet szőrés és 

BBT között, és BBT és csomagolás között. (4.12) egyenlet szőrés és BBT között, és BBT és 

csomagolás között. (4.23) egyenlet minden mőveletre. (4.25) egyenlet minden mőveletre. (4.30)-

(4.33) egyenletek minden mőveletre. (4.34), (4.35), (4.36) egyenletek termékmegrendelésekre; 

(4.38) egyenlet nyersanyagokra; (4.41), (4.42) egyenletek. 

 

4.5.1.3. I. Példával kapott eredmények 
Az irodalmi modellekkel kapott eredményeket a 4.1. táblázat foglalja össze, az új modellel 

nyert eredményeket pedig a 4.2. táblázat mutatja. A leállási kritérium 0% relatív különbség az 

alsó korlát (a lineáris relaxációkból számított elvileg lehetséges legjobb célfüggvényérték) és a 

felsı korlát (a legjobb megtalált egészértékő megoldás) között (továbbiakban gap). A 

feleslegesen hosszú futtatások elkerülése érdekében 300 másodperces idıkorlátot alkalmaztam. 

A kapott célfüggvényérték és megoldási idı minden modell esetében hasonló, Maravelias 

(2005) diszkrét idıreprezentációját kivéve. Mivel itt mőveletek csak diszkrét idıpontokban 

kezdıdhetnek el, a megoldás rosszabb, mint a többi esetben, és nagyobb számú eseménypont 

lenne szükséges ahhoz, hogy ugyanazt a megoldást kapjuk vissza, mint a többi modell esetén. 

E tesztpélda esetén az új modell hatékonysága rosszabbnak mondható, mint a többié, mert bár 

egy BBT mővelet engedélyezése esetén igen rövid idı alatt (0,14 másodperc) talált egy 

bizonyítottan optimális megoldást (24,6 óra), az ahhoz szükséges megoldási idı, hogy 

ugyanazokat a megoldásokat kapjuk vissza, hosszabb, mint egyes irodalmi modellek esetén. 

A futási idık és a talált optimális megoldások közötti kapcsolatot látványosan szemlélteti a 

4.17. ábrán látható diagram. Shaik és Floudas (2007) modellje találja meg a legjobb megoldást a 

legrövidebb idı alatt. Az új modellel talált megoldás Gantt-diagramja 2 BBT mővelet 

engedélyezése esetén a 4.18. ábrán látható. 
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4.1. táblázat Az I. Példa esetén kapott eredmények a módosított irodalmi modellek 

alkalmazásával 

 S&F M&G M diszkrét S&K 

e. sz. megoldás CPU sec megoldás CPU sec megoldás CPU sec megoldás CPU sec 

5 21,153     0,44 - - - - - - 

6 21,054     1,85 - - - - - - 

7 21,054   13,33 21,470     7,08 - - - - 

8 21,054 256,38 21,153 300,10 25,696     0,32 21,470     3,00 

9 21,054 300,07 - - 23,415     0,42 21,153 159,11 

10 - - - - 23,617     0,85 21,153 300,47 

11 - - - - 27,779   37,43 - - 

12 - - - - 27,600 300,17 - - 

 

4.2. táblázat Az I. Példa esetén kapott eredmények az új modell alkalmazásával 

Új modell 

m. sz. megoldás CPU sec 

6-1-2 24,600 0,14 

3-2-2 21,153 2,25 

2-3-2 21,054 3,79 
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I. Probléma
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4.17. ábra Különbözı modellek futási idejei az I. Példára 

 

 

4.18. ábra Az I. Példa optimális megoldása 

 

4.5.2. II. Példa 

4.5.2.1. Probléma-jellemzık 
Ez a közepes nehézségő verzió. A szőrést és csomagolást szakaszos gyártási feladatnak 

tekintjük, azaz nyersanyagot csak a mővelet kezdetén használnak fel, és termék csak a mővelet 

befejezésekor keletkezik. Ezért nem szükséges külön betöltési és ürítési mőveleteket definiálni. 

Minden nyerssör-tartály több szőrıhöz kapcsolódhat egy idıben. Minden szőrı szőrési mővelete 

akár több nyerssör-tartályból kaphatja a nyersanyagot, és abból több BBT tartályba tölthetı a 

szőrlet. Szintén minden BBT tartály minden BBT-mővelete több szőrıbıl fogadhatja a szőrletet, 

és több csomagolósorra továbbíthatja a terméket. Hasonlóan, minden csomagolósor több BBT 

tartályból fogadhatja a csomagolandó sört. 
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A különbség az elızı verzióhoz képest az, hogy ebben az esetben véges tárolási idıkorlátok 

vannak meghatározva az elı- és utótárolási fázisokra. Ilyen módon új feladatok vannak bevezetve 

a gyártási receptben, és ezek új mőveleteket igényelnek a modellben. A folyamat gyártási 

szintjeinek száma háromról hatra növekszik. Ezáltal a problémának a változók és korlátok 

számában kifejezett mérete növekszik.  

 

4.5.2.2. Modell alkalmazása a II. Példára 
Fontos különbség az elızı tesztpéldához képest, hogy most a folyamat hat gyártási szintbıl áll 

össze, és megjelennek a tárolási feladatokra érvényes felsı idıkorlátok. A modell erre a feladatra 

alkalmazva a következı korlátokból áll: 

(4.2) egyenlet minden mőveletre. (4.4) egyenlet minden mőveletre. (4.9) egyenlet nyerssör-

utótárolás és szőrés között, szőrés és BBT-elıtárolás között, BBT-elıtárolás és BBT- mővelet 

között, BBT-mővelet és BBT-utótárolás között, és BBT-utótárolás és csomagolás között. (4.21) 

egyenlet nyerssör-utótárolás és szőrés, illetve BBT- utótárolás és csomagolás között. (4.22) 

egyenlet szőrés és BBT-elıtárolás között. (4.23) egyenlet minden mőveletre. (4.24) egyenlet 

BBT-utótárolás és BBT-elıtárolás között. (4.25) egyenlet szőrésre, BBT-mőveletre és 

csomagolásra. (4.29) egyenlet nyerssör-utótárolásra, BBT-elıtárolásra és BBT-utótárolásra. 

(4.30)-(4.33) egyenletek minden mőveletre. (4.34), (4.35), (4.36) egyenletek 

termékmegrendelésekre; (4.38)-(4.40) egyenletek nyersanyagokra. (4.41), (4.42) egyenletek. 

 

4.5.2.3. II. Példával kapott eredmények 
Az irodalmi modellekkel kapott eredményeket a 4.3. táblázat foglalja össze, az új modellel 

nyert eredményeket pedig a 4.4. táblázat mutatja. A leállási kritérium itt is 0% relatív gap; a 

feleslegesen hosszú futtatások elkerülése érdekében 300 másodperces idıkorlátot alkalmaztam.  

Mivel a probléma nehezebb, mint az elızı, a megoldási idık is hosszabbak. A diszkrét 

idıreprezentáció még megvalósítható megoldást sem tudott találni a megadott idı alatt. E példa 

estén az új modellnek már egyértelmő elınyei vannak. Egy BBT-mővelet engedélyezése esetén 

bizonyítottan optimális megoldást – az elızıvel megegyezıt – talál 0,22 másodperc alatt, és két 

BBT-mővelet engedélyezése esetén jobb megoldást talál, mint az irodalmi modellek. A futási 
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idık és a talált optimális megoldások közötti kapcsolatot látványosan szemlélteti a 4.19. ábrán 

látható diagram. Fıképpen jól látható az új modell elınye, ha figyelembe vesszük, hogy a futási 

idıt ábrázoló vízszintes tengely logaritmikus. A II. Példa optimális megoldása látható a 4.20. 

ábrán. 

 

4.3. táblázat A II. Példa esetén kapott eredmények a módosított irodalmi modellek 

alkalmazásával 

 S&F M&G S&K 

e. sz. megoldás CPU sec megoldás CPU sec megoldás CPU sec 

11 - - 23,222 300,32 - - 

12 24,557     1,58 - - 23,222 300,40 

13 24,557     8,43 - - - - 

14 24,557 150,55 - - - - 

15 24,557 130,93 - - - - 

 

4.4. táblázat A II. Példa esetén kapott eredmények az új modell alkalmazásával 

Új modell 

m. sz. megoldás CPU sec 

6-1-2 24,600   0,22 

3-2-1 24,000   0,28 

3-2-2 21,153   6,64 

2-3-2 21,054 19,83 
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II. Probléma
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4.19. ábra Különbözı modellek futási idejei a II. Példára 

 

 

4.20. ábra A II. Példa optimális megoldása 

 

4.5.3. III. Példa 

4.5.3.1. Probléma-jellemzık 
Ez a legnehezebb verzió. A szőrést és csomagolást folyamatos gyártási feladatnak tekintjük, 

azaz nyersanyagot folyamatosan használnak fel a mővelet teljes idıtartama alatt, és termék 

folyamatosan keletkezik a mővelet teljes idıtartama, ezért a küldı és fogadó készülékeknek a 

mővelet teljes idıtartama alatt rendelkezésre kell állniuk. Ezért külön betöltési és ürítési 

mőveleteket szükséges definiálni. Minden nyerssör-tartály csak egy szőrıhöz kapcsolódhat egy 

idıben. Minden szőrı szőrési mővelete csak egy nyerssör-tartályból kaphatja a nyersanyagot, és 

abból csak egy BBT-tartályba tölthetı a szőrlet. Szintén minden BBT tartály minden betöltési 
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mővelete csak egy szőrıbıl fogadhatja a szőrletet, és egy idıben csak egy csomagolósorra 

továbbíthatja a terméket. Hasonlóan, minden csomagolási mővelet csak egy BBT tartályból 

fogadhatja a csomagolandó sört. 

A probléma mérete jelentısen nagyobb az eddigieknél, mivel itt már kilenc gyártási lépcsıt 

lehet azonosítani a folyamatban. 

 

4.5.3.2. Modell alkalmazása a III. Példára 
Fontos különbség az elızı tesztpéldákhoz képest, hogy a korlátok között megjelennek azok, 

amelyek a folyamatos mőveletek kezeléséhez szükségesek, és azok, amelyek a kapcsolódási 

korlátozásokat írják le. A modell erre a feladatra alkalmazva a következı korlátokból áll: 

(4.2) egyenlet minden mőveletre. (4.4) egyenlet minden mőveletre. (4.7) egyenlet ki- és 

bemenı oldalra, nyerssör-ürítésre, szőrésre, BBT-betöltésre, BBT-ürítésre és csomagolásra. (4.9) 

egyenlet nyerssör-utótárolás és nyerssör-ürítés között, nyerssör-ürítés és szőrés között, szőrés és 

BBT-betöltés között, BBT-betöltés és BBT-elıtárolás között, BBT-elıtárolás és BBT-mővelet 

között, BBT-mővelet és BBT-utótárolás között, BBT-utótárolás és BBT-ürítés között, és BBT-

ürítés és csomagolás között. (4.14)-(4.17) egyenletek nyerssör-ürítés és szőrés, szőrés és BBT-

betöltés, BBT-ürítés és csomagolás között.   (4.19), (4.20) egyenletek nyerssör-utótárolás 

és nyerssör-ürítés, BBT-betöltés és BBT-elıtárolás, illetve BBT-utótárolás és BBT-ürítés között. 

(4.23) egyenlet minden mőveletre. (4.24) egyenlet BBT-utótárolás és BBT-elıtárolás között. 

(4.25) egyenlet BBT-mőveletre. (4.26) egyenlet szőrésre és csomagolásra. (4.27) egyenlet BBT-

betöltésre. (4.28) egyenlet nyerssör-ürítésre és BBT-ürítésre. (4.29) egyenlet nyerssör-

utótárolásra, BBT-elıtárolásra és BBT-utótárolásra. (4.30)-(4.33) egyenletek minden mőveletre. 

(4.34), (4.35), (4.36) egyenletek termékmegrendelésekre. (4.38)-(4.40) egyenletek 

nyersanyagokra. (4.41), (4.42) egyenletek. 

 

4.5.3.3. III. Példával kapott eredmények 
Az irodalmi modellekkel kapott eredményeket a 4.5. táblázat foglalja össze, az új modellel 

nyert eredményeket pedig a 4.6. táblázat mutatja. A leállási kritérium itt is 0% relatív gap; a 

feleslegesen hosszú futtatások elkerülése érdekében 3600 másodperces idıkorlátot alkalmaztam.  
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A vizsgált mintapéldák közül ez a legnehezebb, így ez igényelte a leghosszabb futási idıt is. 

Itt már egyértelmően megmutatkozik az új modell elınye az irodalmiakkal szemben. Ha 1 BBT 

mőveletet engedélyezünk, 2,95 másodperc alatt kapunk egy bizonyítottan optimális megoldást, 2 

BBT mővelet engedélyezése esetén pedig 4,74 másodperc alatt kapjuk vissza ugyanazt a 

megoldást, amit a Shaik és Floudas (2007) modellel 2436 másodperc alatt. A futási idık és a 

talált optimális megoldások közötti kapcsolatot látványosan szemlélteti a 4.21. ábrán látható 

diagram. Fıképpen jól látható az új modell elınye, ha figyelembe vesszük, hogy a futási idıt 

ábrázoló vízszintes tengely logaritmikus, azaz az új modell megoldásához szükséges idı azonos 

célfüggvényérték mellett 2-3 nagyságrenddel rövidebb a többinél. 

 

4.5. táblázat A III. Példa esetén kapott eredmények a módosított irodalmi modellek 

alkalmazásával 

 S&F M&G S&K 

e. sz. megoldás CPU sec megoldás CPU sec megoldás CPU sec 

8 - - 25,177   254,97 25,177 1147,22 

9 - - 24,177 3304,86 25,254 3603,56 

10 - - 24,677 3600,69 - - 

11 - - - - - - 

12 - - - - - - 

13 28,600     26,17 - - - - 

14 28,600   146,29 - - - - 

15 28,600   294,14 - - - - 

16 23,250 2436,07 - - - - 
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4.6. táblázat A III. Példa esetén kapott eredmények az új modell alkalmazásával 

Új modell 

m. sz.  megoldás CPU sec 

6-1-4 28,600     2,95 

3-2-1 25,000     1,75 

3-2-2 23,250     4,74 

3-2-3 23,250   13,73 

3-3-3 23,250 106,25 

 

III. Probléma
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4.21. ábra Különbözı modellek futási idejei a III. Példára 

 

 

4.22. ábra A III. Példa optimális megoldása 
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A III. Példa optimális megoldása látható a 4.22. ábrán. Érdemes megfigyelni a különbséget e 

megoldás és a 4.18. ábra között, ahol a második BBT-tartály második BBT mővelete 

megkezdıdik még a tartály leeresztése elıtt. Ez azért lehetséges, mert ott az ürítés nem 

folyamatos mővelet. Emellett a 4.18. ábrán a második BBT-tartály még két csomagolósorhoz 

kapcsolódik a második BBT-utótárolása során. 

Meg kell jegyezni, hogy a modellel talált 23,25-os függvényértékő megoldás optimális. Az 

irodalmi modellek esetén, ha az idıintervallumok számát eggyel növelve változatlan értékő 

célfüggvényt kapunk, a megoldás még nem tekinthetı feltétlenül az optimumnak. Ez annak 

köszönhetı, hogy az idıintervallumok számának eggyel való növekedése elegendı lehet arra, 

hogy az egyik köztiterméket gyártó feladatot még egy példányban elvégezzük, de az azt 

elfogyasztó feladat már nem végezhetı el egy korábbi idıpontban azért, mert még nem áll 

rendelkezésre a teljes nyersanyagmennyiség, mivel az azt gyártó feladat másik példánya még 

nem fejezıdött be. 

Az új modellben ezzel szemben, ha mindegyik készüléken a mőveletek számát az összes 

típusból eggyel megnöveljük, lehetıség nyílik arra, hogy mindegyik feladatból eggyel többet 

végezzünk el. Az újonnan beszúrt mőveletek, az egyszerősített szuperstruktúra szerkezetének 

köszönhetıen, a többi mővelettıl független alstruktúrát eredményeznek. Így a mőveletek nem 

akadályozzák egymás balra tolódását az idıtengely mentén. Így, ha még nem értük el az 

optimumot, a célfüggvény mindenképpen csökkenni fog új mőveletek beszúrásának hatására, 

feltéve, hogy az mindegyik készüléken, mindegyik típusú mőveletre megtörténik. Ezzel a 

tényleges optimum egy iteratív eljárással biztosítható. 

Mivel a szuperstruktúra egyszerősítésének jelentıs hatása lehet a modell hatékonyságára, az itt 

bemutatott modell merev üzemekben, láncszerkezető folyamatokra alkalmazható legjobban, ahol 

az egyes készülékekben végrehajtott mőveletek száma hasonló. Ezekben az esetekben a 

szuperstruktúra nagymértékben egyszerősíthetı anélkül, hogy elvesztené rugalmasságát. A 

modell mindazonáltal bármilyen típusú ütemezési problémára alkalmazható, esetleg az irodalmi 

formalizmusokhoz képest kisebb megoldási idı megtakarítással. 
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4.6. Összefoglalás 
Jelen fejezet speciális ütemezési problémákkal foglalkozik. Ezek különleges jellemzıkkel 

rendelkeznek: folytonos mőveleteket, tárolási idıkorlátokat és mővelet-specifikus kapcsolódási 

korlátokat tartalmaznak. Ezeket a jellemzıket a szakirodalomban nem tárgyalták még részletesen.  

Az irodalmi modellek használata ilyen problémák esetén meglehetısen nehézkes, mert a 

korlátrendszer generálása nem oldható meg automatikusan. A modellt minden alkalommal újra 

kell alkotni, és az adatrendszer kezelése is különleges gondosságot igényel. 

Ezért egy új MILP-modellt alkottam elsıdlegesen az ilyen típusú problémák kezelésére. Az új 

modell a mőveletek közötti kapcsolatokat közvetlenül kezeli, és azok létéhez bináris változókat 

rendel. Eme új változókon keresztül a modell a mőveletek közötti megelızési-követési korlátokat 

a szuperstruktúra szintjén kezeli. Így az új modell megfelelı keretet nyújt az ilyen típusú 

problémák kezelésére. A modellezési nehézségek könnyebben áthidalhatók az új formalizmus 

alkalmazásával, mint az irodalmi modellek használatával. A modell fı elınye az új 

problématípusra is érvényes általánossága. 

Az új modellt numerikusan is összehasonlítottam négy különbözı idı- és 

eseményreprezentációt alkalmazó irodalmi megközelítéssel; ezen irodalmi modellek egyike sem 

képes megbirkózni a probléma különleges jellemzıivel, ezért a problémának megfelelıen 

módosítanom kellett azokat. Az összehasonlításhoz három különbözı nehézségi fokú mintapéldát 

alkottam, és mindegyiket megoldottam mindegyik modellel. Az eredmények azt mutatják, hogy a 

legegyszerőbb feladat esetében – mely az irodalomban tárgyaltakéhoz hasonló – az új modell 

nem bír elınyökkel az irodalmiakhoz képest, mivel a talált megoldások és megoldási idık 

hasonlóak. A feladatok nehézségi fokának növekedésével azonban az új modell megoldásához 

szükséges idı kevésbé meredeken növekszik, mint az irodalmi modellek esetén. Utóbbiak közül 

az egyik egyáltalán nem is talál megvalósítható megoldást belátható idın belül, míg a többi 

irodalmi modell megoldása hosszabb idıt igényel. 

A legösszetettebb probléma esetén az új modellel szükséges megoldási idı egy 

nagyságrenddel alacsonyabb, mint a legjobb módosított irodalmi modell (Shaik és Floudas, 2007) 

használata esetén, miközben ugyanazt a – bizonyítottan optimális – megoldást találja meg. 

Az adatok alapján elmondható, hogy az új MILP modell megfelelı eszközt nyújt az új 

problématípus kezelésére. 
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5. Rolling Operation dekompozíciós stratégia kifejl esztése 
ipari ütemezési problémák megoldására 

5.1. Bevezetés 
A 4.4.2. fejezetben részletezett modell jól használható kisebb, az irodalomban elıforduló 

problémákhoz hasonló mérető ütemezési problémák megoldására. Azonban még ez a modell, a 

4.4.2.13. fejezetben ismertetett szuperstruktúra-egyszerősítési technikákat alkalmazva is 

alkalmatlan a valós, ipari mérető ütemezési problémák kezelésére. Ezt elsısorban a készülékek 

közötti lehetséges kapcsolatok nagy számával járó kombinatorikai nehézségek okozzák. Ezért 

egy új dekompozíciós algoritmust dolgoztam ki. Az új algoritmus leírásához a 4.4.1. fejezetben 

alkalmazotthoz hasonló terminológiát használok. 

A „Rolling Operation” algoritmus a szakirodalomban gyakran elıforduló „Rolling Horizon” 

algoritmushoz részben hasonló. Az eredeti problémát itt is több alproblémára osztjuk. Minden 

alproblémában minden készülék rendelkezik egy adott számú mővelettel. A megoldás 

struktúrájának felépülését az algoritmus során az 5.1. ábra mutatja.  

 

 

5.1. ábra A megoldásstruktúra felépülése az algoritmus során 

 

Ez hasonló Wu és Ierapetritou (2003) megközelítéséhez, ahol a megrendelések teljesítéséhez 

szükséges eseménypontok halmaza több alprobléma között van felosztva, és minden iterációban 
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az új alprobléma a termelési adatokat (azaz rögzített feladatsorrendet, fixált bináris változók 

formájában) az elızı alproblémától kapja. 

 

5.2. Az algoritmus m őködése 
A 4.1. fejezetben leírt BBT feladat sört győjt/szétoszt mőveletektıl/mőveleteknek, ezáltal a 

folyamat központi mőveletének tekinthetı. Ez a forrása annak az ötletnek, hogy az eredeti 

ütemezési problémát olyan alproblémákra osszuk, amelyek a BBT mővelet köré vannak 

szervezve. Az alproblémákat úgy hozzuk létre, hogy a BBT tartályokban engedélyezett BBT 

mőveletek számát alacsony értékre (egy vagy kettı) korlátozzuk. A megrendelések teljesítését 

kikényszerítı korlátokat relaxáljuk, és elıször a súlyozott termelést maximalizáljuk, majd az ezen 

gyártott mennyiség elıállításához szükséges gyártási idıt minimalizáljuk, majd a kapott 

megrendelés- és gyártási adatokat frissítjük, és elıkészítjük a következı iterációra. Az eljárás 

akkor ér véget, mikor az összes megrendelést kielégítettük. 

Az új algoritmust az 5.2. ábra foglalja össze. 
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5.2. ábra Rolling Operation algoritmus sémája 

 

Az alprobléma megoldásának elsı lépése a gyártott mennyiség maximalizálása. A 

megrendeléseket a gyártási határidejük reciprokával súlyozzuk. Ilyen módon a korábban esedékes 

megrendeléseket elégítjük ki elıször. A célfüggvény matematikai alakját a (5.1) egyenlet adja: 
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A gyártott mennyiség maximalizálásával a kapacitás maximális kihasználását kényszerítjük ki. 

A gyártási idıt egyáltalán nem vesszük figyelembe; az egyetlen követelmény az, hogy ha az ou-

adik mővelet terméket gyárt az ord megrendelés kielégítésére, akkor az ou-adik mőveletnek 
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elıbb kell befejezıdnie, mint az ord megrendelés határideje. Az alproblémák a 4.4.2. fejezetben 

közölt összes egyenletet tartalmazzák, kivéve a megrendelések teljesítését ((4.34) egyenlet) és a 

nyersanyagok elfogyasztását ((4.40) egyenlet) elıíró korlátokat. E két korlát relaxációja azért 

szükséges, mert az egyes alproblémák nem tartalmaznak elegendı számú mőveletet ahhoz, hogy 

minden megrendelés teljesíthetı, és minden nyersanyag elfogyasztható legyen. 

Az adott iteráció második lépése az elızı lépésben megtermelt mennyiség legyártásához 

szükséges idı minimalizálása. Különbözı alternatívák léteznek azonban ennek kifejezésére. (a) A 

szigorúbb változat minden mőveletben fixálja a megtermelt mennyiséget, beleértve a félkész 

termékeket is. A gyártási idı minimalizálása ebben az esetben mindössze balra tolja el a 

mőveleteket az idıtengely mentén, egészen a legkorábbi lehetséges kezdési idıpontig. (b) A 

rugalmasabb változat csak a legyártott végtermékek mennyiségét rögzíti, ezáltal több szabadsági 

fokot hagy a megoldásstruktúra átalakítására.  

Ezekre a változatokra a késıbbiekben „a” és „b” esetekként hivatkozom. Egy még szigorúbb – 

itt nem vizsgált – változat fixálja a modell összes bináris változóját, beleértve azokat is, amelyek 

a mőveletek közötti kapcsolatok létezését kódolják. Ebben az esetben a második – a gyártási idıt 

minimalizáló – lépésben egy LP feladatot kell megoldani. 

A célfüggvény megválasztásának szintén jelentıs hatása lehet az algoritmus hatékonyságára. 

A legalkalmasabb célfüggvénynek az összes mőveletnek az alprobléma kezdetéhez viszonyított 

befejezési idejének összege tőnik. A célfüggvény matematikai alakját a (5.2) egyenlet adja. 

Ezáltal az összes mőveletet az idıtengely mentén balra vonszoljuk: 

∑∑∑ −=
u it ou

it
ouu TSTARTtfobjT )( ,         (5.2) 

A gyártási idı minimalizáló alprobléma ugyanazokat a korlátokat tartalmazza, mint a gyártott 

mennyiség maximalizáló probléma, az egyetlen különbség az optimalizálandó célfüggvény. 

Az alprobléma megoldása után a termelési adatokat összevetjük a megrendelések 

mennyiségével. Ha minden megrendelést kielégítettünk, az algoritmus leáll. Ha maradtak még 

kielégítetlen megrendelések, a megrendelések adatait frissítjük, azaz a megtermelt mennyiségeket 

levonjuk a még teljesítendı megrendelések mennyiségeibıl (és az elfogyasztott alapanyag 

mennyiségeket levonjuk a rendelkezésre álló alapanyag mennyiségekbıl). 



5. Rolling Operation dekompozíciós stratégia kifejlesztése ipari ütemezési problémák megoldására 

 98 

A megrendelések és nyersanyagok súlyfaktorát szintén minden iterációban frissítjük úgy, hogy 

a termékmegrendelések határidejébıl kivonjuk az aktuális alprobléma kezdési idıpontját. Ha ezt 

nem tennénk, a különbség két olyan megrendelés között, melyek határidejei között egységnyi 

különbség van, a célfüggvényben folyamatosan csökkenne a megoldási folyamat során. 

Mivel az alproblémák mérete még mindig túlságosan nagy lehet ahhoz, hogy ne lehessen ıket 

megfelelıen rövid idı alatt megoldani, kis „gap” engedélyezhetı a megtalált legjobb egészértékő, 

és a lehetséges legjobb megoldás között, azaz nem szükséges feltétlenül az optimumra törekedni. 

A szükséges iterációk minimális száma becsülhetı a készülékek kapacitásából és a 

megrendelések mennyiségébıl a következı egyenlet alapján: 
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Azonban nem szükséges azt pontosan becsülni, elégséges egy felsı korlátot meghatározni rá, 

ami elegendı lesz a megrendelések teljesítéséhez, mivel az algoritmus automatikusan leáll a 

megrendelések teljesítése után. 

Lehetséges Bassett és tsai (1996) megközelítése alapján a termelés maximalizáló alproblémát 

termeléstervezı mesterproblémaként felfogni; a gyártási idı minimalizálási alproblémát pedig az 

ütemezési fázissal azonosítani. Bassett és tsai (1996) megközelítése egy összevont modellt 

használ a tervezı fázisban, amely a gyártandó anyagmennyiségeket az ütemezési alproblémákhoz 

rendeli. Az itt bemutatott algoritmus a korábbi irodalmi eljárásoktól annyiban különbözik, hogy 

ugyanazt a modellt használja a gyártandó anyagmennyiségeknek az alproblémákhoz való 

hozzárendeléséhez, és a mőveletek optimális sorba rendezéséhez is. 

Míg több irodalmi megközelítésben (Bassett és tsai (1996); Wu és Ierapetritou (2003); Wu és 

Ierapetritou (2007)) összevont modelleket alkalmaznak a termeléstervezéshez a termelıkapacitás 

felülrıl történı becsléséhez, addig az ebben az értekezésben bemutatott algoritmus ugyanazt a 

szigorú modellt használja mindkét lépésben. Ezáltal az üzemkapacitást nem felülrıl becsüli, és 

így a termeléstervezési lépésben nem jelöl ki megvalósíthatatlan célt az ütemezı lépés számára. 

A választott célfüggvény a gyártott mennyiség maximalizáló lépésben majdnem mindig 

megvalósítható megoldást ad, nagyon szoros határidıkkel rendelkezı ütemezési problémák 

esetén is. 
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Bár az algoritmust egy soros folyamaton teszteltem, ahogy azt a következı fejezetben 

részletezem, a szuperstruktúra egyszerősítése nélkül elvileg lehetséges lenne alkalmazni többcélú, 

hálózatszerő folyamatra is. Általános hálózatszerő folyamat esetén az alproblémák mérete 

nagyobb lenne, és a megoldás sokkal hosszabb idıt venne igénybe. Ezért jelenlegi formájában 

nem érdemes az algoritmust ilyen folyamatokra alkalmazni.  

 

5.3. Eredmények 
Ebben a fejezetben az elızı részben leírt algoritmussal egy közepes mérető ipari példa 

felhasználásával kapott eredményeket részletezem. A folyamatot, amin a mintapélda alapszik, a 

4.1. fejezetben ismertettem. A mintapélda 20 nyerssör-tartályt (rbt01..rbt20), 2 szőrıt (f1..f2), 9 

BBT-tartályt (b1..b9) és 3 csomagolósort tartalmaz (BotL, CanL, KegL). Három termékcsoportba 

(palack, doboz, hordó) sorolható 15 termékre vonatkozó 24 megrendelést kell teljesíteni. 

A problémastatisztikát az 5.1. táblázat mutatja arra az esetre, ha azt dekompozíció nélkül, egy 

lépésben próbálnánk megoldani. Az MILP szolver még megvalósítható megoldást is képtelen 

nyújtani elfogadható idın belül erre a problémára. Azonban a gyártási sebesség és a teljesítendı 

termékmegrendelések mennyiségének felhasználásával lehetséges egy abszolút alsó korlátot 

megadni a gyártási idıre: 
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Ennek értéke az itt vizsgált mintapéldára 100,14 óra. 

 

5.1. táblázat A mintapélda problémastatisztikája dekompozíció nélkül 

Változók száma Bináris változók száma Korlátok száma Gyártási idı alsó 

korlátja [h] 

25818 9116 50747 100,14 
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Az algoritmus vázát az elızı fejezetben ismertettem. Az algoritmus hatékonyságát nagyban 

befolyásolhatják a következı jellemzık: 1) az alproblémák mérete (azaz a megengedett 

mőveletek száma), 2) a megengedett „gap”, 3) a termelési adatok rögzítésének és átadásának 

módja a gyártott mennyiség-maximalizáló és gyártási idı minimalizáló lépés között (azaz hogy 

az „a”, vagy a „b” esetet alkalmazzuk).  

A „gap” értékének tágra hagyása felgyorsíthatja a megoldási folyamatot, de rosszabb 

megoldást eredményezhet. A bináris változók rögzítése csökkentheti a megoldási idıt, de a 

megoldás értéke romlani fog, mert ekkor az ütemezı alprobléma kevésbé rugalmas. A 

célfüggvény értéke javulhat, ha csak az összes termelt mennyiséget rögzítjük minden 

megrendelésre, de a megoldási idı ekkor hosszabb lesz. 

A vizsgált problémákat AIMMS 3.7 modellezıkörnyezetben (Bisschop és Roelofs, 2007), 

CPLEX 10.0 MILP szolverrel (ILOG, 2006) oldottam meg, egy 1,83 GHz AMD Sempron 

processzorral és 768 MB RAM-mal ellátott asztali számítógépen. 

 

5.2. táblázat Egy alprobléma modellstatisztikája egy BBT mővelet engedélyezése esetén 

Változók száma Bináris változók száma Korlátok száma 

3953 1299 7504 

 

Az 5.2. táblázatban közöltem egy alprobléma modellstatisztikáját arra az esetre, mikor minden 

BBT tartályban pontosan egy BBT mővelet végezhetı. Az 5.3. táblázat mutatja a megoldási 

adatokat abban az esetben, mikor az alproblémák egy engedélyezett BBT mőveletet tartalmaztak. 

Az algoritmus a gyártott mennyiség-maximalizáló lépésben meghatározott mőveletek típusát és 

méretét is rögzíti a gyártási idı minimalizáló lépés elıtt („a” eset). Az elıírt maximális gap 20 % 

a gyártott mennyiség-maximalizáló lépésben, és 0 % a gyártási idı minimalizáló lépésben.  

Néhány bináris változó értéke rögzítve van a második, azaz a gyártási idıt minimalizáló 

lépésben, mivel a mőveletek méretét rögzítjük, így azok léte adott. Ezzel szemben minden bináris 

változó értéke szabad az elsı, azaz a gyártott mennyiséget maximalizáló lépésben. Ezért az elsı 

lépés megoldása sokkal hosszabb idıt vesz igénybe. A teljes megoldási idı 157,9 másodperc, a 

célfüggvény értéke (az utolsó mővelet befejezési ideje) 150,5 óra. 



5. Rolling Operation dekompozíciós stratégia kifejlesztése ipari ütemezési problémák megoldására 

 101 

 

5.3. táblázat Alproblémák megoldási adatai egy BBT mővelet engedélyezése mellett, „a” eset 

 

 

Gyártott mennyiség maximalizálása 

(gap: 20 %) 

Gyártási idı minimalizálása 

(gap: 0 %) 

 Célfüggvény érték [kg] Megoldási idı [CPU s] Célfüggvény érték [h] Megoldási idı [CPU s] 

1 -2534,24 56,88 6177,85 0,16 

2 -1474,19 33,14 7451,42 0,17 

3 -1130,10   7,70 5754,36 0,19 

4   -403,58   2,52 5020,54 0,19 

5   -207,43   2,97 3500,56 0,19 

6        0   0,24 1043,95 0,19 

Végsı célfüggvény [h] 150,49 

Teljes megoldási idı [CPU sec] 157,91 

 

A megoldás Gantt-diagramját mutatja az 5.3. ábra. Az ábra bal oldalán látható 

készülékazonosítók a 4.1. fejezetben szereplıkkel egyezıek. A készülékek közül a dobozokat 

gyártó csomagolósor a szők keresztmetszet; ennek szinte egyfolytában mőködnie kell ahhoz, 

hogy megvalósítható ütemtervet kapjunk. A nagyszámú BBT-tartály alkalmazása felesleges, és 

egy üzem ilyen elrendezés mellett rosszul tervezett lenne. Néhány nyerssör-sarzsot egyáltalán 

nem használunk fel; ezek felhasználási határideje késıbbi, mint a többi sarzsé, ezért azokat 

használjuk fel elıbb. Ez a megoldást tovább nehezíti, mivel bizonyos nyerssör-sarzsok 

felhasználása így nem lehetséges. 

 



5. Rolling Operation dekompozíciós stratégia kifejlesztése ipari ütemezési problémák megoldására 

 102 

 

5.3. ábra Megoldás Gantt-diagramja egy BBT mővelet engedélyezése mellett, „a” eset 

 

Az 5.4. táblázat mutatja a megoldási adatokat a „b” esetben. Ekkor – szemben az „a” esettel – 

az elsı és második lépés között nem a gyártott mennyiséget fixáljuk minden mőveletben, csak az 

egyes megrendelésekhez (nyersanyag-sarzsokhoz) rendelt gyártott termékmennyiségeket. A 

maximális megengedett gap 20 % a gyártott mennyiséget maximalizáló lépésben, és 10 % a 

gyártási idıt minimalizáló lépésben.  

A gyártási idıt minimalizáló lépés megoldási ideje hosszabb, mint az „a” esetben. Ugyanakkor 

a megoldás minısége sokkal jobb, azaz a teljes gyártási idı rövidebb. Ez annak köszönhetı, hogy 

a „b” esetben a bináris változók mind szabadon vannak hagyva a gyártási idıt minimalizáló 

lépésben is, így a gyártott mennyiséget maximalizáló lépésben kapott megoldás nagyban 

átrendezhetı a gyártási idı csökkentése érdekében. A teljes megoldási idı 20 %-kal alacsonyabb 

az „a” esetben, míg a gyártási idı (115,8 h) 23 %-kal rövidebb a „b” esetben. A megoldás 

ütemtervet az 5.4. ábra mutatja. 
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5.4. táblázat Alproblémák megoldási adatai egy BBT mővelet engedélyezése mellett, „b” eset 

 Gyártott mennyiség maximalizálása 

(gap: 20 %) 

Gyártási idı minimalizálása 

(gap: 10 %) 

 Célfüggvény érték 

[kg] 

Megoldási idı 

[CPU sec] 

Célfüggvény érték 

[h] 

Megoldási idı 

[CPU sec] 

1 -2534,24 56,70 6192,57   2,20 

2 -1474,19 37,53 7209,88   3,52 

3   -782,07   2,67 7234,25   3,06 

4   -444,48   5,08 3547,02 12,70 

5   -137,30   0,89 3459,17 16,48 

6        0   0,34 1824,86   0,72 

Végsı célfüggvény [h] 115,77 

Teljes megoldási idı [CPU sec] 195,32 
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5.4. ábra Megoldás Gantt-diagramja egy BBT mővelet engedélyezése mellett, „b” eset 

 

5.3.1. Az elıírt maximális gap hatása 

Az algoritmust különbözı gap-értékek mellett is teszteltem, hogy vizsgáljam, vajon a 

megoldás minısége javítható-e a megoldási idı növekedése árán. Az 5.5. táblázat mutatja a 

megoldás-adatokat két különbözı beállítás mellett: (1) 10 %a gyártott mennyiséget maximalizáló 

alprobléma, és 5 % a gyártási idıt minimalizáló alprobléma esetén, illetve (2) 0 % mindkettıre. 

Utóbbi esetben a teljes megoldási folyamat összesen majdnem két órát vesz igénybe, mely már 

kevéssé elfogadható, míg a megoldás értéke nem javul hasonló mértékben. Ezt az okozza, hogy 

az alkalmazott CLPEX szolver nagyon jó egészértékő megoldást talál már a megoldási folyamat 

kezdetén, és így nem szükséges folytatni a keresést a bizonyított optimum eléréséig. 
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5.5. táblázat Megoldási adatok különbözı elıírt maximális gap értékek mellett 

(1) (2) 

Gyártott mennyiség 

maximalizálása 

(gap: 10%) 

Gyártási idı 

minimalizálása 

(gap: 5%) 

Gyártott mennyiség 

maximalizálása 

(gap: 0%) 

Gyártási idı 

minimalizálása 

(gap: 0%) 

 

Célfgv 

érték [kg] 

Megoldási 

idı [CPU 

sec] 

Célfgv 

érték [h] 

Megoldási 

idı [CPU 

sec] 

Célfgv 

érték [kg] 

Megoldási 

idı [CPU 

sec] 

Célfgv 

érték [h] 

Megoldási 

idı [CPU 

sec] 

1 -2534,24 116,84 6127,60   10,97 -2534,24   225,41 6102,57   208,09 

2 -1521,57 117,53 6749,04   59,50 -1474,19 4778,09 6819,83   122,48 

3 -1034,28     1,83 5168,92   62,49   -998,74     23,17 5212,97 1046,30 

4   -333,14     4,967 5038,58   65,39   -315,29     25,16 5159,35     32,08 

5   -135,36     1,19 2662,27   55,52   -129,86       0,83 2959,01   269,89 

6        0     0,23 2580,69     0,30        0       0,25 2651,02       0,72 

Végsı célfüggvény [h] 112,69 Végsı célfüggvény 

[h] 

107,42 

Teljes megoldási idı [CPU 

s] 

552,28 Teljes megoldási idı 

[CPU s] 

6787,11 

 

Az algoritmus hatékonyságát szőkített határidık mellett is vizsgáltam. Négy különbözı 

problémát alkottam, amelyekben minden termékmegrendelés és nyersanyag határidejét 

elıretoltam 9, 12, 15 és 18 órával, külön-külön. Az 5.6. táblázat mutatja a megvalósíthatóságot és 

megoldási idı értékeit „a” és „b” esetben, különbözı elıírt maximális gap értékek mellett, 

megnövelt számú (2) BBT mővelet mellett, a négy különbözı ütemezési probléma esetén.  

A „b” eset nagyobb megbízhatóságot mutat a legtöbb esetben, azaz nagyobb arányban talál 

megvalósítható megoldást a vizsgált esetekben. Így szoros határidık esetén ezt a megközelítést 

érdemesebb használni. 
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5.6. táblázat Megoldási adatok különbözı határidık mellett 

 1 BBT mővelet, „a” eset 

(gapmaxV:20%, 

gapminT:0%) 

1 BBT mővelet, „b” eset 

(gapmaxV:20%, 

gapminT:10%) 

1 BBT mővelet, „b” eset 

(gapmaxV:0%, gapminT:0%) 

2 BBT mővelet, „b” eset 

(megoldási idı limit 

egyenként: 3600s) 

probléma 
megvaló-

síthatóság 

megoldási 

idı [CPU s] 

megvaló-

síthatóság 

megoldási 

idı [CPU s] 

megvaló-

síthatóság 

megoldási 

idı [CPU s] 

megvaló-

síthatóság 

megoldási 

idı [CPU s] 

határidı-9h OK 372,36 OK 202,36 OK 4922,86 OK 11962,57 

határidı-12h nem OK 395,70 OK 455,44 OK 3938,82 OK 11187,51 

határidı-15h nem OK 283,41 OK 208,72 OK 3814,45 nem OK 13097,39 

határidı-18h nem OK 231,71 nem OK 300,14 nem OK 2958,69 OK 13906,28 

 

5.3.2. A mőveletek számának hatása 

Az algoritmust megnövelt számú mővelet mellett is teszteltem, 1 helyett 2 BBT mőveletet 

engedélyezve minden BBT tartályban. Az 5.7. táblázat mutatja a modellstatisztikát egy 

alproblémára. Az alproblémák nem meglepı módon kétszer akkora méretőek, mint az elızı 

esetben. 

 

5.7. táblázat Egy alprobléma modellstatisztikája két BBT mővelet engedélyezése esetén 

Változók száma Bináris változók száma Korlátok száma 

7537 2598 14622 

 

A probléma összetettségének megfelelıen a megoldási idık meredeken növekednek, így a 

nulla gap még a dekomponált probléma esetén sem érhetı el elfogadhatóan rövid idı alatt. 3600 

CPU másodpercet alkalmaztam megoldási idıkorlátként. A különbözı határidık mellett kapott 

eredményeket összehasonlítottam az egy BBT mővelet engedélyezése esetén kapott 

eredményekkel. Két BBT mővelet engedélyezése esetén a legnehezebb problémára (határidı-

18h) is található megvalósítható megoldás; azonban, amint az várható, az algoritmus 

megbízhatósága erısen romlott, a megnövekedett gap hatásának eredményeként; és a megoldási 

idık is elfogadhatatlanul hosszúak. 
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5.3.3. A megoldás javítása lokális kereséssel 

Valószínő, hogy a megtalált megoldás nem optimális; belátható azonban, hogy nagyon szoros 

határidık esetén a megvalósítható megoldások száma nem nagy, és így azok gyakran igen közel 

vannak az optimumhoz. Ez a közelség kifejezhetı a bináris vektorok távolságával. Így egy már 

megtalált megoldás kis sugarú környezetében történı keresés gyakran vezethet az optimumhoz. 

A bináris vektorok távolsága általánosan a következı egyenlıtlenséggel fejezhetı ki: 
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, ahol az yj-k a modell bináris változói, PYj-k az aktuális kiindulási megoldás bináris paraméter 

értékei, MAXR pedig a keresés sugara. 

Ebben az esetben csak a mőveletek létét kódoló bináris változókat vettem figyelembe két 

megoldás távolságának számításakor: 
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A fenti egyenlıtlenségnek a modellhez való hozzáadásával egy már megtalált megoldás 

tetszıleges sugarú környezetében kereshetünk jobb megoldásokat. Az 5.8. táblázat mutatja ennek 

a keresésnek az eredményét, az 5.5. ábrán pedig a kapott megoldás Gantt-diagramja látható. 

Mivel a célfüggvény számított alsó korlátja 100,14 h, a relatív gap az alsó korlát és a kapott 

legjobb megoldás között 4,2 %. Ahogy az a Gantt-diagramon látható, a dobozokat gyártó 

csomagolósor majdnem folyamatosan mőködik, így egészen közel kerülve az elméletileg elérhetı 

optimumhoz. 

 

5.8. táblázat Lokális keresés megoldási adatai 

Kiindulási megoldás [h] Keresés sugara [-] Futási idı [CPU sec] Talált megoldás [h] 

107,42 10 100001,20 104,52 
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5.5. ábra A lokális kereséssel talált megoldás Gantt-diagramja 

 

5.4. Összefoglalás 
Egy új algoritmust dolgoztam ki valós ipari mérető ütemezési problémák kezelésére. Az 

algoritmus mőködése a 4.4.2. fejezetben ismertetett modell alkalmazásán alapszik. Az eredeti 

ütemezési problémát alproblémákra bontjuk, amelyek jelentısen kisebb számú mőveletet 

kezelnek, mint amennyi a teljes probléma megoldásához lenne szükséges, így a megoldandó 

problémák mérete sokkal kisebb.  

Az egyes iterációkban elıször a legyártandó termékmennyiséget maximalizáljuk, majd az e 

termékmennyiség legyártásához szükséges gyártási idıt minimalizáljuk. A legyártandó 

termékmennyiség maximalizálásakor az egyes termékmegrendeléseket úgy súlyozzuk, hogy a 

korábbi határidıhöz tartozó megrendeléseket elégítsük ki elıbb. Az algoritmus akkor áll le, 

amikor az összes megrendelést kielégítettük, és/vagy minden nyersanyagot elfogyasztottunk.  
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Az algoritmus mőködését egy közepes mérető söripari példán szemléltettem. Az eredmények 

alapján az eljárás megbízhatóan mőködik és megvalósítható megoldást ad még igen szők 

határidıket tartalmazó problémák esetén is. 

A legyártandó termékmennyiség maximalizálási és a gyártási idıt minimalizáló probléma 

között a mőveletek típusának és méretének fixálása esetén rövidebb megoldási idı alatt gyengébb 

megoldást kaphatunk. Ezzel szemben, ha csak az adott iterációban legyártandó megrendelések 

mennyiségeit fixáljuk, azaz nagyobb lehetıség van a megoldás-struktúra átrendezésére a gyártási 

idıt minimalizáló lépésben, hosszabb számítási idı alatt jobb, rövidebb gyártási idıt adó 

megoldást kaphatunk. 

Az algoritmust különbözı mérető alproblémákra való felosztással is teszteltem. Egy lokális 

keresési metódussal a talált megoldás tovább javítható. 
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6. Eredményeim összefoglalása tézispontokban 
Kutatómunkám során vegyipari termelıvállalatok optimalizálási problémáival foglalkoztam. 

Mivel ezek a valós életbıl vett, tényleges ipari problémák, méretükbıl és komplexitásukból 

adódóan hagyományos matematikai eszközökkel nem oldhatók meg elfogadható számítási idı 

alatt. Így két különbözı területen – a folyamatszintézis és a folyamatütemezés területén – három 

különbözı eszközzel próbáltam a megoldhatóságot javítani. 

I. Tézis. Az eredeti Outer Approximation algoritmust (Duran és Grossmann, 1986a,b) a 

rektifikáló rendszerek optimalizálására alkalmasabb formára módosítottam. 

 a. Az új algoritmus az MILP mesterprobléma által nyújtott bináris változó vektor 

felhasználásával minden iterációban tányérról-tányérra megfelelı kezdıértéket számít minden 

folytonos változó számára. A jó kezdıértékek elégségesen alacsony értékre csökkenti a kezdeti 

ellentmondásosságot, így az NLP szolver képes megvalósítható megoldást találni. 

 b. A módosított Outer Approximation algoritmus az MILP mesterprobléma generálásakor 

nem használja fel a lineáris közelítéshez a fázisegyensúly számítására szolgáló egyenleteket. 

Elhagyásuk azért lehetséges, mert az NLP alprobléma által nyújtott megoldás 

komponensmérlegébıl az összetételek már következnek. A lineáris közelítéskor ezen nemkonvex 

korlátok kiküszöbölése megszünteti az esélyét annak, hogy a keresési térbıl megvalósítható 

megoldásokat vágjunk ki. A felhasznált nemlineáris korlátok számának csökkentése javítja a 

talált megoldás minıségét, és töredékére csökkenti a szükséges számítási idıt. [1, 6, 8] 

II. Tézis. Az élelmiszeriparban gyakran fordulnak elı tárolási idıkorlátokat, folyamatos 

feladatokat, és készülékek közötti speciális kapcsolódási korlátokat tartalmazó gyártási 

folyamatok. Az ilyen ütemezési problémák kezelésére a hagyományos irodalmi modellek 

alkalmatlanok. Ezért egy új, a problémához jobban alkalmazkodó szuperstruktúrát és MILP 

modellt dolgoztam ki. Az új modell az irodalmi modellektıl eltérıen közvetlenül kezeli a 

mőveletek közötti kapcsolatokat. A megoldhatóság érdekében a szuperstruktúrát olyan módon 

szőkítettem, hogy ne zárjunk ki potenciális optimális megoldásokat. Az ilyen módon a bináris 

változók számában kifejezhetı, csökkentett mérető probléma az új modellel már könnyen 

megoldható. Az új MILP modell az irodalmi ütemezési problémák esetében alulteljesít az 
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irodalmi modellekhez képest. Növekvı komplexitású feladatok esetében azonban elıtérbe 

kerülnek egyértelmő elınyei. A kezelendı élelmiszeripari feladat esetében a szükséges megoldási 

idı több nagyságrenddel alacsonyabb a legjobban teljesítı irodalmi modellnél is. [2,4,7] 

III. Tézis.  Az új modellt valós mérető söripari problémára alkalmaztam. A probléma mérete 

miatt a megoldás érdekében új dekompozíciós stratégiát dolgoztam ki. Az új szuperstruktúra 

speciális szerkezetét kihasználva az eredeti problémát a mőveletek száma szerint kisebb 

alproblémákra daraboltam. Ezek az alproblémák csökkentett méretüknek köszönhetıen 

könnyebben megoldhatók. Az algoritmus minden iterációban elıször a legyártott 

termékmennyiséget maximalizálja, majd az ehhez szükséges gyártási idıt minimalizálja. Az 

alproblémákból felépítve a kezelendı söripari probléma megoldása néhány perces számítási idıt 

igényelt.  

A gyártott termékmennyiség maximalizálási és a gyártási idıt minimalizáló probléma között a 

mőveletek méretének rögzítése esetén rövidebb megoldási idı alatt gyengébb megoldást 

kaphatunk. Ezzel szemben, ha a két lépés között csak a teljesítendı megrendelések mennyiségét 

rögzítjük, azaz nagyobb lehetıség van a megoldás-struktúra átrendezésére a gyártási idıt 

minimalizáló lépésben, hosszabb számítási idı alatt jobb, rövidebb gyártási idıt adó megoldást 

kaphatunk. Az algoritmus megbízhatóan mőködik egyre szőkülı határidık mellett is. Egy lokális 

keresési metódussal a talált megoldás tovább javítható. [3,5] 

Kutatómunkám során bizonyítottam, hogy alternatív technikák – nevezetesen a megoldó 

algoritmus módosítása, a szuperstruktúra szőkítése, és dekompozíciós stratégia alkalmazása – 

kidolgozásával és alkalmazásával a matematikai programozás hatékonysága nagyban javítható 

nagymérető és összetett optimalizálási problémák esetén is. 
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7. Jelölésjegyzék 

7.1. Módosított Outer Approximation algoritmus kife jlesztése és 
alkalmazása komplex extraktív desztillációs rendsze rekre 

7.1.1. Halmazok 
I   komponensek 

HV ⊆ I   csak a legnehezebb komponenst tartalmazó halmaz 

Jn   tányérok halmaza feltételes egységekben; n a tányérok száma az adott 

egységben 

K   feltételes egységek halmaza oszlopszekciónként 

S   oszlopszekciók halmaza /1=alsó, 2=felsı/ 

7.1.2. Indexek 
i   komponensek 

j   tányérok 

k   feltételes egységek 

s   oszlopszekciók 

first   elsı tányér 

in   belépı áram 

inner   közbensı tányér 

last   utolsó tányér 

out   kilépı áram 

7.1.3. Paraméterek 
P   nyomás         [Pa] 

7.1.4. Változók 
L folyadék komponensáram egyensúlyi tányérokat tartalmazó egységekben [kmol/h] 

V gız komponensáram egyensúlyi tányérokat tartalmazó egységekben [kmol/h] 

tL komponensáram folyadéktovábbító egységekben    [kmol/h] 

tV komponensáram gıztovábbító egységekben     [kmol/h] 

LIQ teljes folyadékáram        [kmol/h] 
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VAP teljes gızáram         [kmol/h] 

x folyadék moltört         [-] 

y gız moltört          [-] 

hL moláris folyadékentalpia egyensúlyi tányérokat tartalmazó egységekben [kJ/kmol] 

hV moláris gızentalpia egyensúlyi tányérokat tartalmazó egységekben [kJ/kmol] 

htL moláris folyadékentalpia a továbbító egységekben    [kJ/kmol] 

htV moláris gızentalpia a továbbító egységekben    [kJ/kmol] 

T hımérséklet           [K] 

p nyomás          [Hgmm] 

f fugacitás          [Hgmm] 

γ fugacitási együttható          [-] 

p0 tiszta komponens gıztenziója      [Hgmm] 

K egyensúlyi állandó         [-] 

obj célfüggvény 

7.1.5.Függvények 
Φγ aktivitási együttható számítására szolgáló függvény 

Φp gıznyomás számítására szolgáló függvény 

Φh folyadékentalpia számítására szolgáló függvény 

ΦH gızentalpia számítására szolgáló függvény 

 

7.2. Új MILP modell speciális jellemz ıkkel rendelkez ı ütemezési 
problémák megoldására 

7.2.1. Halmazok 
Iu,it ⊆ T   u készülékben végrehajtható it típusú feladatok (u∈U, it∈TT) 

IIN ⊆ T   feladatok, amelyek alapanyagukat más feladatokból kapják (nem a 

folyamat elsı feladatai) 

IOCIN ⊆ T   feladatok, amelyek egy adott alapanyagukat legfeljebb egy más 

mőveletbıl kaphatják 

IOUT ⊆ T   feladatok, amelyek termékét más feladatok felhasználják (nem a 

folyamat utolsó feladatai) 
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M    anyagok 

MINi ⊆ M   anyagok, amelyeket i feladat alapanyagaként felhasznál 

MORD    anyagok, amelyekhez termékrendelések tartoznak 

MOUTi ⊆ M   anyagok, amelyeket i feladat termékeként termel 

O    mőveletek 

ORDMm⊆ ORDS  m anyaghoz tartozó termékrendelések 

ORDS    megrendelések 

ORDUu,it ⊆ ORDS  megrendelések, amelyeket u készülékben végrehajtható it típusú 

feladatok termékei elégíthetnek ki 

OUu,it ⊆ O   u készülékben végrehajtható it típusú mőveletek (u∈U, it∈TT) 

OUORDord ⊆ O  ord megrendeléshez rendelt mőveletek 

RM ⊆ M   nyersanyagok 

T    feladatok 

TT    feladattípusok ( = {BATCH, CONT, PRES, POSTS, LOAD, EMP, 

STORE} ) 

U    készülékek (tárolókkal együtt) 

7.2.2. Indexek 
i,i1,i2,i3   feladatok 

it, it1,it2,it3   feladat típusok 

m    anyagok 

ord    termékrendelések 

ou,ou1,ou2,ou3  mőveletek 

u,u1,u2,u3   készülékek 

7.2.3. Paraméterek 
CAPu,i    u készülék i feladathoz tartozó kapacitása   [kg] 

MAXSTTu,i   i tárolási feladathoz tartozó maximális tárolási idı  [h] 

iuRATE ,    u készülékben végrehajtott i feladat egységnyi termékére esı 

mőveleti idı           [h/kg] 
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2,2,1,1 iuiuRATEC   egységnyi termékére esı mőveleti idı, ha az értéket két feladat 

határozza meg           [h/kg] 

C
im,ρ     m anyag sztöchiometriai együtthatója i feladat nyersanyagaként 

            [-] 

P
im,ρ     m anyag sztöchiometriai együtthatója i feladat termékeként 

            [-] 

TARRm    m nyersanyag érkezési ideje     [h] 

ordTFIN    ord megrendelés teljesítési határideje   [h] 

iuTFIX ,    u készülékben végrehajtott i feladat mőveleti idejének fix része 

            [h] 

2,2,1,1 iuiuTFIXC    mőveleti idı fix része, ha az értéket két feladat határozza meg 

            [h] 

THOR    ütemezési idıhorizont     [h] 

TRDm    m nyersanyag felhasználási határideje   [h] 

VARRm    m nyersanyag beérkezı mennyisége    [kg] 

ordVORD    ord megrendeléshez legyártandó termékmennyiség  [kg] 

ZII i1,i2    feladatok közötti konszekutív kapcsolatot jelzı bináris paraméter 

ZNLu,it1,ou1,u,it2,ou2  mőveletek közötti átfedést tiltó bináris paraméter 

ZOCu1,it1,ou1,u2,it2,ou2  mőveletek közötti megengedett kapcsolatokat jelzı bináris 

paraméter 

7.2.4. Változók 
),,(| ,, itu

it
ouu OUouTTitUutf ∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mővelet befejezési 

ideje            [h] 

),,(| ,, itu
it

ouu OUouTTitUuts ∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mővelet kezdési ideje 

            [h] 
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)1,1

,,,2,1,2,1,2,1(|

2,12,2,2,1,1,1

212,21,1

2,1
,2,2,2,1,1,1

==
∈∈∈∈∈∈

iiouituouitu

iiituitu

itit
miouuiouu

ZIIZOC

MINmMOUTmIiIiTTititUuu

vc

 

    m anyag árama u1 készülékben végrehajtott ou1-adik it1 típusú 

mőveletbıl u2 készülékben végrehajtott ou2-adik it2 típusú mőveletbe   [kg] 

),,,,(| ,,,, ordituitu
it

ordouu OUORDouORDUordOUouTTitUuvcord ∈∈∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletbıl ord 

megrendelés kielégítésére küldött anyag mennyisége     [kg] 

),,,(| ,,,, ituitu
it

iouu IiOUouTTitUuvt ∈∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletben végzett i 

feladat mérete           [kg] 

),,,,(| ,,,,, iituitu
it

miouu MINmIiOUouTTitUuvtin ∈∈∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletben végzett i 

feladat által felhasznált m anyag mennyisége      [kg] 

),,,,(| ,,,,, iituitu
it

miouu MOUTmIiOUouTTitUuvtout ∈∈∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletben végzett i 

feladat által termelt m anyag mennyisége       [kg] 

7.2.5. Logikai változók: 

)1,1,2,1

,2,1,2,1,2,1(|

2,12,2,2,1,1,12,21,1

2,21,12,2,2,2,1,1,1,1

==∈∈
∈∈∈∈

iiouituouituituitu

ituituiouituiouitu

ZIIZOCIiIi

OUouOUouTTititUuuZC
 

 igaz, ha az u1 készülékben végrehajtott ou1-adik it1 típusú mőveletben végzett i1 feladat 

által termékét az u2 készülékben végrehajtott ou2-adik it2 típusú mőveletben végzett i2 feladat 

felhasználja kiindulási anyagaként, hamis különben 

),,,(| ,,,, ituitu
it

iouu IiOUouTTitUuZT ∈∈∈∈  

 igaz, ha az u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletben i feladatot végzünk, 

hamis egyébként 
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7.2.6. Bináris változók: 

)1,1,2,1

,2,1,2,1,2,1(|

2,12,2,2,1,1,12,21,1

2,21,1
2,1

2,2,2,1,1,1

==∈∈
∈∈∈∈

iiouituouituituitu

ituitu
itit

iouuiouu

ZIIZOCIiIi

OUouOUouTTititUuuyc
 

 1, ha az u1 készülékben végrehajtott ou1-adik it1 típusú mőveletben végzett i1 feladat 

által termékét az u2 készülékben végrehajtott ou2-adik it2 típusú mőveletben végzett i2 feladat 

felhasználja kiindulási anyagaként, 0 különben. 

),,,(| ,,,, ituitu
it

iouu IiOUouTTitUuyt ∈∈∈∈  

 1, ha az u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletben i feladatot végzünk, 0 

egyébként. Ha u nem tudja végezni i feladatot, akkor a bináris változót nem hozzuk létre. 

 

7.3. Rolling Operation dekompozíciós stratégia kife jlesztése ipari 
ütemezési problémák megoldására 

7.3.1. Halmazok 
Iu,it ⊆ T   u készülékben végrehajtható it típusú feladatok (u∈U, it∈TT) 

M    anyagok 

MORD    anyagok, amelyekhez termékrendelések tartoznak 

O    mőveletek 

ORDMm⊆ ORDS  m anyaghoz tartozó termékrendelések 

ORDS    megrendelések 

OUu,it ⊆ O   u készülékben végrehajtható it típusú mőveletek (u∈U, it∈TT) 

RM ⊆ M   nyersanyagok 

T    feladatok 

TT    feladattípusok ( = {BATCH, CONT, PRES, POSTS, LOAD, EMP, 

STORE} ) 

U    készülékek (tárolókkal együtt) 

7.3.2. Indexek 
i,i1    feladatok 

it,it1    feladat típusok 

j    általános bináris változó indexe 

m    anyagok 
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ord    termékrendelések 

ou    mőveletek 

rbt    nyerssör tartály 

rbto    nyersanyagok 

u,u1,u2,u3   készülékek 

7.3.3. Paraméterek 
CAPu,i    u készülék i feladathoz tartozó kapacitása   [kg] 

MAXR    lokális keresés sugara      [-] 

NMINIT   iterációk minimális száma     [-] 

PYj    általános bináris változó aktuális értéke a lokális keresést 

megelızıen           [-] 

PYTu,it,ou,i   bináris változó aktuális értéke a lokális keresést megelızıen 

            [-] 

2,2,1,1 iuiuRATEC   egységnyi termékére esı mőveleti idı, ha az értéket két feladat 

határozza meg           [h/kg] 

P
im,ρ     m anyag sztöchiometriai együtthatója i feladat termékeként 

            [-] 

THOR    ütemezési idıhorizont     [h] 

TLOW    gyártási idı alsó korlátja     [h] 

iTRD     i feladat alapanyagának felhasználási határideje  [h] 

TSTANDrbto   rbto nyersanyag célhatárideje    [h] 

TSTART   aktuális alprobléma kezdési ideje    [h] 

TTARGord   ord megrendelés célhatárideje    [h] 

VRAWrbto   rbto nyersanyag mennyisége     [kg] 

VREQord   ord megrendeléshez legyártandó termékmennyiség  [kg] 

WRBTO   nyersanyagok súlya a mennyiség maximalizálási alprobléma 

célfüggvényében          [-] 

WLPD    termékek súlya a mennyiség maximalizálási alprobléma 

célfüggvényében          [-] 
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7.3.4. Változók 
objT    a gyártási idı minimalizálási alprobléma célfüggvénye [h] 

objV    a gyártott mennyiség maximalizálási alprobléma célfüggvénye 

            [kg] 

),,(| ,, itu
it
ouu OUouTTitUutf ∈∈∈  

    u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mővelet befejezési 

ideje            [h] 

vconsrbto|(rbto ∈ RM) 

    az aktuális alproblémában rbto nyersanyagból elfogyasztott 

mennyiség           [kg] 

)(| ORDSordvordord ∈  

    az aktuális alproblémában az ord megrendelés teljesítésére 

legyártott mennyiség          [kg] 

yj    általános bináris változó     [-] 

),,,(| ,,,, ituitu
it

iouu IiOUouTTitUuyt ∈∈∈∈  

 1, ha az u készülékben végrehajtott ou-adik it típusú mőveletben i feladatot végzünk, 0 

egyébként 
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8. Függelék 

8.1. Az ütemezési tesztprobléma adatrendszere 

8.1.1. Halmazok 
Anyagok: 
M := {'rbr1', 'rbr2', 'rpsbr1', 'rpsbr2','rebr1', 'rebr2', 'fbr1', 'fbr2', 'lbr1', 'lbr2', 'fsbr1', 'fsbr2', 'bbr1', 'bbr2', 'psbr1', 'psbr2', 'ebr1', 
'ebr2', 'pr1', 'pr2'} 
 
Mőveletek: 
O := {'1', '2', '3', '4', '5', '6'} 
 
Megrendelések: 
ORDS := {'lpd1', 'lpd2'} 
 
Feladatok: 
T := {'rstore1','rstore2', 'remp1', 'remp2', 'filt1', 'filt2', 'load1', 'load2', 'fors1', 'fors2', 'bbt1', 'bbt2', 'posts1', 'posts2', 'emp1', 'emp2', 
'pack1', 'pack2'} 
 
Feladat típusok: 
TT := {'prestorage', 'processing', 'poststorage', 'loading', 'emptying'} 
 
Készülékek: 
U := {'rbt1', 'rbt2', 'f1', 'b1', 'b2', 'l1', 'l2'} 
 

8.1.2. Alhalmazok 
Feladatok, amelyek it típusúak, és végrehajthatók u készülékben (u∈U, it∈TT): 
Iu,it :=  
I('rbt1','poststorage') := {'rstore1'} 
I('rbt1','emptying') := {'remp1'} 
I('rbt2','poststorage') := {'rstore2'} 
I('rbt2','emptying') := {'remp2'} 
I('f1','processing') := {'filt1', 'filt2'} 
I('b1','loading') := {'load1', 'load2'} 
I('b1','forstorage') := {'fors1', 'fors2'} 
I('b1','processing') := {'bbt1', 'bbt2'} 
I('b1','poststorage') := {'posts1', 'posts2'} 
I('b1','emptying') := {'emp1', 'emp2'} 
I('b2','loading') := {'load1', 'load2'} 
I('b2','forstorage') := {'fors1', 'fors2'} 
I('b2','processing') := {'bbt1', 'bbt2'} 
I('b2','poststorage') := {'posts1', 'posts2'} 
I('b2','emptying') := {'emp1', 'emp2'} 
I('l1','processing') := {'pack1', 'pack2'} 
I('l2','processing') := {'pack1', 'pack2'} 
 
Feladatok, amelyeknek lehet bemenı anyagáramuk más feladatoktól (azaz nem az elsı feladat a gyártási receptúrában): 
IIN := { 'remp1', 'remp2', 'filt1', 'filt2', 'load1', 'load2', 'fors1', 'fors2', 'bbt1', 'bbt2', 'posts1', 'posts2', 'emp1', 'emp2', 'pack1', 'pack2'} 
 
Feladatok, amelyek legfeljebb egy mővelettıl fogadhatnak bemenı anyagáramot: 
IOCIN := { 'remp1', 'remp2', 'filt1', 'filt2', 'load1', 'load2', 'bbt1', 'bbt2', 'emp1', 'emp2', 'pack1', 'pack2' } 
 
Feladatok, amelyek legfeljebb egy mőveletnek küldhetnek kimenı anyagáramot: 
IOCOUT := { 'remp1', 'remp2', 'filt1', 'filt2', 'load1', 'load2', 'fors1', 'fors2', 'bbt1', 'bbt2', 'emp1', 'emp2'} 
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Anyagok, amelyeket i feladat nyersanyagként felhasznál: 
MINi :=  
i MIN 
'rstore1’ ’rbr1’ 
'rstore2’ ’rbr2’ 
'remp1' 'rpsbr1' 
'remp2' 'rpsbr2' 
'filt1' 'rebr1' 
'filt2' 'rebr2' 
'load1' 'fbr1' 
'load2' 'fbr2' 
'fors1' 'lbr1' 
'fors2' 'lbr2' 
'bbt1' 'fsbr1' 
'bbt2' 'fsbr2' 
'posts1' 'bbr1' 
'posts2' 'bbr2' 
'emp1' 'psbr1' 
'emp2' 'psbr2' 
'pack1' 'ebr1' 
'pack2' 'ebr2' 
 
Megrendelésekhez tartozó anyagok (termékek): 
MORD := { 'pr1', 'pr2' } 
 
Anyagok, amelyeket i feladat során termékként keletkeznek: 
MOUTi :=  
i MOUT 
'rstore1’ 'rpsbr1' 
'rstore2’ 'rpsbr2' 
'remp1' 'rebr1' 
'remp2' 'rebr2' 
'filt1' 'fbr1' 
'filt2' 'fbr2' 
'load1' 'lbr1' 
'load2' 'lbr2' 
'fors1' 'fsbr1' 
'fors2' 'fsbr2' 
'bbt1' 'bbr1' 
'bbt2' 'bbr2' 
'posts1' 'psbr1' 
'posts2' 'psbr2' 
'emp1' 'ebr1' 
'emp2' 'ebr2' 
'pack1' 'pr1' 
'pack2' 'pr2' 
 

8.1.3. Paraméterek 
u készülék kapacitása i feladat során: 
CAPu,i :=  
 'rstore1’ 'rstore2' 'remp1’ 'remp2' 'filt1' 'filt2' 'load1' 'load2' 'fors1' 'fors2' 
rbt1 40 40 40 40       
rbt2 82 82 82 82       
f1     20 30     
b1       60 60 60 60 
b2       90 90 90 90 
l1           
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l2           
 
 'bbt1'  'bbt2'  'posts1' 'posts2' 'emp1' 'emp2' 'pack1'  'pack2' 
rbt1         
rbt2         
f1         
b1 60 60 60 60 60 60   
b2 90 90 90 90 90 90   
l1       20 30 
l2       30 40 
 
i tárolási feladat maximális tárolási ideje: 
MAXSTTu,i :=  
 'rstore1’ 'rstore2' 'remp1' 'remp2' 'filt1' 'filt2' 'load1' 'load2' 'fors1' 'fors2' 
rbt1 18          
rbt2  40         
f1           
b1         20 30 
b2         20 30 
l1           
l2           
 
 'bbt1'  'bbt2'  'posts1' 'posts2' 'emp1' 'emp2' 'pack1'  'pack2' 
rbt1         
rbt2         
f1         
b1   20 30     
b2   20 30     
l1         
l2         
 
egységnyi feladatméretre esı mőveleti idı: 
RATEu,i :=  
 'rstore1’ 'rstore2' 'remp1' 'remp2' 'filt1' 'filt2' 'load1' 'load2' 'fors1' 'fors2' 
rbt1           
rbt2           
f1     0.1 0.13     
b1           
b2           
l1           
l2           
 
 'bbt1'  'bbt2'  'posts1' 'posts2' 'emp1' 'emp2' 'pack1'  'pack2' 
rbt1         
rbt2         
f1         
b1         
b2         
l1       0.1 0.13 
l2       0.13 0.1 
 
egységnyi feladatméretre esı mőveleti idı, ha a paraméter értékét több feladat határozza meg: 
RATECu1,i1,u2,i2 :=  
RATEC(’rbt1’,’remp1’,’f1’,’filt1’) := 0.1; 
RATEC(’rbt2’,’remp2’,’f1’,’filt2’) := 0.13; 
RATEC(’f1’,’filt1’,’b1’,’load1’) := 0.1; 
RATEC(’f1’,’filt1’,’b2’,’load1’) := 0.1; 
RATEC(’f1’,’filt2’,’b1’,’load2’) := 0.13; 
RATEC(’f1’,’filt2’,’b2’,’load2’) := 0.13; 
RATEC(’b1’,’emp1’,’l1’,’pack1’) := 0.1; 
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RATEC(’b2’,’emp1’,’l1’,’pack1’) := 0.1; 
RATEC(’b1’,’emp1’,’l2’,’pack1’) := 0.13; 
RATEC(’b2’,’emp1’,’l2’,’pack1’) := 0.13; 
RATEC(’b1’,’emp2’,’l1’,’pack2’) := 0.13; 
RATEC(’b2’,’emp2’,’l1’,’pack2’) := 0.13; 
RATEC(’b1’,’emp2’,’l2’,’pack2’) := 0.1; 
RATEC(’b2’,’emp2’,’l2’,’pack2’) := 0.1; 
 
m anyag sztöchiometriai koefficiense, mint i feladat nyersanyaga: 

C
im,ρ  :=  

 'rbr1' 'rbr2' 'rpsbr1' 'rpsbr2' 'rebr1' 'rebr2' 'fbr1' fbr2' 'lbr1' 'lbr2' 
'rstore1’ 1          
'rstore2’  1         
'remp1’   1        
'remp2’    1       
'filt1'     1      
'filt2'      1     
'load1'       1    
'load2'        1   
'fors1'         1  
'fors2'          1 
'bbt1'           
'bbt2'           
'posts1'           
'posts2'           
'emp1'           
'emp2'           
'pack1'           
'pack2'           
 
 'fsbr1' ’fsbr2'  'bbr1' 'bbr2' 'psbr1' 'psbr2' 'ebr1' 'ebr2' 'pr1' 'pr2' 
'rstore1’           
'rstore2’           
'remp1’           
'remp2’           
'filt1'           
'filt2'           
'load1'           
'load2'           
'fors1'           
'fors2'           
'bbt1' 1          
'bbt2'  1         
'posts1'   1        
'posts2'    1       
'emp1'     1      
'emp2'      1     
'pack1'       1    
'pack2'        1   
 
m anyag sztöchiometriai koefficiense mint i feladat terméke: 

P
im,ρ  :=  

 'rbr1' 'rbr2' 'rpsbr1' 'rpsbr2' 'rebr1' 'rebr2' 'fbr1' fbr2' 'lbr1' 'lbr2' 
'rstore1’   1        
'rstore2’    1       
'remp1'     1      
'remp2'      1     
'filt1'       1    
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'filt2'        1   
'load1'         1  
'load2'          1 
'fors1'           
'fors2'           
'bbt1'           
'bbt2'           
'posts1'           
'posts2'           
'emp1'           
'emp2'           
'pack1'           
'pack2'           
 
 'fsbr1' ’fsbr2'  'bbr1' 'bbr2' 'psbr1' 'psbr2' 'ebr1' 'ebr2' 'pr1' 'pr2' 
'rstore1’           
'rstore2’           
'filt1'           
'filt2'           
'load1'           
'load2'           
'fors1' 1          
'fors2'  1         
'bbt1'   1        
'bbt2'    1       
'posts1'     1      
'posts2'      1     
'emp1'       1    
'emp2'        1   
'pack1'         1  
'pack2'          1 
 
i nyersanyag-tárolási feladat kezdési ideje: 
TARRi :=  
'rstore1’ 0 
'rstore2’ 4 
'remp1'  
'remp2'  
'filt1'  
'filt2'  
'load1'  
'load2'  
'fors1'  
'fors2'  
'bbt1'  
'bbt2'  
'posts1'  
'posts2'  
'emp1'  
'emp2'  
'pack1'  
'pack2'  
 
ord megrendelés határideje: 
TFINord :=  
'lpd1' 20 
'lpd2' 30 
 
i feladat mőveleti idejének fix része: 
TFIXu,i :=  
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 'rstore1’ 'rstore2' 'remp1' 'remp2' 'filt1' 'filt2' 'load1' 'load2' 'fors1' 'fors2' 
rbt1           
rbt2           
f1     1 0.5     
b1           
b2           
l1           
l2           
 
 'bbt1'  'bbt2'  'posts1' 'posts2' 'emp1' 'emp2' 'pack1'  'pack2' 
rbt1         
rbt2         
f1         
b1 2 3       
b2 2 3       
l1       1 0.5 
l2       0.5 1 
 
i feladat mőveleti idejének fix része, ha a paraméter értékét több feladat határozza meg: 
TFIXCu1,i1,u2,i2 :=  
TFIXC(’rbt1’,’remp1’,’f1’,’filt1’) := 1; 
TFIXC(’rbt2’,’remp2’,’f1’,’filt2’) := 0.5; 
TFIXC(’f1’,’filt1’,’b1’,’load1’) := 1; 
TFIXC(’f1’,’filt1’,’b2’,’load1’) := 1; 
TFIXC(’f1’,’filt2’,’b1’,’load2’) := 0.5; 
TFIXC(’f1’,’filt2’,’b2’,’load2’) := 0.5; 
TFIXC(’b1’,’emp1’,’l1’,’pack1’) := 1; 
TFIXC(’b2’,’emp1’,’l1’,’pack1’) := 1; 
TFIXC(’b1’,’emp1’,’l2’,’pack1’) := 0.5; 
TFIXC(’b2’,’emp1’,’l2’,’pack1’) := 0.5; 
TFIXC(’b1’,’emp2’,’l1’,’pack2’) := 0.5; 
TFIXC(’b2’,’emp2’,’l1’,’pack2’) := 0.5; 
TFIXC(’b1’,’emp2’,’l2’,’pack2’) := 1; 
TFIXC(’b2’,’emp2’,’l2’,’pack2’) := 1; 
 
Ütemezési idıhorizont: 
THOR := 32 
 
i nyersanyag-tárolási feladat befejezési határideje: 
TRDi :=  
'rstore1’ 18 
'rstore2’ 44 
'remp1' - 
'remp2' - 
'filt1' - 
'filt2' - 
'load1' - 
'load2' - 
'fors1' - 
'fors2' - 
'bbt1' - 
'bbt2' - 
'posts1' - 
'posts2' - 
'emp1' - 
'emp2' - 
'pack1' - 
'pack2' - 
 
ord megrendelés mennyisége: 
VORDord :=  
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'lpd1' 40 
'lpd2' 70 
 
 

8.2. Adaptált modellek 
Az itt részletezett modellek a következı publikációkban közölt modelleknek felelnek meg: 
1) Sundaramoorthy, A.; Karimi, I. A. A simpler better slot-based continuous-time formulation for short-term scheduling in 
multipurpose batch plants. Chem. Eng. Sci. 2005, 60, 2679-2702. 
2-3) Maravelias, C. T. Mixed-Time Representation for State-Task Network Models. Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 9129-9145. 
4) Shaik, M. A.; Floudas, C. A. Improved Unit-Specific Event-Based Continuous-Time Model for Short-Term Scheduling of 
Continuous Processes: Rigorous Treatment of Storage Requirements. Ind. Eng. Chem. Res. 2007, 46, 1764-1779. 
A szemléltetés érdekében elıször a három mintapélda state task network-jét és néhány kulcselemét mutatom be a következı 
oldalakon. A modelleket külön-külön tárgyalom az 1-4 fejezetekben. Minden modellhez tartozóan külön tárgyalom az egyes 
mintapéldákat. Az I. Problémára minden modellegyenletet közlök, a továbbiak esetén csak az új vagy megváltozott azonosítókat 
és korlátokat. Az egyenletek számozása elölrıl kezdıdik minden modell esetén. 
 

8.2.1. A mintapéldák állapot-feladat-hálózatai 

8.2.1.1. I. Probléma állapot-feladat-hálózata 
Két sörmárka: br1 and br2 
Készülékek: 
- két nyerssör-tartály: ’rbt1’  and ’rbt2’  
- egy szőrı: ’f1’  
- két BBT-tartály: ’b1’  and ’b2’  
- két csomagolósor: ’l1’  and ’l2’  

 

 
1. ábra I. Probléma állapot-feladat-hálózata 
 
Feladatok: 
- két sörmárka szőrése egy szőrıben: ’i4br1f1’  and ’i4br2f1’  
- két sörmárka BBT feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i7br1b1’ , ’i7br1b2’ , ’i7br2b1’ , and ’i7br2b2’  
- két sörmárka csomagolása ‘l1’-ben és ’l2’-ben: ’i10pr1l1’ , ’i10pr1l2’ , ’i10pr2l1’ , and ’i10pr2l2’  

m2br1 m4br1 

i4br1,f1 

m7br1 m10pr1 

i7br1,b1 

i7br1,b2 

i10pr1,l1 

i10pr1,l2 

m2br2 m4br2 

i4br2,f1 

m7br2 m10pr2 

i7br2,b1 

i7br2,b2 

i10pr2,l1 

i10pr2,l2 
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8.2.1.2. II. Probléma állapot-feladat-hálózata 

 
2. ábra II. Probléma állapot-feladat-hálózata 
 
Feladatok: 
- két sörmárka nyerssör-utótárolási feladata ’rbt1’-ben és ’rbt2’-ben: ’ibr1rbt1’  (’1’ sörmárka ’rbt1’-ben) and ’irb2rbt2’  (’2’ sörmárka ’rbt2’-ben). A nyerssör-tartályok elıre hozzá vannak 

rendelve a nyerssör márkákhoz. 
- két sörmárka szőrése egy szőrıben: ’i4br1f1’  and ’i4br2f1’  
- két sörmárka elıtárolási feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i6br1b1’ , ’i6br1b2’ , ’i6br2b1’ , and ’i6br2b2’  
- két sörmárka BBT feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i7br1b1’ , ’i7br1b2’ , ’i7br2b1’ , and ’i7br2b2’  
- két sörmárka utótárolási feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i8br1b1’ , ’i8br1b2’ , ’i8br2b1’ , and ’i8br2b2’  
- két sörmárka csomagolása ‘l1’-ben és ’l2’-ben: ’i10pr1l1’ , ’i10pr1l2’ , ’i10pr2l1’ , and ’i10pr2l2’  

m1br1 m2br1 m4br1 

m6br1,b1 m7br1,b1 

m8br1 m10pr1 

i2br1,rbt1 i4br1,f1 

i6br1,b1 

i6br1,b2 

i7br1,b1 

i7br1,b2 

i8br1,b1 

i8br1,b2 

i10pr1,l1 

i10pr1,l2 

m6br1,b2 m7br1,b2 

m1br2 m2br2 m4br2 

m6br2,b1 m7br2,b1 

m8br2 m10pr2 

i2br2,rbt2 i4br2,f1 

i6br2,b1 

i6br2,b2 

i7br2,b1 

i7br2,b2 

i8br2,b1 

i8br2,b2 

i10pr2,l1 

i10pr2,l2 

m6br2,b2 m7br2,b2 
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8.2.1.3. III. Probléma állapot-feladat-hálózata 

 
3. ábra III. Probléma állapot-feladat-hálózata 
Feladatok: 
- két sörmárka nyerssör-utótárolási feladata ’rbt1’-ben és ’rbt2’-ben: ’ibr1rbt1’  (’1’ sörmárka ’rbt1’-ben) and ’irb2rbt2’  (’2’ sörmárka ’rbt2’-ben). A nyerssör-tartályok elıre hozzá vannak 

rendelve a nyerssör márkákhoz. 
- két sörmárka szőrése egy szőrıben: ’i4br1rbt1f1b1’ , ’i4br1rbt1f1b2’ , ’i4br2rbt2f1b1’ , and ’i4br2rbt2f1b2’ ; minden szőrési feladat három készüléket vesz igénybe egyszerre 
- két sörmárka elıtárolási feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i6br1b1’ , ’i6br1b2’ , ’i6br2b1’ , and ’i6br2b2’  
- két sörmárka BBT feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i7br1b1’ , ’i7br1b2’ , ’i7br2b1’ , and ’i7br2b2’  
- két sörmárka utótárolási feladata ’b1’-ben és’b2’-ben: ’i8br1b1’ , ’i8br1b2’ , ’i8br2b1’ , and ’i8br2b2’  
- két sörmárka csomagolása ‘l1’-ben és ’l2’-ben: ’i10pr1l1’ , ’i10pr1l2’ , ’i10pr2l1’ , and ’i10pr2l2’  

A feladatok sorszáma (2, 4, 6, 7, 8, és 10) az adatrendszer jelölésjegyzékét követi. Ezért nem konszekutív a sorszámozás (mivel a töltési és ürítési mőveletek megtakaríthatók speciális 
jelölésrendszert használva). 
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8.2.2. Sundaramoorthy & Karimi 2005 

8.2.2.1. I. Probléma 

8.2.2.1.1. Halmazok 
SI    feladatok     index: i, i1 
SJ    készülékek     index: j, j1 
SM    anyagok     index: m 
SORD    termékmegrendelések    index: ord 
SN    idıszeletek     index: n, n1, n2 

8.2.2.1.2. Alhalmazok 
SIJj ⊆ SI   j készülékben végezhetı feladatok 
SORDMm ⊆ SORD  m anyaghoz tartozó megrendelések 
SMR ⊆ SM   nyersanyagok 

8.2.2.1.3. Paraméterek 
CAPi,j   j készülék i feladatra vonatkoztatott kapacitása 
TFIXi,j   j készülékben végzett i feladat mőveleti ideje 
Ri,j   j készülékben végzett i feladat gyártási sebessége 

C
im,ρ    m anyag i feladatra vonatkoztatott sztöchiometriai koefficiense a nyersanyagok között 

P
im,ρ    m anyag i feladatra vonatkoztatott sztöchiometriai koefficiense a termékek között 

M0m   m anyag kezdeti készlete 
MREQord   ord megrendelés mennyisége 
TFINord   ord megrendelés határideje 
TARRm   m anyag rendelkezésre állási ideje 
THOR   ütemezési horizont 

8.2.2.1.4. Változók 
ysi,j,n    j ∈ SJ, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Bináris. 1, ha i feladatot kezdünk tn idıpontban 
yordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Bináris. 1, ha ord megrendelést részben kielégítjük tn idıpontban 
zj,n    j ∈ SJ, n ∈ SN 
   Folytonos. 1, ha j készülék feladatot kezd vagy befejez tn idıpontban 
ypi,j,n    j ∈ SJ, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. 1, ha j készülék i feladat végzését folytatja tn idıpontban 
yfi,j,n    j ∈ SJ, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. 1, ha j készülék i feladatot befejez tn idıpontban 
vmm,n    m ∈ SM, n ∈ SN 
   Folytonos. m anyag készletszintje tn idıpontban 
bsi,j,n    j ∈ SJ, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. j készülékben tn idıpontban elkezdett i feladat mérete 
bpi,j,n    j ∈ SJ, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. j készülékben tn idıpontban folyamatban lévı i feladat mérete 
bfi,j,n    j ∈ SJ, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. j készülékben tn idıpontban befejezett i feladat mérete 
bordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Folytonos. ord megrendelés kielégítésére tn idıpontban küldött termék mennyisége 
sln    n ∈ SN 
   Folytonos. n-edik idıszelet hossza 
tn    n ∈ SN 
   Folytonos. n-edik idıszelet végidıpontja 
tr j,n    j ∈ SJ, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során 
folyamatban lévı feladat befejezéséig 
obj   Célfüggvény 
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8.2.2.1.5. Korlátok 

8.2.2.1.5.1. Anyagmérlegek 
m anyag készletszintje a tn idıpontban egyenlı m anyag készletszintjével a tn-1 idıpontban, plusz az m anyagnak a tn 
idıpontban keletkezett mennyisége, mínusz m anyagnak a tn idıpontban elfogyasztott mennyisége, mínusz a 
termékmegrendelések kielégítésére küldött termékmennyiség. 
Az elsı idıszeletre: 

∑∑ ∑∑ ∑
∈∈ ∈∈ ∈

−⋅−⋅+=
mjj SORDMord

nord
SJj SIJi

nji
C

im
SJj SIJi

nji
P

immnm bordbsbfMvm ,,,,,,,, 0 ρρ    

         1,, =∈∈ nSNnSMm  

            (1) 
Késıbbi idıszeletekre: 

∑∑ ∑∑ ∑
∈∈ ∈∈ ∈

− −⋅−⋅+=
mjj SORDMord

nord
SJj SIJi

nji
C

im
SJj SIJi

nji
P

imnmnm bordbsbfvmvm ,,,,,,,1,, ρρ    

         2,, ≥∈∈ nSNnSMm
            (2) 

8.2.2.1.5.2. Csak egy feladat 
Legfeljebb egy feladat kezdhetı el j készülékben bármely tn idıpontban: 

∑
∈

=
jSIJi

njinj ysz ,,,        SNnSNnSJj <∈∈ ,,

            (3) 

8.2.2.1.5.3. Mindig van feladat 
Legfeljebb egy feladat fejezhetı be j készülékben bármely tn idıpontban: 

∑
∈

=
jSIJi

njinj yfz ,,,       SNnnSNnSJj <≥∈∈ ,2,,  

            (4) 

8.2.2.1.5.4. Kezdés csak befejezés után 
Bármely j készülékben csak akkor kezdhetı új feladat, ha nincs folyamatban benne másik feladat. 

1,,, =+∑
∈

nj
SIJi

nji zyp
j

      SNnnSNnSJj <≥∈∈ ,2,,  

            (5) 

8.2.2.1.5.5. Vagy kezdés, vagy folytatás 
Bármely j készülékben csak akkor kezdhetı meg új i feladat, ha nincs folyamatban benne másik i feladat. 

1,,,, ≤+ njinji ypys      SNnnSNnSIJiSJj j <≥∈∈∈ ,2,,,
            (6) 

8.2.2.1.5.6. Vagy befejezés, vagy folytatás 
Bármely j készülékben csak akkor fejezhetı be i feladat, ha nincs folyamatban benne másik i feladat. 

1,,,, ≤+ njinji ypyf      SNnnSNnSIJiSJj j <≥∈∈∈ ,2,,,
            (7) 

8.2.2.1.5.7. Mérlegek készülékekre 
i feladat folyamatban van j készülékben tn idıpontban, ha folyamatban volt, vagy elkezdıdött tn-1 idıpontban, és nem 
fejezıdött be tn idıpontban. 

njinjinjinji yfysypyp ,,1,,1,,,, −+= −−     2,,, ≥∈∈∈ nSNnSIJiSJj j  

            (8) 

8.2.2.1.5.8. Anyagmérleg mőveletekre 
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A j készülékben az n-edik idıszelet alatt folyamatban lévı i feladat mérete egyenlı az n-1-edik idıszelet alatt folyamatban 
lévı i feladat méretével, plusz a tn-1 idıpontban elkezdett i feladat mérete, mínusz a tn idıpontban befejezett i feladat mérete. 

njinjinjinji bfbsbpbp ,,1,,1,,,, −+= −−     0,2,,, ≠≥∈∈∈ inSNnSIJiSJj j

            (9) 

8.2.2.1.5.9. Kapacitáskorlátok 
Ha j készülékben tn idıpontban nem kezdıdik i feladat, akkor a j készülékben tn idıpontban kezdıdı i feladat mérete nulla: 

njijinji ysCAPbs ,,,,, ⋅≤       0,,, ≠∈∈∈ iSNnSIJiSJj j  

            (10) 
Ha j készülékben tn idıpontban nincs folyamatban i feladat, akkor a j készülékben tn idıpontban folyamatban lévı i feladat 
mérete nulla: 

njijinji ypCAPbp ,,,,, ⋅≤     0,,2,,, ≠<≥∈∈∈ iSNnnSNnSIJiSJj j  

            (11) 
Ha j készülékben tn idıpontban nem fejezıdik be i feladat, akkor a j készülékben tn idıpontban befejezıdı i feladat mérete 
nulla: 

njijinji yfCAPbf ,,,,, ⋅≤     0,,2,,, ≠<≥∈∈∈ iSNnnSNnSIJiSJj j  

            (12) 

8.2.2.1.5.10. Visszamaradó idı mérlege 
tn+1 idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat befejezéséig egyenlı a tn 
idıpontban visszamaradó idıvel, plusz a tn idıpontban elkezdıdı feladat mőveleti ideje, mínusz az n+1-edik idıszelet 
hossza. 

1,,,,,,,1, )( +
∈

+ −⋅+⋅+≥ ∑ n
SIJi

njijinjijinjnj slysTFIXbsRtrtr
j

  SNnSNnSJj <∈∈ ,,

            (13) 

8.2.2.1.5.11. Visszamaradó idı felsı korlátja 
tn idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat befejezéséig nem lehet 
hosszabb, mint az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat mőveleti ideje. 

∑
∈

⋅+⋅≤
jSIJi

njijinjijinj ypTFIXbpRtr )( ,,,,,,,    SNnnSNnSJj <≥∈∈ ,2,,  

            (14) 

8.2.2.1.5.12. Termékmegrendelések kielégítése 
Az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes termékmennyiség egyenlı kell, hogy legyen az ord megrendelés 
mennyiségével, ha ord megrendelés határideje korábbi, mint az ütemezési idıhorizont vége. 

ord
SNn

nord MREQbord =∑
∈

,      THORTFINSORDord ord ≤∈ ,

            (15) 
Az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes termékmennyiség nem lehet nagyobb, mint az ord megrendelés mennyisége. 

ord
SNn

nord MREQbord ≤∑
∈

,         SORDord ∈

            (16) 
Ha tn idıpontban részben sem elégítjük ki ord megrendelést, akkor az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes 
termékmennyiség nulla. 

nordordnord yordMREQbord ,, ⋅≤      SNnSORDord ∈∈ ,  

            (17) 
Ha tn idıpontban részben kielégítjük ord megrendelést, akkor tn idıpont nem lehet késıbbi, mint ord megrendelés határideje. 

)1( ,nordordn yordTHORTFINt −⋅≤−      SNnSORDord ∈∈ ,  

            (18) 

8.2.2.1.5.13. Nyersanyag-korlátok 
Ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, akkor tn idıpont nem lehet korábbi, mint i feladat nyersanyagainak rendelkezésre állási 
ideje. 
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nnjim tysTARR ≤⋅ ,,      SNnSMRmSIJiSJj C
imj ∈>∈∈∈ ,0,,, ,ρ

            (19) 

8.2.2.1.5.14. Idıszeletek sorba rendezése 
Az idıszeletek közötti távolság beállítása 

nnn sltt += −1          2, ≥∈ nSNn  

            (20) 

8.2.2.1.5.15. Célfüggvény 
A célfüggvény az utolsó idıszelet végidıpontja. 

ntobj =          SNnSNn =∈ ,
            (21) 

8.2.2.1.6. Modell korlátok 
A modell az I. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (1) – (21), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,j,n, yordord,n ∈ {0, 1}  
zj,n, ypi,j,n, yfi,j,n ∈ [0; 1] 
vmm,n ∈ [0; 1000] 
bsi,j,n, bpi,j,n, bfi,j,n ∈ [0; CAPi,j] 
bpi,j,n, bfi,j,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bpi,j,n ∈ [0; 0]          n = |SN| 
bordord,n ∈ [0; MREQord] 
sln, tn, tr j,n ∈ [0; THOR] 
sln, tr j,n ∈ [0; 0]          n = 1 
tr j,n ∈ [0; 0]           n = |SN| 
 

8.2.2.2. II. Probléma 
A tárolási feladatok nem csak a kezdési idıpontban, hanem teljes idıtartamuk alatt fogadhatnak nyersanyagot. Hasonlóan, 
termékük nem csak befejezésük pillanatában, hanem teljes idıtartamuk alatt felhasználható. Ezért a (10) és (12) 
kapacitáskorlátok módosulnak: az egyenletek eredeti formájukban csak a gyártási feladatokra igazak ((22) és (23) 
egyenletek); tárolási feladatok esetében bsi,j,n and bfi,j,n különbözhet nullától akkor is, ha ypi,j,n értéke 1 ((24) és (25) 
egyenletek). 
A visszamaradó idıre felírt mérlegegyenletek és korlátok ((13) és (14) egyenletek) szintén módosulnak, oly módon, hogy a 
tárolási idı a mőveleti idı részévé válik. A tárolási feladatok miatt Zero-Wait tárolási elvet alkalmazunk: például a BBT 
feladatot pontosan akkor kell elkezdeni, amikor az elıtárolási feladat befejezıdik. Ezért a visszamaradó idıre felírt 
mérlegegyenlet ((13) egyenlet) egyenlıtlenségrıl egyenlıségre ((31) egyenlet) módosul. 
Ebbıl a célból egy új változó, idletimei,j,n, bevezetése szükséges, hogy az egyenlet kielégíthetı legyen akkor is, amikor a 
készülékben semmilyen feladat nem kezdıdik (azaz amikor i=0). 
Egy új változó, tdureffi,j,n, is bevezetésre kerül. Értéke egyenlı vagy nagyobb kell legyen, mint a j készülékben tn idıpontban 
elkezdett i feladat mőveleti ideje, és nulla kell legyen, ha a készülékben semmilyen feladat nem kezdıdik. Elıtárolási- és 
BBT feladatokra egyenlı kell legyen, mint a j készülékben tn idıpontban elkezdett i feladat mőveleti ideje ((28) és (29) 
egyenletek). Szőrési és csomagolási mőveletek esetében, amelyekre a Zero-Wait követelmény nem érvényes, hosszabb is 
lehet. 
A (14) egyenlet a (32) egyenletté módosul; így a tárolási idı a mőveleti idı részévé válik. Az idletimej,n / storesi,j,n változók 
nem különbözhetnek nullától, ha a készülékben semmilyen feladat nem kezdıdik ((26), (27) és (30) egyenletek). 
Új korlátok szükségesek ((33) és (34) egyenlet) annak biztosítására, hogy a nyersanyagokat rendelkezésre állásuk 
idıpontjában elkezdjük tárolni. 

8.2.2.2.1. Alhalmazok 
SIS ⊆ SI   tárolási feladatok 
SISPRE ⊆ SIS  elıtárolási feladatok 
SISPOST ⊆ SIS  utótárolási feladatok 

8.2.2.2.2. Paraméterek 
TIMAXi,j   j készülékben végzett i feladat maximális mőveleti ideje 
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8.2.2.2.3. Változók 
idletimej,n   j ∈ SJ, n ∈ SN 
   Folytonos. j készülék üresjárati ideje tn idıpontban 
tstoresi,j,n   j ∈ SJ, i ∈ SIS, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. j készülékben tn idıpontban elkezdett i tárolási feladat mőveleti ideje 
tstorepi,j,n   j ∈ SJ, i ∈ SIS, i ∈ SIJj, n ∈ SN 
   Folytonos. j készülékben tn idıpontban folyamatban lévı i tárolási feladat mőveleti ideje 
tdureffi,j,n   j ∈ SJ, i ∈ (SIJj\SIS), n ∈ SN 
   Folytonos. j készülékben tn idıpontban elkezdett i gyártási feladat tényleges mőveleti ideje 

8.2.2.2.4. Korlátok 

8.2.2.2.4.1. Kapacitáskorlátok 
Gyártási vagy utótárolási feladat csak kezdési idıpontjában fogadhat nyersanyagot: 

njijinji ysCAPbs ,,,,, ⋅≤      0,),\(, ≠∈∈∈ iSNnSISPRESIJiSJj j

            (22) 
Gyártási vagy elıtárolási feladat terméke csak befejezési idıpontjában használható fel: 

njijinji yfCAPbf ,,,,, ⋅≤    0,,2,),\(, ≠<≥∈∈∈ iSNnnSNnSISPOSTSIJiSJj j

            (23) 
Elıtárolási feladat nem csak kezdési idıpontjában, hanem egész idıtartama alatt fogadhat nyersanyagot:  

)( ,,,,,,, njinjijinji ypysCAPbs +⋅≤    0,),(, ≠∈∩∈∈ iSNnSISPRESIJiSJj j

            (24) 
Utótárolási feladat terméke nem csak befejezési idıpontjában használható fel, hanem egész idıtartama alatt:  

)( ,,,,,,, njinjijinji ypyfCAPbf +⋅≤  0,,2,),(, ≠<≥∈∩∈∈ iSNnnSNnSISPOSTSIJiSJj j

            (25) 

8.2.2.2.4.2. Idıkorlátok 
Tárolási feladat mőveleti idejének felsı korlátja a tárolási feladat kezdési idıpontjában 

njijinji ysTIMAXtstores ,,,,, ⋅≤       SNnSIJiSJj j ∈∈∈ ,,
            (26) 
Tárolási feladat mőveleti idejének felsı korlátja a tárolási feladat folyamán 

njijinji ypTIMAXtstorep ,,,,, ⋅≤      SNnSIJiSJj j ∈∈∈ ,,
            (27) 
j készülékben tn idıpontban elkezdett i feladat tényleges mőveleti idejének felsı korlátja 

njijinji ysTIMAXtdureff ,,,,, ⋅≤      SNnSISSIJiSJj j ∈∈∈ ,\,  

            (28) 
j készülékben tn idıpontban elkezdett i feladat tényleges mőveleti idejének alsó korlátja 

njinjijinjiji tdureffysTFIXbsR ,,,,,,,, ≤⋅+⋅    SNnSISSIJiSJj j ∈∈∈ ,\,  

            (29) 
j készülék üresjárati idejének felsı korlátja 

∑
=

⋅≤
0

,,,
i

njinj ysTHORidletime       SNnSJj ∈∈ ,

            (30) 

8.2.2.2.4.3. Visszamaradó idı mérlege 
tn+1 idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat befejezéséig egyenlı a tn 
idıpontban visszamaradó idıvel, plusz a tn idıpontban elkezdıdı feladat tényleges mőveleti ideje, plusz a készülék üresjárati 
ideje, mínusz az n+1-edik idıszelet hossza. 

1,,,,,,1, )( +
∈

+ −+++= ∑ nnjnji
SIJi

njinjnj slidletimestorestdurefftrtr
j

 SNnSNnSJj <∈∈ ,,

            (31) 

8.2.2.2.4.4. Visszamaradó idı felsı korlátja 
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tn idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat befejezéséig nem lehet 
hosszabb, mint az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat mőveleti ideje. 

∑∑
=∈

⋅++⋅+⋅≤
0

,,,,,,,,,,, )(
i

nji
SIJi

njinjijinjijinj ypTHORtstorepypTFIXbpRtr
j

   

        SNnnSNnSJj <≥∈∈ ,2,,  

            (32) 

8.2.2.2.4.5. Nyersanyagkorlátok 
Ha i utótárolási feladat m nyersanyagot fogyasztja, akkor i feladat kezdési ideje m nyersanyag rendelkezésre állási idejével 
kell megegyezzen. 

)1( ,, njimn ysTHORTARRt −⋅≤−    SNnSMRmSIJiSJj C
imj ∈>∈∈∈ ,0,,, ,ρ

            (33) 
Minden nyersanyagot pontosan egy utótárolási feladat fogyaszt el. 

1

}
|{

,, =∑ ∑
∈

∈
∈∈SNn

SIJi
SJjj

nji

j

ys        0,, , >∈∈ C
imSMRmSIi ρ

            (34) 

8.2.2.2.4.6. További korlátok 
Mivel ZW elv érvényes, ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban befejezıdı i1 feladatnak, amely i 
feladat nyersanyagát termeli. 

∑ ∑
>

∈ ∈

≤

0
,\1 1

,1,1,,

1,
P

im

SISPOSTSIi SJj
njinji yfys

ρ

         

  ( ) SNnSMmSIJSISPRESIiSJj
SISPOSTSIi

P
im

C
imj ∈>>∈∩∈∈ ∑

∈

,0,0,,\,
\1

1,, ρρ  

            (35) 
Mivel ZW elv érvényes, ha i feladat befejezıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban kezdıdı i1 feladatnak, amely i 
feladat termékét fogyasztja. 

∑ ∑
>

∈ ∈

≤

0
,\1 1

,1,1,,

1,
C

im

SISPRESIi SJj
njinji ysyf

ρ

         

  ( ) SNnSMmSIJSISPOSTSIiSJj
SISPRESIi

C
im

P
imj ∈>>∈∩∈∈ ∑

∈

,0,0,,\,
\1

1,, ρρ

            (36) 

8.2.2.2.5. Modell korlátok 
A modell a II. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (1)-(9), (11), (15)-(36), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,j,n, yordord,n ∈ {0, 1}  
zj,n, ypi,j,n, yfi,j,n ∈ [0; 1] 
vmm,n ∈ [0; M0m] 

vmm,n ∈ [0; 0]   SNnTHORTIMAXTARRSMRm ji
SIJjSIi

m

C
im

i

=≤+∈
>

∈∈
,))(max(, ,

0
,,

,ρ

 

bsi,j,n, bpi,j,n, bfi,j,n ∈ [0; CAPi,j] 
bpi,j,n, bfi,j,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bsi,j,n, bpi,j,n ∈ [0; 0]         n = |SN| 
bordord,n ∈ [0; MREQord] 
sln, tn, tr j,n ∈ [0; THOR] 
sln, tr j,n ∈ [0; 0]          n = 1 
tr j,n ∈ [0; 0]           n = |SN| 
tstoresi,j,n, tstorepi,j,n, idletimej,n ∈ [0; THOR] 
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8.2.2.3. III. Probléma 
Az anyamérlegek ((1) és (2) egyenletek) módosulnak a folyamatos feladatok kezelésének érdekében. nem-végtermékek 
esetén egy feladat a termékét a feladat kezdésekor termeli, és a nyersanyagokat a befejezésekor fogyasztja ((37) és (38) 
egyenletek). 
Mivel a bs változóknak három indexük (i,j,n) van, minden feladatnak, amely több készüléket vesz igénybe (azaz a szőrési és 
csomagolási feladatok), több bs változója van, minden készülékhez egy. Ezért ezen változók egyenlıségét elı kell írni ((41)-
(43) egyenletek) minden, a feladat által igényelt készülékre; míg az anyagmérlegek csak egyet tartalmaznak ezekbıl a 
változókból ((37)-(40) egyenletek). Így a készülékek egy új alhalmazát szükséges bevezetni, amely az adott feladat központi 
készüléke (jelen esetben a szőrési feladatok esetén a szőrık, csomagolási feladatok esetén a csomagolósorok). 
Átfedés tiltott két gyártási feladat ((44)-(46) egyenletek) és két tárolási feladat ((47)-(49) egyenletek) között. Tárolási feladat 
nem fedhet át szakaszos gyártási feladattal ((50) egyenlet), és tárolási feladat nem kezdıdhet el, amíg gyártási feladat van 
folyamatban ((51) egyenlet). 
(31)-(32) egyenletek módosulnak a tárolási idınek a mőveleti idıbıl való kizárásával ((52)-(54) egyenletek). 
Biztosítani kell, hogy ha egy szőrési feladat befejezıdik, az elıtárolási feladat a szőrési feladat befejezıdése után fejezıdik be 
((55) egyenlet); és ha egy csomagolási feladat elkezdıdik, az utótárolási feladat a csomagolási feladat elkezdıdése elıtt 
kezdıdik el ((56) egyenlet). 
Végül a tárolási feladatok idıtartamát a ysi,j,n és yfi,j,n bináris változók felhasználásával számítjuk ((57) és (58) egyenletek). 

8.2.2.3.1. Alhalmazok 
SIP ⊆ SI    gyártási feladat 
SIPB ⊆ SIP   szakaszos gyártási feladat 
SIPC ⊆ SIP   folyamatos gyártási feladat 
SJIPi ⊆ SJ   i feladat központi készüléke 
SMPR ⊆ SM   végtermékek 

8.2.2.3.2. Változók 
zstj,n   j ∈ SJ, n ∈ SN 
 Folytonos. 1, ha j készülék tárolási feladatot kezd el vagy fejez be tn idıpontban 

8.2.2.3.3. Korlátok 

8.2.2.3.3.1. Anyagmérlegek nem-végtermékekre 
A szakaszos gyártási feladatokban termelt termékeket a feladat befejezési idıpontjában lehet felhasználni, míg a folyamatos 
feladatokban termelt termékeket a feladat kezdési idıpontjában lehet felhasználni. 
Az elsı idıszeletre: 

∑∑ ∑

∑ ∑∑ ∑∑ ∑

∈∈ ∈

−∈ ∈∈ ∈−∈ ∈

−⋅−

⋅−⋅+⋅+=
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P
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,,,,,,,,,, 0
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ρρρ
 

        1,,\ =∈∈ nSNnSMPRSMm
            (37) 
Késıbbi idıszeletekre: 
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P
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,,,,,,,,,1,,
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        2,,\ ≥∈∈ nSNnSMPRSMm
            (38) 

8.2.2.3.3.2. Anyagmérlegek végtermékekre 
Végtermékeket termelı feladat termékét a feladat befejezési idıpontjában lehet felhasználni a megrendelések kielégítésére. 
Az elsı idıszeletre: 

∑∑ ∑
∈∈ ∈

−⋅+=
mi SORDMord

nord
SIi SJIPj

nji
P

immnm bordbfMvm ,,,,, 0 ρ    1,, =∈∈ nSNnSMPRm

            (39) 
Késıbbi idıszeletekre: 
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∑∑ ∑
∈∈ ∈

− −⋅+=
mi SORDMord

nord
SIi SJIPi

nji
P

imnmnm bordbfvmvm ,,,,1,, ρ    2,, ≥∈∈ nSNnSMPRm

            (40) 

8.2.2.3.3.3. Feladat méretének egyenlısége 
Azon feladatok mérete, amelyek egyszerre több készüléket igényelnek, egyenlı kell legyen az összes igénybe vett 
készülékben. 
tn idıpontban elkezdett i feladat méretének egyenlısége: 

njinji bsbs ,1,,, =      SNnSIJiSJIPjjjSJjj ji ∈∈∈≠∈ ,,,1,1, 1  

            (41) 
tn idıpontban folyamatban lévı i feladat méretének egyenlısége: 

njinji bpbp ,1,,, =     SNnSIJiSJIPjjjSJjj ji ∈∈∈≠∈ ,,,1,1, 1  

            (42) 
tn idıpontban befejezett i feladat méretének egyenlısége: 

njinji bfbf ,1,,, =      SNnSIJiSJIPjjjSJjj ji ∈∈∈≠∈ ,,,1,1, 1  

            (43) 

8.2.2.3.3.4. Átfedés lehetıvé tétele 
Legfeljebb egy gyártási feladat kezdhetı el j készülékben bármelyik tn idıpontban 

∑
∈
∈

=

SIPi
SIJi

njinj

j

ysz
,

,,,        SNnSNnSJj <∈∈ ,,

            (44) 
Legfeljebb egy gyártási feladat fejezhetı be j készülékben bármelyik tn idıpontban 

∑
∈
∈

=

SIPi
SIJi

njinj

j

yfz
,

,,,       SNnnSNnSJj <≥∈∈ ,2,,

            (45) 
j készülék csak akkor folytathatja i feladat végzését, ha nem kezd, folytat vagy fejez be éppen másik feladatot. 

1,
,

,, =+∑
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nj

SIPi
SIJi

nji zyp
j

      SNnnSNnSJj <≥∈∈ ,2,,  

            (46) 
Legfeljebb egy tárolási feladat kezdhetı el j készülékben bármelyik tn idıpontban 
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SISi
SIJi

njinj

j

yszst
,

,,,      SNnSNnSIJSISSJj j <∈∅≠∩∈ ,,)(,

            (47) 
Legfeljebb egy tárolási feladat fejezhetı be j készülékben bármelyik tn idıpontban 
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            (48) 
j készülék csak akkor folytathatja i tárolási feladat végzését, ha nem kezd, folytat vagy fejez be éppen másik tárolási 
feladatot. 
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SIJi

nji zstyp
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    SNnnSNnSIJSISSJj j <≥∈∅≠∩∈ ,2,,)(,

            (49) 
j készülék nem kezdhet el tárolási feladatot, és szakaszos gyártási feladatot egy idıpontban. 
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            (50) 
j készülék nem kezdhet el tárolási feladatot, és szakaszos gyártási feladatot egy idıpontban. 
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1,
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nji zstyp
j

        SNnSJj ∈∈ ,

            (51) 

8.2.2.3.3.5. Idıkorlátok 
tn+1 idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat befejezéséig egyenlı a tn 
idıpontban visszamaradó idıvel, plusz a tn idıpontban elkezdıdı feladat tényleges mőveleti ideje, plusz a készülék üresjárati 
ideje, mínusz az n+1-edik idıszelet hossza. 

1,,,,1, +
∈

+ −++= ∑ nnj
SIJi

njinjnj slidletimetdurefftrtr
j

   SNnSNnSJj <∈∈ ,,

            (52) 
tn idıpontban visszamaradó idı a j készülékben az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat befejezéséig nem lehet 
hosszabb, mint az n-edik idıszelet során folyamatban lévı feladat mőveleti ideje, ha az n-edik idıszelet során van 
folyamatban feladat. Ha az n-edik idıszelet során nincs folyamatban feladat, akkor a visszamaradó idı értéke tetszıleges 
lehet. 

∑∑
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SIJi
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            (53) 
A j készülék üresjárati idejének felsı korlátja 
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            (54) 

8.2.2.3.3.6. Elıtárolás befejezése 
Ha egy i folyamatos gyártási feladat tn idıpontban fejezıdik be, kell lennie egy elıtárolási feladatnak, amely i termékét 
használja fel nyersanyagaként, és tn idıpont után fejezıdik be. 
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            (55) 

8.2.2.3.3.7. Utótárolás kezdése 
Ha egy i folyamatos gyártási feladat tn idıpontban kezdıdik, kell lennie egy utótárolási feladatnak, amely i nyersanyagát 
termeli, és tn idıpont elıtt kezdıdik. 
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            (56) 

8.2.2.3.3.8. Tárolási idı számítása 
Ha i tárolási feladat tn idıpontban kezdıdik, és tn1 idıpontban fejezıdik be, akkor idıtartama egyenlı a két pont által 
meghatározott idıtartammal. 
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            (58) 

8.2.2.3.3.9. További korlátok a bináris redundancia csökkentésére 
tn idıpontban elkezdett i feladat bináris változójának egyenlısége: 

njinji ysys ,1,,, =    SNnsiiSIJiSJIPjjjSJjj ji ∈≠≠∈∈≠∈ ,0,0,,,1,1, 1

            (59) 
tn idıpontban folyamatban lévı i feladat bináris változójának egyenlısége: 

njinji ypyp ,1,,, =    SNnsiiSIJiSJIPjjjSJjj ji ∈≠≠∈∈≠∈ ,0,0,,,1,1, 1

            (60) 
tn idıpontban befejezett i feladat bináris változójának egyenlısége: 

njinji yfyf ,1,,, =     SNnsiiSIJiSJIPjjjSJjj ji ∈≠≠∈∈≠∈ ,0,0,,,1,1, 1

            (61) 
Mivel ZW elv érvényes, ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban befejezıdı i1 feladatnak, amely i 
feladat nyersanyagát termeli. 

∑ ∑
>

∈ ∈

≤

0
),\(1 1

,1,1,,

1,

1
P

im

iSISPOSTSIi SJIPj
njinji yfys

ρ

        

  SNnSISPRESIiSIJiSJjSMm
SISPOSTSIi

P
im

C
imj ∈>>∈∈∈∈ ∑

∈

,0,0,\,,,
)\(1
1,, ρρ  

            (62) 
Mivel ZW elv érvényes, ha i feladat befejezıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban kezdıdı i1 feladatnak, amely i 
feladat termékét használja fel. 
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8.2.2.3.4. Modell korlátok 
A modell a III. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (6)-(9), (11), (15)-(30), (33)-(34), (37)-(63), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,j,n, yordord,n ∈ {0, 1}  
zj,n, zstj,n, ypi,j,n, yfi,j,n ∈ [0; 1] 
ypi,j,n ∈ [0; 0]          n = |SN| 
vmm,n ∈ [0; M0m] 

vmm,n ∈ [0; 0]   SNnTHORTIMAXTARRSMRm ji
SIJjSIi

m

C
im

i

=≤+∈
>

∈∈
,))(max(, ,

0
,,

,ρ

 

bsi,j,n, bpi,j,n, bfi,j,n ∈ [0; CAPi,j] 
bpi,j,n, bfi,j,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bsi,j,n, bpi,j,n ∈ [0; 0]         n = |SN| 
bordord,n ∈ [0; MREQord] 
sln, tn, tr j,n ∈ [0; THOR] 
sln, tr j,n ∈ [0; 0]          n = 1 
tr j,n ∈ [0; 0]           n = |SN| 
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tstoresi,j,n, tstorepi,j,n, idletimej,n tdureffi,j,n, ∈ [0; THOR] 
 
 

8.2.3. Maravelias 2005 (folytonos) 

8.2.3.1. I. Probléma 
“Maravelias, C. T. Mixed-Time Representation for State-Task Network Models. Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 9129-9145.” 
eredeti modelljét úgy módosítottam, hogy az utolsó eseménypontot elhagytam. Az utolsó eseménypont nem szükséges, ha 
nincs köztitermék az ütemezési idıhorizont végén. Ilyen módon az eseménypontok száma – és így a bináris változók száma, 
ezáltal a probléma mérete – csökkenthetı. 
A köztes határidık teljesítését a “Maravelias, C. T.; Grossmann, I. E. A General Continuous State Task Network Formulation 
for Short Term Scheduling of Multipurpose Batch Plants with Due Dates. PSE 2003, 274-279.” közleményben közölt 
megoldással biztosítom. 

8.2.3.1.1. Halmazok 
SI    feladatok     index: i, i1 
SJ    készülékek     index: j 
SM    anyagok     index: m 
SORD    termékmegrendelések    index: ord 
SN    eseménypontok    index: n, n1 

8.2.3.1.2. Alhalmazok 
SIJj ⊆ SI    j készülékben végezhetı feladatok 
SORDMm ⊆ SORD   m anyaghoz tartozó megrendelések 
SMR ⊆ SM   nyersanyagok 

8.2.3.1.3. Paraméterek 
CAPi    i feladat kapacitása 
TFIXi    i feladat mőveleti idejének fix része 
Ri    i feladat gyártási sebessége 

C
im,ρ     m anyag i feladatra vonatkoztatott sztöchiometriai koefficiense a nyersanyagok között 

P
im,ρ     m anyag i feladatra vonatkoztatott sztöchiometriai koefficiense a termékek között 

M0m    m anyag kezdeti készlete 
MREQord    ord megrendelés mennyisége 
TFINord    ord megrendelés határideje 
TARRm    m anyag rendelkezésre állási ideje 
THOR    ütemezési horizont 

8.2.3.1.4. Változók 
ysi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Bináris. 1, ha i feladat tn idıpontban kezdıdik 
yfi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Bináris. 1, ha i feladat tn idıpontban befejezıdik 
yordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Bináris. 1, ha ord megrendelést részben kielégítjük tn idıpontban 
vmm,n    m ∈ SM, n ∈ SN 
   Folytonos. m anyag készletszintje tn idıpontban 
bsi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban elkezdett i feladat mérete 
bpi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban folyamatban lévı i feladat mérete 
bfi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban befejezett i feladat mérete 
bordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Folytonos. ord megrendelés kielégítésére tn idıpontban küldött termék mennyisége 
tn    n ∈ SN 
   Folytonos. n-edik eseményponthoz tartozó idı 
tfi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
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   Folytonos. tn idıpontban elkezdett i feladat befejezési ideje 
tordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Folytonos. ord megrendelés kielégítésének idıpontja 
tdiffordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Folytonos. ord megrendelés kielégítésének idıpontjához szükséges segédváltozó 
obj   Célfüggvény 

8.2.3.1.5. Korlátok 

8.2.3.1.5.1. Anyagmérlegek nem-végtermékekre 
m anyag készletszintje a tn idıpontban egyenlı m anyag készletszintjével a tn-1 idıpontban, plusz m anyagnak a tn idıpontban 
keletkezı mennyisége, mínusz m anyagnak a tn idıpontban felhasznált mennyisége, mínusz a megrendelések kielégítésére 
küldött termékmennyiség. 
Az elsı eseménypontra 
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Késıbbi eseménypontokra 
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8.2.3.1.5.2. Anyagmérlegek végtermékekre 
Végtermékek a feladat befejezési idıpontjában használhatók fel megrendelések kielégítésére. 
Az elsı eseménypontra 
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Késıbbi eseménypontokra 
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8.2.3.1.5.3. Legfeljebb egy feladat 
Legfeljebb egy feladat kezdhetı el j készülékben bármely tn idıpontban: 

1, ≤∑
∈ jSIJi

niys          SNnSJj ∈∈ ,  

            (5) 
Legfeljebb egy feladat fejezhetı be j készülékben bármely tn idıpontban: 

1, ≤∑
∈ jSIJi

niyf          SNnSJj ∈∈ ,

            (6) 
Ha egy köztiterméket termelı feladat elkezdıdött, be is kell fejezıdnie: 
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            (7) 
Ha egy feladat elkezdıdött, be kell fejezıdnie, mielıtt a következı elkezdıdhetne ugyanabban a készülékben: 
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≤ ∈nn SIJi
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            (8) 



8. Függelék 

 141 

8.2.3.1.5.4. Kapacitáskorlátok 
Ha tn idıpontban nem kezdıdik i feladat, akkor tn idıpontban kezdıdı i feladat mérete nulla: 

niini ysCAPbs ,, ⋅≤         SNnSIi ∈∈ ,  

            (9) 
Ha tn idıpontban nincs folyamatban i feladat, akkor tn idıpontban folyamatban lévı i feladat mérete nulla: 
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1,
1

1,, ∑∑
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−⋅≤
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niini yfysCAPbp       SNnSIi ∈∈ ,  

            (10) 
Ha tn idıpontban nem fejezıdik be i feladat, akkor tn idıpontban befejezıdı i feladat mérete nulla: 

niini yfCAPbf ,, ⋅≤         SNnSIi ∈∈ ,  

            (11) 

8.2.3.1.5.5. Anyagmérleg feladatokra 
Az n-edik idıszelet alatt folyamatban lévı i feladat mérete egyenlı az n-1-edik idıszelet alatt folyamatban lévı i feladat 
méretével, plusz a tn-1 idıpontban elkezdett i feladat mérete, mínusz a tn idıpontban befejezett i feladat mérete. 
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8.2.3.1.5.6. Idıpontok egyeztetése 
Ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, a feladat befejezési ideje egyenlı tn plusz a feladat mőveleti idejével: 

)1( ,,,, niniiniinni ysTHORbsRysTFIXttf −⋅+⋅+⋅+≤    SNnSIi ∈∈ ,  

            (13) 

nininiiniin tfysTHORbsRysTFIXt ,,,, )1( ≤−⋅−⋅+⋅+    SNnSIi ∈∈ ,  

            (14) 
Egy i feladat befejezési ideje változatlan marad a feladat következı végrehajtásáig: 

ninini ysTHORtftf ,1,, ⋅≤− −        2,, ≥∈∈ nSNnSIi
            (15) 
Ha egy i feladat tn idıpontban fejezıdik be, a tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje nem lehet késıbb, mint tn: 

)1( ,1, ninni yfTHORttf −⋅+≤−       2,, ≥∈∈ nSNnSIi
            (16) 
A tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje nem lehet késıbb, mint a tn idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje, 
és a kettı közötti különbség nem lehet kisebb, mint a tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat mőveleti ideje: 

niiniinini bsRysTFIXtftf ,,1,, ⋅+⋅≥− −       2,, ≥∈∈ nSNnSIi
            (17) 

8.2.3.1.5.7. Termékmegrendelések kielégítése 
Az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes termékmennyiség egyenlı kell, hogy legyen az ord megrendelés 
mennyiségével, ha ord megrendelés határideje korábbi, mint az ütemezési idıhorizont vége. 

ord
SNn

nord MREQbord =∑
∈

,      THORTFINSORDord ord ≤∈ ,

            (18) 
Az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes termékmennyiség nem lehet nagyobb, mint az ord megrendelés mennyisége. 

ord
SNn

nord MREQbord ≤∑
∈

,         SORDord ∈

            (19) 
Ha tn idıpontban részben sem elégítjük ki ord megrendelést, akkor az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes 
termékmennyiség nulla. 

nordordnord yordMREQbord ,, ⋅=    SNnTHORTFINSORDord ord ∈≤∈ ,,
            (20) 
Ha tn idıpontban elégítjük ki ord megrendelést, akkor ord megrendelés teljesítésének idıpontja egyenlı az ord megrendelés 
határidejével. 
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nordordnord yordTFINtord ,, ⋅=       SNnSORDord ∈∈ ,  

            (21) 
Minden megrendelést pontosan egyszer kell teljesíteni. 

1, =∑
∈SNn

nordyord         SORDord ∈  

            (22) 
Minden i feladatnak, amely terméket küld ord megrendelés teljesítésére, elıbb kell befejezıdnie, mint ord megrendelés 
határideje. 

nordnordni tdiffordtordtf ,,, +≤     SNnSORDordSIi

mSORDMord
SMm

P
im ∈>∈∈ ∑

∈
∈ ,

, ,0,, ρ

            (23) 
Ha tn idıpontban elégítjük ki ord megrendelést, akkor tdiffordord,n segédváltozó értéke nulla. 

)1( ,, nordnord yordTHORtdifford −⋅≤      SNnSORDord ∈∈ ,  

            (24) 

8.2.3.1.5.8. Nyersanyag-korlátok 
Ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, akkor tn idıpont nem lehet korábbi, mint i feladat nyersanyagainak rendelkezésre állási 
ideje. 

nnim tysTARR ≤⋅ ,       SNnSMRmSIi C
im ∈>∈∈ ,0,, ,ρ

            (25) 

8.2.3.1.5.9. Sorbarendezı egyenlet 

nn tt ≤−1          2, ≥∈ nSNn  

            (26) 

8.2.3.1.5.10. Célfüggvény 
A célfüggvény az utolsó feladat befejezési ideje. 

nitfobj ,≥          SNnSNn =∈ ,
            (27) 

8.2.3.1.5.11. További szőkítı korlátok 
A célfüggvényérték növelésére 

objbsRysTFIX
SNn SIJi

niinii

j

≤⋅+⋅∑ ∑
∈ ∈

)( ,,       SJj ∈  

            (28) 

n

nn
SNn SIJi

niinii tobjbsRysTFIX
j

−≤⋅+⋅∑ ∑
≤
∈ ∈

1
,1

1,1, )(      SNnSJj ∈∈ ,

            (29) 
tn értékének növelésére 

n

nn
SNn SIJi

niinii tbfRyfTFIX
j

≤⋅+⋅∑ ∑
≤
∈ ∈

1
,1

1,1, )(      SNnSJj ∈∈ ,

            (30) 

8.2.3.1.6. Modell korlátok 
A modell az I. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (1) – (30), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n, yfi,n, yordord,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, 1000] 
bsi,n, bpi,n, bfi,n ∈ [0; CAPi] 

bsi,n ∈ [0; 0]        SNn

SMm

P
im

SIi

C
im =>

∑

∑
>

∈

∈

,0

0
,1

1,

,ρ

ρ  
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bpi,n, bfi,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bpi,n ∈ [0; 0]          n = |SN| 
bordord,n ∈ [0, MREQord] 
tn, tfi,n, tordord,n, tdiffordord,n ∈ [0, THOR] 
 

8.2.3.2. II. Probléma 
A tárolási feladatok nem csak kezdési idıpontjukban, hanem teljes idıtartamuk alatt felhasználhatnak nyersanyagot. Továbbá 
termékük nem csak befejezési idıpontjukban, hanem teljes idıtartamuk alatt felhasználható. Ezért a kapacitáskorlátok ((9) és 
(10) egyenletek) módosulnak; az eredeti egyenletek már csak gyártási feladatokra érvényesek ((31) és (33) egyenletek); 
tárolási feladatok esetében bsi,n és bfi,n változók akkor is különbözhetnek nullától, ha a ypi,n bináris változó értéke 1 ((32) és 
(34) egyenletek).  
Az idıkorlátok úgy módosulnak, hogy a tárolási idı a mőveleti idı részévé válik. A (40) és (41) egyenletek a (35) és (36) 
egyenletekké változnak; a modell a (17) egyenlet helyett a (37) egyenletet tartalmazza; továbbá megjelenik a (38) egyenlet, 
amely biztosítja a ZW követelmény teljesülését, azaz hogy a BBT feladat azonnal elkezdıdik az elıtárolási feladat 
befejezıdése után, és az utótárolási feladat azonnal elkezdıdik a BBT feladat befejezıdése után. 

8.2.3.2.1. Alhalmazok 
SIS ⊆ SI   tárolási feladatok 
SISPRE ⊆ SIS  elıtárolási feladatok 
SISPOST ⊆ SIS  utótárolási feladatok 

8.2.3.2.2. Paraméterek 
TIMAXi   i feladat maximális mőveleti ideje 

8.2.3.2.3. Változók 
tstorei,n   i ∈ SIS, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban elkezdett i tárolási feladat mőveleti ideje 

8.2.3.2.4. Korlátok 

8.2.3.2.4.1. Kapacitás korlátok 
Az elıtárolási feladatok nem csak kezdési idıpontjukban, hanem teljes idıtartamuk alatt felhasználhatnak nyersanyagot. 
Továbbá az utótárolási feladatok terméke nem csak befejezési idıpontjukban, hanem teljes idıtartamuk alatt felhasználható. 
Gyártási vagy utótárolási feladat csak kezdési idıpontjában fogadhat nyersanyagot: 

niini ysCAPbs ,, ⋅≤        SNnSISPRESIi ∈∈ ,\
            (31) 
Elıtárolási feladat nem csak kezdési idıpontjában, hanem egész idıtartama alatt fogadhat nyersanyagot:  

)(
1

1,
1

1,, ∑∑
≤≤

−⋅≤
nn

ni
nn

niini yfysCAPbs       SNnSISPREi ∈∈ ,

            (32) 
Gyártási vagy elıtárolási feladat terméke csak befejezési idıpontjában használható fel: 

niini yfCAPbf ,, ⋅≤        SNnSISPOSTSIi ∈∈ ,\
            (33) 
Utótárolási feladat terméke nem csak befejezési idıpontjában használható fel, hanem egész idıtartama alatt:  

)(
1

1,
1

1,, ∑∑
<<

−⋅≤
nn

ni
nn

niini yfysCAPbf      SNnSISPOSTi ∈∈ ,  

            (34) 

8.2.3.2.4.2. Idıpontok egyeztetése 
Ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, akkor a tn idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje egyenlı tn plusz a feladat 
mőveleti ideje: 

)1( ,,,,, nininiiniinni ysTHORtstorebsRysTFIXttf −⋅++⋅+⋅+≤   SNnSIi ∈∈ ,  

            (35) 

ninininiiniin tfysTHORtstorebsRysTFIXt ,,,,, )1( ≤−⋅−+⋅+⋅+   SNnSIi ∈∈ ,  

            (36) 
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A tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje nem lehet késıbb, mint a tn idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje, 
és a kettı közötti különbség nem lehet kisebb, mint a tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat mőveleti ideje: 

niniiniinini tstorebsRysTFIXtftf ,,,1,, +⋅+⋅≥− −     2,, ≥∈∈ nSNnSIi
            (37) 
Zero-Wait elv érvényes. Ha i feladat az n-edik eseménypontban fejezıdik be, akkor a tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat 
befejezési ideje nem lehet késıbbi, mint tn: 

1,, )1( −≤−⋅− ninin tfyfTHORt          

    2,}),0{(

0
,

,

1
1,

≥∈>

∑

∈∪∪∈ ∑
>

∈

∈

nSNnSIiSISPOSTSISPREi

SISPOSTi

C
im

SMm

P
im

ρ

ρ

            (38) 

8.2.3.2.4.3. Tárolási idı felsı korlátja 
Tárolási feladat idıtartama nem lehet hosszabb, mint a maximális tárolási idı: 

niini ysTIMAXtstore ,, ⋅≤        SNnSISi ∈∈ ,
            (39) 

8.2.3.2.4.4. Nyersanyagkorlátok 
Ha i utótárolási feladat m nyersanyagot fogyasztja, akkor i feladat kezdési ideje m nyersanyag rendelkezésre állási idejével 
kell, hogy megegyezzen. 

)1( ,nimn ysTHORTARRt −⋅≤−     SNnSMRmSIi C
im ∈>∈∈ ,0,, ,ρ

            (40) 
Minden nyersanyagot pontosan egy utótárolási feladat fogyaszt el. 

1, =∑
∈SNn

niys          0, , >∈ ∑
∈SMRm

C
imSIi ρ

            (41) 

8.2.3.2.4.5. További korlátok 
Mivel ZW elv érvényes, ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban befejezıdı i1 feladatnak, amely i 
feladat nyersanyagát termeli. 

∑
>

∈

≤

0
,\1
,1,

1,
P

im

SISPOSTSIi
nini yfys

ρ

   SNnSMmSISPRESIi
SISPOSTSIi

P
im

C
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,\
\1

1,, ρρ

            (42) 
Mivel ZW elv érvényes, ha i feladat befejezıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban kezdıdı i1 feladatnak, amely i 
feladat termékét fogyasztja. 

∑
>

∈

≤

0
,\1
,1,

1,
C

im

SISPRESIi
nini ysyf

ρ

  SNnSMmSISPOSTSIi
SISPRESIi

C
im

P
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,\
\1

1,, ρρ  

            (43) 

8.2.3.2.4.6. További szőkítı korlátok 
A célfüggvényérték növelésére (csak gyártási feladatokat összegezve) 

objbsRysTFIX
SNn

SISSIi
SIJi

niinii

j

≤⋅+⋅∑ ∑
∈

∈
∈

\
,

,, )(       SJj ∈  

            (44) 

n
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SNn

SISSIi
SIJi

niinii tobjbsRysTFIX
j

−≤⋅+⋅∑ ∑
≤
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∈
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1
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1,1, )(     SNnSJj ∈∈ ,

            (45) 
tn növelésére (csak gyártási feladatokat összegezve) 

n

nn
SNn

SISSIi
SIJi

niinii tbfRyfTFIX
j

≤⋅+⋅∑ ∑
≤
∈

∈
∈

1
,1

\
,

1,1, )(      SNnSJj ∈∈ ,

            (46) 
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8.2.3.2.5. Modell korlátok 
A modell az II. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (1)-(8), (10), (12), (15)-(16), (18)-(27), (31)-(46), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n, yfi,n, yordord,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, M0m] 

vmm,n ∈ [0, 0]    SNnTHORTIMAXTARRSMRm i
SIJjSIi

m

C
im

i

=≤+∈
>

∈∈
,))(max(,

0
,,

,ρ

 

vmm,n ∈ [0, MREQord]        ord ∈ SORDMm 
bsi,n, bpi,n, bfi,n ∈ [0; CAPi] 

bsi,n, bpi,n ∈ [0; 0]       SNn

SMm

P
im

SIi

C
im =>

∑

∑
>

∈

∈

,0

0
,1

1,

,ρ

ρ  

bpi,n, bfi,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bpi,n ∈ [0; 0]          n = |SN| 
bordord,n ∈ [0, MREQord] 
tn, tfi,n, tordord,n, tdiffordord,n ∈ [0, THOR] 
tstorei,n ∈ [0, TIMAXi] 
 

8.2.3.3. III. Probléma 
Ebben az esetben egy feladatra való hivatkozáskor az általa igénybe vett készülékek közötti kapcsolatokra is vonatkozik. 
Az anyagmérlegek ((1)-(4) egyenletek) módosulnak a folyamatos feladatok kezelésének érdekében; nem-végtermékek 
esetében egy feladat terméke az ıt termelı feladat kezdési idıpontjában termelıdik, és egy feladat nyersanyaga az ıt 
felhasználó feladat befejezési idıpontjában használtatik fel ((47) és (48) egyenletek). Végtermékek az ıket termelı feladatok 
befejezési idıpontjában termelıdnek ((49) és (50) egyenletek). 
Az átlapolás csak bizonyos elıre meghatározott feladatok között tiltott – azaz csak a SINOLj,nol halmazba tartozó feladatok 
esetében; tárolási feladatok és a hozzájuk tartozó folyamatos feladatok között engedélyezett ((51)-(53) egyenletek). 
Biztosítani kell, hogy ha egy szőrési feladat befejezıdik, az elıtárolási feladat a szőrési feladat befejezıdése után fejezıdik be 
((54) egyenlet); és ha egy csomagolási feladat elkezdıdik, az utótárolási feladat a csomagolási feladat elkezdıdése elıtt 
kezdıdik el ((55) egyenlet). 
A feladatok befejezését biztosító és a feladat anyagmérlegét leíró egyenletek visszanyerik eredeti formájukat ((56) és (57) 
egyenletek); az I. és II. Probléma esetében csak a nem-végtermék anyagokra voltak érvényesek. 

8.2.3.3.1. Halmazok 
SNOL   kölcsönösen nem átlapoló feladatok halmaza     
  index: nol 

8.2.3.3.2. Alhalmazok 
SINOLj,nol ⊆ SI  j készülékben végezhetı, annak nol-adik csoportjába tartozó, egymással kölcsönösen nem 
átlapoló feladatok 
SIPB ⊆ (SI\SIS)  szakaszos gyártási feladat 
SIPC ⊆ (SI\SIS)  folyamatos gyártási feladat 
SMPR ⊆ SM  végtermékek 

8.2.3.3.3. Korlátok 

8.2.3.3.3.1. Anyagmérlegek nem-végtermékekre 
Szakaszos gyártási feladatban, vagy tárolási feladatban termelt anyagok a feladat befejezési idıpontjában használhatók fel, 
míg folyamatos gyártási feladatban, termelt anyagok a feladat kezdési idıpontjában használhatók fel 
Az elsı eseménypontra: 

∑∑∑∑∑
∈∈−∈∈−∈

−⋅−⋅−⋅+⋅+=
mSORDMord

nord
SIPCi

ni
C

im
SIPCSIi

ni
C

im
SIPCi

ni
P

im
SIPCSIi

ni
P

immnm bordbfbsbsbfMvm ,,,,,,,,,, 0 ρρρρ

        1,,\ =∈∈ nSNnSMPRSMm
            (47) 
Késıbbi eseménypontokra: 
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∑∑∑∑∑
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mSORDMord
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im
SIPCSIi

ni
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im
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ni
P

im
SIPCSIi
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P

imnmnm bordbfbsbsbfvmvm ,,,,,,,,,1,, ρρρρ

        2,,\ ≥∈∈ nSNnSMPRSMm
            (48) 

8.2.3.3.3.2. Anyagmérlegek végtermékekre 
Végtermékek az ıket termelı feladatok befejezési idıpontjában használhatók fel a termékmegrendelések teljesítéséhez. 
Az elsı eseménypontra 

∑∑
∈∈

−⋅+=
mSORDMord

nord
SIi

ni
P

immnm bordbfMvm ,,,, 0 ρ    1,, =∈∈ nSNnSMPRm

            (49) 
Késıbbi eseménypontokra 

∑∑
∈∈

− −⋅+=
mSORDMord

nord
SIi

ni
P

imnmnm bordbfvmvm ,,,1,, ρ    2,, ≥∈∈ nSNnSMPRm

            (50) 

8.2.3.3.3.3. Legfeljebb egy feladat 
A kölcsönösen nem-átlapoló feladatok közül legfeljebb egy feladat kezdhetı el j készülékben bármely tn idıpontban: 

1
,

, ≤∑
∈ noljSINOLi

niys        SNnSNOLnolSJj ∈∈∈ ,,  

            (51) 
Legfeljebb egy feladat fejezhetı be j készülékben bármely tn idıpontban: 

1
,

, ≤∑
∈ noljSINOLi

niyf        SNnSNOLnolSJj ∈∈∈ ,,  

            (52) 
Ha egy feladat elkezdıdött, be kell fejezıdnie, mielıtt a következı elkezdıdhetne ugyanabban a készülékben: 

1)(
1

1,1,

,

≤−∑ ∑
≤ ∈nn SINOLi
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yfys      SNnSNOLnolSJj ∈∈∈ ,,  

            (53) 

8.2.3.3.3.4. Átlapolás megengedése 
Elıtárolási feladat és folyamatos feladatnak a tárolási feladat idıtartama alatti átlapolását biztosítani kell. Ha i feladat tn 
idıpontban fejezıdik be, akkor az i termékét felhasználó elıtárolási feladatnak tn idıpontban folyamatban kell lennie. 

∑ ∑
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            (54) 
Utótárolási feladat és folyamatos feladatnak a tárolási feladat idıtartama alatti átlapolását biztosítani kell. Ha i feladat tn 
idıpontban kezdıdik, akkor az i nyersanyagát termelı utótárolási feladatnak tn idıpontban folyamatban kell lennie. 
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            (55) 
Minden elkezdett feladatnak be kell fejezıdnie 

∑∑
∈∈

=
SNn

ni
SNn

ni ysyf ,,          SIi ∈  

            (56) 

8.2.3.3.3.5. Anyagmérlegek feladatokra 
Az n-edik idıszelet alatt folyamatban lévı i feladat mérete egyenlı az n-1-edik idıszelet alatt folyamatban lévı i feladat 
méretével, plusz a tn-1 idıpontban elkezdett i feladat mérete, mínusz a tn idıpontban befejezett i feladat mérete. 

nininini bfbsbpbp ,1,1,, −+= −−        2,, ≥∈∈ nSNnSIi
            (57) 

8.2.3.3.4. Modell korlátok 
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A modell az III. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (10), (15)-(16), (18)-(27), (31)-(57), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n, yfi,n, yordord,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, M0m] 

vmm,n ∈ [0, 0]    SNnTHORTIMAXTARRSMRm i
SIJjSIi
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vmm,n ∈ [0, MREQord]        ord ∈ SORDMm 
bsi,n, bpi,n, bfi,n ∈ [0; CAPi] 

bsi,n, bpi,n ∈ [0; 0]       SNn

SMm
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bpi,n, bfi,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bpi,n ∈ [0; 0]          n = |SN| 
bordord,n ∈ [0, MREQord] 
tn, tfi,n, tordord,n, tdiffordord,n ∈ [0, THOR] 
tstorei,n ∈ [0, TIMAXi] 
 
 

8.2.4. Maravelias 2005 (diszkrét) 

8.2.4.1.1. Paraméterek 
D   Eseménypontok közötti egyforma távolság 
NDMAX  intervallumok maximális száma, amelyen belül egy feladatnak a kezdési idıpontjától számítva be kell 
fejezıdnie 

8.2.4.1.2. Korlátok 

8.2.4.1.2.1. Anyagmérlegek 
Az elsı eseménypontra: 
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            (58) 
Késıbbi eseménypontokra: 
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            (59) 

8.2.4.1.2.2. További redundáns korlátok 
Ha i feladat tn idıpontban kezdıdik, akkor be kell fejezıdnie NDMAX intervallumon belül: 

∑
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<
∈

≤

NDMAXnn
nn
SNn

nini yfys

1
,1

,1
1,,         SNnSIi ∈∈ ,  

            (60) 
Ha i feladat tn idıpontban fejezıdik be, akkor el kellett kezdıdnie: 

∑
−≥

<
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≤

NDMAXnn
nn
SNn

nini ysyf

1
,1

,1
1,,         SNnSIi ∈∈ ,  

            (61) 

8.2.4.2. I. Probléma 

8.2.4.2.1. Modell korlátok 
A modell az I. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (5), (6), (8)-(11), (13), (14), (16)-(19), (25)-(28), (56)-(61), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
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ysi,n, yfi,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, 1000] 
vmm,n ∈ [0, M0m]          n = 1 
bsi,n, bpi,n, bfi,n ∈ [0; CAPi] 
bsi,n, bpi,n ∈ [0; 0]         n = |SN| 
bpi,n, bfi,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bordord,n ∈ [0, MREQord] 
bordord,n ∈ [0, 0]        (n-1)⋅D > TFINord 
tn ∈ [(n-1)⋅D, (n-1)⋅D] 
tfi,n ∈ [0, THOR] 
 

8.2.4.3. II. Probléma 

8.2.4.3.1. Korlátok 
Zero-Wait elv érvényes. Ha i feladat tn idıpontban fejezıdik be, akkor a tn-1 idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje 
nem lehet korábbi, mint tn. 

1,, )1( −≤−⋅− ninin tfyfTHORt   2,}),0{(

0
,
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1
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            (62) 

8.2.4.3.2. Modell korlátok 
A modell az II. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (5), (6), (8), (10), (15), (16), (18), (19), (25), (26), (31)-(36), (38)-
(41), and (56)-(62), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n, yfi,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, 1000] 
vmm,n ∈ [0, M0m]          n = 1 

vmm,n ∈ [0, 0]    SNnTHORTIMAXTARRSMRm i
SIi

m

C
im

=≤+∈
>

∈
,))(max(,

0
,

,ρ

 

bsi,n, bpi,n, bfi,n ∈ [0; CAPi] 
bsi,n, bpi,n ∈ [0; 0]         n = |SN| 
bpi,n, bfi,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bordord,n ∈ [0, MREQord] 
bordord,n ∈ [0, 0]        (n-1)⋅D > TFINord 
tn ∈ [(n-1)⋅D, (n-1)⋅D] 
tfi,n ∈ [0, THOR] 
tstorei,n ∈ [0, TIMAXi] 
 

8.2.4.4. III. Probléma 

8.2.4.4.1. Modell korlátok 
A modell az III. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (10), (15), (16), (18), (19), (25), (26), (31)-(36), (38)-(41), (43)-
(57), (60)-(62), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n, yfi,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, 1000] 
vmm,n ∈ [0, M0m]          n = 1 

vmm,n ∈ [0, 0]    SNnTHORTIMAXTARRSMRm i
SIi

m

C
im

=≤+∈
>

∈
,))(max(,
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,

,ρ

 

bsi,n, bpi,n, bfi,n ∈ [0; CAPi] 
bsi,n, bpi,n ∈ [0; 0]         n = |SN| 
bpi,n, bfi,n ∈ [0; 0]          n = 1 
bordord,n ∈ [0, MREQord] 
bordord,n ∈ [0, 0]        (n-1)⋅D > TFINord 
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tn ∈ [(n-1)⋅D, (n-1)⋅D] 
tfi,n ∈ [0, THOR] 
tstorei,n ∈ [0, TIMAXi] 
 
 

8.2.5. Shaik & Floudas, 2007 

8.2.5.1. I. Probléma 
A köztes megrendelési határidık teljesítését a “Ierapetritou, M. G.; Hene, T. S.; Floudas, C. A. Effective Continuous-Time 
Formulation for Short-Term Scheduling. 3. Multiple Intermediate Due Dates. Ind. Eng. Chem. Res. 1999, 38, 3446-3461.” 
közleményben közölt megközelítés alkalmazásával biztosítottam. 
Egy bizonyos megrendeléshez rendelt eseménypontok halmazát a megrendelések relatív határideje határozza meg. 

8.2.5.1.1. Halmazok 
SI    feladatok     index: i, i1, i2 
SJ    készülékek     index: j 
SM    anyagok     index: m 
SORD    termékmegrendelések    index: ord 
SN    eseménypontok    index: n, n1 

8.2.5.1.2. Alhalmazok 
SIJj ⊆ SI    j készülékben végezhetı feladatok 
SMR ⊆ SM   nyersanyagok 
SORDMm ⊆ SORD   m anyaghoz tartozó megrendelések 
SNORDord ⊆ SN   ord termékmegrendeléshez tartozó eseménypontok 

    
11 ord

ord

ord

ord

TFIN

TFIN

SNORD

SNORD
=    SORDordord ∈1,  

8.2.5.1.3. Paraméterek 
CAPi    i feladat kapacitása 
TFIXi    i feladat mőveleti idejének fix része 
Ri    i feladat gyártási sebessége 

C
im,ρ     m anyag i feladatra vonatkoztatott sztöchiometriai koefficiense a nyersanyagok között 

P
im,ρ     m anyag i feladatra vonatkoztatott sztöchiometriai koefficiense a termékek között 

M0m    m anyag kezdeti készlete 
MREQord    ord megrendelés mennyisége 
TFINord    ord megrendelés határideje 
TARRm    m anyag rendelkezésre állási ideje 
THOR    ütemezési horizont 

8.2.5.1.4. Változók 
ysi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Bináris. 1, ha i feladat tn idıpontban kezdıdik 
vmm,n    m ∈ SM, n ∈ SN 
   Folytonos. m anyag készletszintje tn idıpontban 
bsi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban elkezdett i feladat mérete 
bordi,ord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Folytonos. i feladat által ord megrendelés kielégítésére tn idıpontban küldött termék 
mennyisége 
tsi,n    n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban elkezdett i feladat kezdési ideje 
tfi,n    i ∈ SI, n ∈ SN 
   Folytonos. tn idıpontban elkezdett i feladat befejezési ideje 
tordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
   Folytonos. ord megrendelés kielégítésének idıpontja 
tdiffordord,n   ord ∈ SORD, n ∈ SN 
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   Folytonos. ord megrendelés kielégítésének idıpontjához szükséges segédváltozó 
obj   Célfüggvény 

8.2.5.1.5. Korlátok 

8.2.5.1.5.1. Anyagmérlegek 
Az elsı eseménypontra 
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            (1) 
Késıbbi eseménypontokra 
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         2,, ≥∈∈ nSNnSMm
            (2) 

8.2.5.1.5.2. Feladatok átlapolását tiltó korlátok 
Egy készülékben egyszerre csak egy feladat kezdıdhet: 

1, ≤∑
∈ jSIJi

niys          SNnSJj ∈∈ ,

            (3) 
Kapacitáskorlátok: 

niini ysCAPbs ,, ⋅≤         SNnSIi ∈∈ ,  

            (4) 
Feladatok ugyanabban a készülékben. i feladat nem kezdıdhet korábban, mint az elızı i1 feladat ugyanabban a készülékben: 

nini tstf ,1,1 ≤−        2,,1,, ≥∈∈∈ nSNnSIJiiSJj j

            (5) 

8.2.5.1.5.3. Sorrendi korlátok 
Különbözı feladatok különbözı készülékben. i feladat nem kezdıdhet korábban, mint az ı nyersanyagát termelı i1 feladat: 

ninini tftsysTHOR ,1,,1 )1( −≤−⋅−   SNniiSIiiSMm P
im

C
im ∈>>≠∈∈ ,0,0,1,1,, 1,, ρρ

            (6) 

8.2.5.1.5.4. Idıtartam korlátok 
tn idıpontban kezdıdı i feladat mőveleti ideje 

niiniinini ysTFIXbsRtstf ,,,, ⋅+⋅+=       SNnSIi ∈∈ ,  

            (7) 

8.2.5.1.5.5. Nyersanyag-korlátok 
Ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, akkor tn idıpont nem lehet korábbi, mint i feladat nyersanyagainak rendelkezésre állási 
ideje. 

ninim tsysTARR ,, ≤⋅       SNnSMRmSIi C
im ∈>∈∈ ,0,, ,ρ

            (8) 

8.2.5.1.5.6. Termékmegrendelések kielégítése 
Az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes termékmennyiség egyenlı kell, hogy legyen az ord megrendelés 
mennyiségével, ha ord megrendelés határideje korábbi, mint az ütemezési idıhorizont vége. 

ord
SIi SNn

nordi MREQbord

P
im
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  THORTFINSORDMordSMm ordm ≤∈∈ ,,  

            (9) 
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Az ord megrendelés kielégítésére küldött teljes termékmennyiség nem lehet nagyobb, mint az ord megrendelés mennyisége. 

ord
SIi SNn

nordi MREQbord

P
im

≤∑ ∑
>

∈ ∈
0

,
,,

,ρ

    mSORDMordSMm ∈∈ ,  

            (10) 
Ha ord megrendelést teljesíteni kell az elsı n eseménypont során, akkor a tn idıpontban kezdıdı i feladat befejezési ideje 
nem lehet késıbbi, mint ord megrendelés határideje. 

ordni TFINtf ≤,      ord

SORDMord
SMm

P
im SNORDnSORDordSIi

m
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,0,,
,

,ρ

            (11) 

8.2.5.1.5.7. Célfüggvény 
A célfüggvény az utolsó feladat befejezési ideje. 

objtf ni ≤,          SNnSIi ∈∈ ,  

            (12) 

8.2.5.1.5.8. További korlátok 
A célfüggvény értéke nem kisebb, mint bármely készülékben végrehajtott feladatok mőveleti idejének összege: 

objtstf
jSIJi SNn

nini ≤−∑ ∑
∈ ∈

)( ,,         SJj ∈  

            (13) 

8.2.5.1.6. Modell korlátok 
A modell az I. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (1)-(13), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, 1000] 
bsi,n ∈ [0, CAPi] 
bordi,ord,n ∈ [0, min(CAPi, MREQord)] 

bordi,ord,n ∈ [0, 0]      0,, , >∈∈ P
immSORDMordSMm ρ  

bordi,ord,n ∈ [0, 0]        n ∈ (SN\SNORDord) 
tsi,n, tfi,n ∈ [0, THOR] 
 

8.2.5.2. II. Probléma 
Mivel vannak egymást követı feladatok (BBT feladatot megelızı elıtárolási feladat, BBT feladatot követı utótárolási 
feladat) amelyeket ugyanabban a készülékben (b1, b2) hajtunk végre, az (1) és (2) egyenletekkel leírt anyagmérlegek már 
nem érvényesek. Ez azért van, mert nem lehetséges egy utótárolási feladat számára, hogy a BBT feladat termékét 
felhasználja, mivel ebben az esetben ugyanabban a készülékben, ugyanabban az eseménypontban kellene kezdıdniük. Az 
anyagmérlegek úgy módosulnak, hogy ha egy gyártási feladat az n-edik eseménypontban kezdıdik, akkor az ı terméke az 
n+1-edik idıpontban használtatik fel (azaz Ierapetritou&Floudas, 1998 eredeti modellje szerint). 
Elıtárolási feladatok felhasználhatnak ugyanabból a készülékbıl származó nyersanyagot több különbözı idıpontban is. Ezért 
az új bnnprei,n1,n változót vezettem be, amely egy n1-edik eseménypontban kezdıdı i gyártási feladattól (pl. szőrés) egy n-
edik eseménypontban kezdıdı elıtárolási feladat elejére visszavezetett anyagáramot jelöli. Szintén ennek mintájára egy új 
bnnposti,n,n1 változót is bevezettem, amely egy n-edik eseménypontban kezdıdı i1 utótárolási feladat befejezésétıl egy n1-
edik eseménypontban kezdıdı gyártási feladat (pl. csomagolás) elejére visszavezetett anyagáramot jelöli. 
Az eseménypontok száma, amelyet az idıben visszavezetett anyagáramok „átugorhatnak”, felülrıl korlátozva vannak az 
NPRE and NPOST paraméterek által. Ha egy elıtárolási feladat az n-edik eseménypontban kezdıdik, a terméke az 
n+NPRE+1-edik eseménypontban használható fel. 
Az anyagmérlegek ennek megfelelıen módosulnak ((14)-(17) egyenletek). 
Biztosítani kell, hogy a tárolási feladat teljes idıtartama alatt nem kezdıdik másik feladat ugyanabban a készülékben ((18) és 
(19) egyenletek). (22)-(25)egyenletek biztosítják a sorrendi korlátok teljesülését azonos és különbözı készülékekben. 
A (7) egyenlet a (26)-(28) egyenletté módosul; így a tárolási idı a mőveleti idı részévé válik.  
Új korlátok szükségesek ((31) és (32) egyenlet) annak biztosítására, hogy a nyersanyagokat rendelkezésre állásuk 
idıpontjában elkezdjük tárolni. 
A ZW elv érvényessége miatt a megoldási folyamatot gyorsító egyenletek alkalmazhatóak, amelyek csökkentik a bináris 
redundanciát. 
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Ha i feladat elkezdıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban befejezıdı i1 feladatnak, amely i feladat nyersanyagát 
termeli. Továbbá ha i feladat befejezıdik tn idıpontban, kell lennie egy tn idıpontban kezdıdı i1 feladatnak, amely i feladat 
termékét fogyasztja. Ezeket a logikai korlátok a (33)-(38) egyenletek fejezik ki. 
 

 
Elıtárolási feladat elejére idıben visszavezetett anyagáramok ábrázolása 

8.2.5.2.1. Alhalmazok 
SIP ⊆ SI   gyártási feladatok 
SIS ⊆ SI   tárolási feladatok 
SISPRE ⊆ SIS  elıtárolási feladatok 
SISPOST ⊆ SIS  utótárolási feladatok 

8.2.5.2.2. Paraméterek 
NPRE   maximális megengedett távolság egy folyamatos feladat és egy vele kapcsolatban lévı 
elıtárolási feladat kezdési idıpontja között 
NPOST   maximális megengedett távolság egy folyamatos feladat és egy vele kapcsolatban lévı 
utótárolási feladat kezdési idıpontja között 
TIMAXi   i tárolási feladat maximális idıtartama 

8.2.5.2.3. Változók 

bnnprei,n1,n   NPREnnnnSNnnSIi
SISPREi SMm
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   Folytonos. Anyagáram idıben visszavezetve i feladattól egy elıtárolási feladatig. 

bnnposti,n,n1   1,1,1,,0,
1
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   Folytonos. Anyagáram idıben visszavezetve i utótárolási feladattól i feladatig. 

8.2.5.2.4. Korlátok 

8.2.5.2.4.1. Anyagmérlegek 
Azon anyagokra, amelyet nem használ fel elıtárolási feladat és nem termel utótárolási feladat: 
Az elsı eseménypontra: 
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            (14) 
Késıbbi eseménypontokra: 

n n1 n2 n3 

NPRE 

Elıtárolási feladat 
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            (15) 
Anyagmérleg az elıtárolási feladat kezdetéhez visszavezetett anyagáramokra: 
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            (16) 
Anyagmérleg az utótárolási feladat kezdetéhez visszavezetett anyagáramokra: 
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            (17) 

8.2.5.2.4.2. Feladatok átlapolását tiltó korlátok 
Ha egy elıtárolási feladat tn idıpontban kezdıdik el, nem kezdıdhet el másik feladat az idıtartama alatt. 
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            (18) 
Ha egy utótárolási feladat tn idıpontban kezdıdik el, nem kezdıdhet el másik feladat az idıtartama alatt. 
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8.2.5.2.4.3. Sorrendi korlátok 
i elıtárolási feladat nem kezdıdhet késıbb, mint ahogy az i elıtárolási feladat nyersanyagát termelı i1 gyártási feladat 
befejezıdik: 

nininini tstfysysTHOR ,11,1,11,1 )2( −≤−−⋅− −−        

 NPREnnnnSNnnSIPiSISPREiSMm P
im

C
im +≤≤∈>>∈∈∈ 1,1,1,,0,0,1,, 1,, ρρ  

            (20) 
i elıtárolási feladat nem fejezıdhet be késıbb, mint ahogy az i elıtárolási feladat nyersanyagát termelı i1 gyártási feladat 
befejezıdik: 

11,1,,11,1 )2( −− −≤−−⋅− nininini tftfysysTHOR        

 NPREnnnnSNnnSIPiSISPREiSMm P
im

C
im +≤≤∈>>∈∈∈ 1,1,1,,0,0,1,, 1,, ρρ  

            (21) 
i1 utótárolási feladat nem kezdıdhet késıbb, mint ahogy az i1 utótárolási feladat termékét felhasználó i gyártási feladat 
elkezdıdik: 

1,11,1,1,1 )2( −−−− −≤−−⋅− NPOSTnininiNPOSTni tstsysysTHOR      

 1,1,1,,0,0,1,, 1,, nNPOSTnnnSNnnSISPOSTiSIPiSMm P
im

C
im ≤−≤∈>>∈∈∈ ρρ

            (22) 
i1 utótárolási feladat nem fejezıdhet be elıbb, mint ahogy az i1 utótárolási feladat termékét felhasználó i gyártási feladat 
elkezdıdik: 

1,1,11,1,1 )2( niNPOSTniniNPOSTni tstfysysTHOR −≤−−⋅− −−−−      

 1,1,1,,0,0,1,, 1,, nNPOSTnnnSNnnSISPOSTiSIPiSMm P
im

C
im ≤−≤∈>>∈∈∈ ρρ

            (23) 
i gyártási feladat nem kezdıdhet elıbb, mint ahogy a hozzá tartozó i1 elıtárolási feladat befejezıdik: 
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1,1,1,1 )1( −−−− −≤−⋅− NPREniniNPREni tftsysTHOR       

     SNnSIPiSISPREiSMm P
im

C
im ∈>>∈∈∈ ,0,0,,1, 1,, ρρ

            (24) 
i gyártási feladat nem fejezıdhet be késıbb, mint ahogy a hozzá tartozó i1 uótárolási feladat elkezdıdik: 

1,1,1,1 )1( −− −≤−⋅− ninini tftsysTHOR         

     SNnSISPOSTiSIPiSMm P
im

C
im ∈>>∈∈∈ ,0,0,,1, 1,, ρρ

            (25) 

8.2.5.2.4.4. Idıtartam korlátok 
i feladat mőveletei idejének számítása 

niiniinini ysTFIXbsRtstf ,,,, ⋅+⋅+=       SNnSIPi ∈∈ ,
            (26) 
Feladatok mőveleti idejének felsı korlátja: 

niinini ysTIMAXtstf ,,, ⋅≤−        SNnSIi ∈∈ ,  

            (27) 
Feladatok mőveleti idejének alsó korlátja. Minden i feladatnak késıbb kell befejezıdnie, mint ahogy elkezdıdött. 

nini tfts ,, ≤          SNnSIi ∈∈ ,  

            (28) 

8.2.5.2.4.5. Zero-Wait korlátok 
i gyártási feladat nem kezdıdhet késıbb, mint ahogy a hozzá tartozó i1 elıtárolási feladat befejezıdik. 

)1( 1,11,1, −−−− −⋅≤− NPREniNPREnini ysTHORtfts        

     SNnSIPiSISPREiSMm P
im

C
im ∈>>∈∈∈ ,0,0,,1, 1,, ρρ

            (29) 
i1 gyártási feladat nem fejezıdhet be elıbb, mint ahogy a hozzá tartozó i1 utótárolási feladat elkezdıdik. 

)1( 1,11,1, −− −⋅≤− ninini ysTHORtfts         

     SNnSISPOSTiSIPiSMm P
im

C
im ∈>>∈∈∈ ,0,0,,1, 1,, ρρ

            (30) 

8.2.5.2.4.6. Nyersanyag korlátok 
Ha i utótárolási feladat m nyersanyagot fogyasztja, akkor i feladat kezdési ideje m nyersanyag rendelkezésre állási idejével 
kell, hogy megegyezzen. 

)1( ,, nimni ysTHORTARRts −⋅≤−     SNnSMRmSIi C
im ∈>∈∈ ,0,, ,ρ

            (31) 
Minden nyersanyagot pontosan egy utótárolási feladat fogyaszt el. 

1, =∑
∈SNn

niys         0,, , >∈∈ C
imSMRmSIi ρ

            (32) 

8.2.5.2.4.7. További korlátok a bináris redundancia csökkentésére 
Ha egy elıtárolási feladatot követı i gyártási feladat elkezdıdik az n-edik eseménypontban, akkor az n-NPRE-1-edik 
eseménypontban el kell kezdıdnie legalább egy i1 elıtárolási feladatnak, amely i gyártási feladat nyersanyagát termeli. 

∑
>

∈
−−≤

0
,1

1,1,

1,
P

im

SISPREi
NPREnini ysys

ρ

   SNnSIPiSMm
SISPREi

P
im

C
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,
1

1,, ρρ

            (33) 
Ha egy gyártási feladatot követı i utótárolási feladat elkezdıdik az n-edik eseménypontban, akkor az n-1-edik 
eseménypontban el kell kezdıdnie legalább egy i1 gyártási feladatnak, amely i utótárolási feladat nyersanyagát termeli. 

∑
>

∈
−≤

0
,1

1,1,

1,
P

im

SIPi
nini ysys

ρ

   SNnSISPOSTiSMm
SIPi

P
im

C
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,
1

1,, ρρ  

            (34) 
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Ha egy utótárolási feladatot megelızı i gyártási feladat elkezdıdik az n-1-edik eseménypontban, akkor az n-edik 
eseménypontban el kell kezdıdnie legalább egy i1 utótárolási feladatnak, amely i gyártási feladat termékét használja fel. 

∑
>

∈
− ≤

0
,1

,11,

1,
C

im

SISPOSTi
nini ysys

ρ

    SNnSIPiSMm
SISPOSTi

C
im

P
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,
1

1,, ρρ

            (35) 
Ha egy gyártási feladatot megelızı i elıtárolási feladat elkezdıdik az n-NPRE-1-edik eseménypontban, akkor az n-edik 
eseménypontban el kell kezdıdnie legalább egy i1 gyártási feladatnak, amely i gyártási feladat termékét használja fel. 

∑
>

∈
−− ≤

0
,1

,11,

1,
C

im

SIPi
niNPREni ysys

ρ

   SNnSISPREiSMm
SIPi

C
im

P
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,
1

1,, ρρ

            (36) 
Ha egy i utótárolási feladat elkezdıdik az n-NPOST-1-edik eseménypontban, akkor az n-NPOST-edik és n-edik eseménypont 
között el kell kezdıdnie legalább egy i1 gyártási feladatnak, amely i utótárolási feladat termékét használja fel. 

∑ ∑
≤−

≤
∈

>
∈

−− ≤

1
,1

,1
0
,1

1,11,

1,nNPOSTn
nn
SNn SIPi

niNPOSTni

C
im

ysys

ρ

 SNnSISPOSTiSMm
SIPi

C
im

P
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,
1

1,, ρρ  

            (37) 
Ha egy i elıtárolási feladat elkezdıdik az n-edik eseménypontban, akkor az n-edik és n+NPRE-edik és eseménypont között 
el kell kezdıdnie legalább egy i1 gyártási feladatnak, amely i elıtárolási feladat nyersanyagát termeli. 

∑ ∑
+≤

≤
∈

>
∈

−≤

NPREnn
nn
SNn SIPi

nini

P
im

ysys

1
,1

,1
0
,1

11,1,

1,ρ

   SNnSISPREiSMm
SIPi

P
im

C
im ∈>>∈∈ ∑

∈

,0,0,,
1

1,, ρρ

            (38) 

8.2.5.2.5. Modell korlátok 
A modell az II. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (3)-(4), (8)-(38), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, M0m] 

vmm,n ∈ [0, 0]    SNnTHORTIMAXTARRSMRm i
SIJjSIi

m

C
im

i

=≤+∈
>

∈∈
,))(max(,

0
,,

,ρ

 

bsi,n ∈ [0, CAPi] 
bsi,n ∈ [0, 0]          n = |SN| 
bordi,ord,n ∈ [0, min(CAPi, MREQord)] 

bordi,ord,n ∈ [0, 0]      0,, , >∈∈ P
immSORDMordSMm ρ  

bordi,ord,n ∈ [0, 0]        n ∈ (SN\SNORDord) 
tsi,n, tfi,n ∈ [0, THOR] 
bnnprei,n,n1 ∈ [0, CAPi] 
bnnposti,n,n1 ∈ [0, CAPi] 
 

8.2.5.3. III. Probléma 
A kapcsolódási korlátokat úgy modelleztem, hogy a „1. nyerssör-tartályból” a „1. szőrırıl” a „1. BBT tartályba” történı 
szőrési feladat egy feladat, amely mindhárom készüléket használja (azaz az adott feladat eleme mindhárom készülék SIJj 
halmazának), és mindhárom készülék egyszerre csak egy feladatot képes végrehajtani. 
A feladatok átlapolását tiltó eredeti (5) egyenletet a (39)-(43) egyenletek helyettesítik. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a feladatok átlapolása csak a nem-átlapoló feladatok esetében tiltott, a (3), (18) és (19) 
egyenleteket a (44)-(46) egyenletek helyettesítik. 
(20) és (23) egyenleteket a (47) és (48) egyenletek helyettesítik, mivel egy i elıtárolási feladat nem kezdıdhet késıbb, mint 
ahogy az i nyersanyagot termelı i1 gyártási feladat elkezdıdik, és egy i1 utótárolási feladat nem fejezıdhet be késıbb, mint 
ahogy az i1 termékét fogyasztó i gyártási feladat befejezıdik. 

8.2.5.3.1. Halmazok 
SNOL    kölcsönösen nem átlapoló feladatok halmaza    
   index: nol 
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8.2.5.3.2. Alhalmazok 
SIPB ⊆ SI   szakaszos gyártási feladatok 
SIPC ⊆ SI   folyamatos gyártási feladatok 
SINOLi,j,nol ⊆ SI   azon feladatok, amelyek nem lapolhatnak át i feladattal 

8.2.5.3.3. Korlátok 

8.2.5.3.3.1. Feladatok átfedését tiltó korlátok 
Különbözı feladatok ugyanabban a készülékben. Az i tárolási feladat nem kezdıdhet elıbb, mint ahogy az elızı i1 tárolási 
feladat befejezıdik ugyanabban a készülékben: 

nini tstf ,1,1 ≤−       2,,1,,1,, ≥∈∈∈∈ nSNnSISiiSIJiiSJj j

            (39) 
Különbözı feladatok ugyanabban a készülékben. Az i szakaszos gyártási feladat nem kezdıdhet elıbb, mint ahogy az elızı 
i1 tárolási feladat befejezıdik ugyanabban a készülékben: 

nini tstf ,1,1 ≤−      2,,1,,1,, ≥∈∈∈∈∈ nSNnSISiSIPBiSIJiiSJj j

            (40) 
Különbözı feladatok ugyanabban a készülékben. Az i tárolási feladat nem kezdıdhet elıbb, mint ahogy az elızı i1 szakaszos 
gyártási feladat befejezıdik ugyanabban a készülékben: 

nini tstf ,1,1 ≤−      2,,1,,1,, ≥∈∈∈∈∈ nSNnSIPBiSISiSIJiiSJj j

            (41) 
Feladatok ugyanabban a készülékben. Az i folyamatos gyártási feladat nem kezdıdhet elıbb, mint ahogy az elızı i1 
folyamatos gyártási feladat befejezıdik ugyanabban a készülékben: 

nini tstf ,1,1 ≤−    SNnor

SINOLiSINOLiSIPCiiSIJiiSJj

jSIJSISPREi

C
im

jSIJSISPOSTi

P
im

SMm

P
im

P
im

SMm

C
im

C
im

noljinoljij

∈>

∑

⋅>

∑

⋅

∈∈∈∈∈

∑∑
>

∈
>

∈

∩∈∩∈

,00(

,,1,1,,1,,

0
,

1,,

0
,

1,,

,,1,,

)(2
2,

)(2
2, ρρ

ρρρρ

            (42) 
Feladatok ugyanabban a készülékben. Az i folyamatos gyártási feladat nem kezdıdhet elıbb, mint ahogy az elızı i1 
folyamatos gyártási feladat befejezıdik ugyanabban a készülékben: 

nini tstf ,1,1 ≤−     
SNnor

SIPCiiSIJiiSJj

jSIJSIi
SISPREi

C
im

jSIJSIi
SISPOSTi

P
im

SMm

P
im

P
im

SMm

C
im

C
im

j

∈>

∑

⋅>

∑

⋅

∈∈∈

∑∑
>

∈
>

∈

∈
∈

∈
∈

,00(

,1,,1,,

0
,

1,,

0
,

1,,

)\(2
2

2,

)\(2
2

2, ρρ

ρρρρ

            (43) 
Ha egy elıtárolási feladat tn idıpontban kezdıdik el, nem kezdıdhet el másik feladat az idıtartama alatt. 

)1()1( ,
1

1
,1

,1
1,1

,,

ni
SINOLi

NPREnn
nn
SNn

ni ysNPREys
nolji

−⋅+≤∑ ∑
∈

+≤
≤
∈

      

      SNnSNOLnolSISPREiSIJiSJj j ∈∈∈∈∈ ,,,,
            (44) 
Egy készülékben egyszerre csak egy feladat kezdhetı el: 

1
,,1

,1, ≤+ ∑
∈ noljiSINOLi

nini ysys     SNnSNOLnolSIPiSIJiSJj j ∈∈∈∈∈ ,,,,  

            (45) 
Ha egy utótárolási feladat tn idıpontban kezdıdik el, nem kezdıdhet el másik feladat az idıtartama alatt. 

)1()1( ,
1

1
,1

,1
1,1

,,

ni
SINOLi

NPOSTnn
nn
SNn

ni ysNPOSTys
nolji

−⋅+≤∑ ∑
∈

+≤
≤
∈

      

      SNnSNOLnolSISPOSTiSIJiSJj j ∈∈∈∈∈ ,,,,
            (46) 

8.2.5.3.3.2. Sorrendi korlátok 
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i elıtárolási feladat nem kezdıdhet késıbb, mint az i elıtárolási feladat termékét felhasználó i1 gyártási feladat: 

nininini tstsysysTHOR ,11,1,11,1 )2( −≤−−⋅− −−        

  NPREnnnnSNnSIPiSISPREiSMm P
im

C
im +≤≤∈>>∈∈∈ 1,1,,0,0,1,, 1,, ρρ

            (47) 
i1 utótárolási feladat nem fejezıdhet be elıbb, mint az i1 utótárolási feladat nyersanyagát termelı i gyártási feladat: 

1,1,11,1,1 )2( niNPOSTniniNPOSTni tftfysysTHOR −≤−−⋅− −−−−      

 1,1,,0,0,1,, 1,, nNPOSTnnnSNnSISPOSTiSIPiSMm P
im

C
im ≤−≤∈>>∈∈∈ ρρ  

            (48) 

8.2.5.3.3.3. További korlátok 
A célfüggvény nem kisebb, mint egy készülékben végrehajtott gyártási feladatok mőveleti idejének összege: 

objtstf

SIPi
SIJi SNn

nini

j

≤−∑ ∑
∈
∈ ∈,

,, )(         SJj ∈  

            (49) 

8.2.5.3.4. Modell korlátok 
A modell az III. Problémára a következı egyenletekbıl áll: (4), (8)-(12), (14)-(17), (21), (22), (24)-(49), 
és a következı korlátok érvényesek a változókra: 
ysi,n ∈ {0, 1} 
vmm,n ∈ [0, M0m] 

vmm,n ∈ [0, 0]    SNnTHORTIMAXTARRSMRm i
SIJjSIi

m

C
im

i

=≤+∈
>

∈∈
,))(max(,

0
,,

,ρ

 

bsi,n ∈ [0, CAPi] 
bsi,n ∈ [0, 0]          n = |SN| 
bordi,ord,n ∈ [0, min(CAPi, MREQord)] 

bordi,ord,n ∈ [0, 0]      0,, , >∈∈ P
immSORDMordSMm ρ  

bordi,ord,n ∈ [0, 0]        n ∈ (SN\SNORDord) 
tsi,n, tfi,n ∈ [0, THOR] 
bnnprei,n,n1 ∈ [0, CAPi] 
bnnposti,n,n1 ∈ [0, CAPi] 



9. Irodalom 

 158 

 

9. Irodalom 
Adonyi, R.; Biros, R.; Holczinger, T.; Friedler, F. (2008) Effective scheduling of a large-

scale paint production system. Journal of Cleaner Production. 2008, 16, 225-232. 

Barttfeld, M.; Aguirre, P. A.; Grossmann, I. E. (2003) Alternative representations and 

formulations for the economic optimization of multicomponent distillation columns. 

Computers and Chemical Engineering. 2003, 27, 363-383. 

Barttfeld, M.; Aguirre, P. A.; Grossmann, I. E. (2004) A decomposition method for 

synthesizing complex column configurations using tray-by-tray GDP models. Computers and 

Chemical Engineering. 2004, 28, 2165-2188. 

Bassett, M. H.; Pekny, J. F.; Reklaitis, G. V. (1996) Decomposition techniques for the 

solution of large-scale scheduling problems. AIChE Journal. 1996, 42, 3373-3387. 

Bauer, M. H.; Stichlmair, J. (1998) Design and economic optimization of azeotropic 

distillation processes using mixed-integer nonlinear programming. Computers and Chemical 

Engineering. 1998, 22, 1271-1286. 

Bazaraa, M. S.; Sherali, H. D.; Shetty, C. M. (2006) Nonlinear Programming: Theory and 

Algorithms. John Wiley and Sons. 

Behdani, B.; Pishvaie, M. R.; Rashtchian, D. (2007) Optimal scheduling of mixed batch 

and continuous processes incorporating utility aspects. Chemical Engineering and Processing. 

2007, 46, 271-281. 

Benders, J. F. (1962) Partitioning procedures for solving mixed-variables programming 

problems. Numerische Mathematik. 1962, 4, 238-252. 

Bergamini, M. L.; Aguirre, P.; Grossmann, I. E. (2005) Logic-based outer approximation 

for globally optimal synthesis of process networks. Computers and Chemical Engineering. 

2005, 29, 1914-1933. 

Bergamini, M. L.; Grossmann, I. E.; Scenna, N.; Aguirre, P. (2008) An improved 

piecewise outer-approximation algorithm for the global optimization of MINLP models 

involving concave and bilinear terms. Computers and Chemical Engineering. 2008, 32, 477-

493. 



9. Irodalom 

 159 

Biegler, L. T.; Grossmann, I. E.; Westerberg, A. W. (1997) Systematic methods of 

chemical process design. Prentice Hall, International Series in the Physical and Chemical 

Engineering Science. 

Bisschop, J.; Roelofs, M. (2007) AIMMS. The Language Reference. Paragon Decision 

Technology, Haarlem, The Netherlands. 

Bonami, P.; Biegler, L. T.; Conn, A. R.; Cornuéjols, G.; Grossmann, I. E.; Laird, C. D.; 

Lee, J.; Lodi, A.; Margot, F.; Sawaya, N.; Wächter, A. (2008) An algorithmic framework for 

convex mixed integer nonlinear programs. Discrete Optimization. 2008, 5, 186-204. 

Borchers, B.; Mitchell, J. E. (1997) A computational comparison of branch and bound and 

outer approximation algorithms for 0-1 mixed integer nonlinear programs. Computers and 

Operations Research. 24(8), 699-701. 

Burkard, R. E.; Hatzl, J. (2006) A complex time based construction heuristic for batch 

scheduling problems in the chemical industry. European Journal of Operational Research. 

2006, Vol 174, 1162-1183. 

Castro, P.; Barbosa-Póvoa, A. P. F. D.; Matos, H. (2001) An Improved RTN Continuous-

Time Formulation for the Short-term Scheduling of Multipurpose Batch Plants. Industrial and 

Engineering Chemistry Research. 2001, 40, 2059-2068. 

Dantzig, G. (1963) Linear Programming and Extensions. Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey. 

Dimitriadis, A. D.; Shah N.; Pantelides, C.C. (1997) RTN-based Rolling Horizon 

Algorithms for Medium Term Scheduling of Multipurpose Plants. Computers and Chemical 

Engineering. 1997, 21, S1061-S1066. 

Drud, A. S. (1992) CONOPT - A Large-Scale GRG Code, ORSA Journal on Computing. 

1992, 6, 207- 216. 

Dünnebier, G.; Pantelides, C. C. (1999) Optimal Design of Thermally Coupled Distillation 

Columns. Industrial and Engineering Chemistry Research. 1999, 38, 162-176. 

Duran, M. A.; Grossmann, I. E. (1986a) A mixed integer nonlinear programming algorithm 

for process systems synthesis. AIChE Journal. 32(4), 592-606. 

Duran, M. A.; Grossmann, I. E. (1986b) An outer-approximation algorithm for a class of 

mixed-integer nonlinear programs. Mathematical Programming. 36(3), 307-339. 



9. Irodalom 

 160 

Farkas, T. (2006) Chemical Process Synthesis Using Mixed Integer Nonlinear 

Programming. PhD Thesis, Budapest University of Technology and Economics 

Farkas, T.; Rev, E.; Lelkes, Z. (2005) Process flowsheet superstructures: Structural 

multiplicity and redundancy. Part II: Ideal and binarily minimal MINLP representations. 

Computers and Chemical Engineering. 2005, 29, 2198-2214. 

Fenske, M. R. (1932) Fractionation of straight-run Pennsylvania gasoline. Industrial and 

Engineering Chemistry. 1932, 24, 482-485. 

Ferrer-Nadal, S.; Holczinger, T.; Mendez, C. A.; Friedler, F.; Puigjaner, L. (2006) 

Rigorous scheduling resolution of complex multipurpose batch plants: S-Graph vs. MILP. 

Computer Aided Chemical Engineering. 2006, 21, 2033-2038. 

Fletcher, R.; Morton, W. (2000) Initialising distillation column models. Computers and 

Chemical Engineering. 2000, 23, 1811-1824. 

Floudas, C. A. (1995) Nonlinear and Mixed-Integer Optimization. Oxford University 

Press, New York. 

Floudas, C. A.; Lin, X. (2004) Continuous-time versus discrete-time approaches for 

scheduling of chemical processes: a review. Computers and Chemical Engineering. 2004, 28, 

2109-2129. 

Floudas, C. A.; Lin, X. (2005) Mixed Integer Linear Programming in Process Scheduling: 

Modeling, Algorithms, and Applications. Annals of Operations Research. 2005, 139, 131-

162. 

GAMS (2008) GAMS – The solver manuals. 507-514. GAMS Development Corporation, 

Washington, DC, USA 

Gilliland, E. R. (1940) Multicomponent rectification. Estimation of the number of 

theoretical plates as a function of the reflux ratio. Industrial and Engineering Chemistry. 1940, 

32, 1220-1223. 

Grossmann, I. E.; Aguirre, P. A.; Barttfeld, M. (2005) Optimal synthesis of complex 

distillation columns using rigorous models. Computers and Chemical Engineering. 2005, 29, 

1203-1215. 

Grossmann, I. E. (2005) Enterprise-wide Optimization: A New Frontier in Process Systems 

Engineering. AIChE Journal. 2005, 51, 1846-1857. 



9. Irodalom 

 161 

Grossmann, I. E.; Viswanathan, J.; Vecchietti, A.; Raman, R.; Kalvelagen, E. (2008) 

GAMS – The solver manuals. 235-256. GAMS Development Corporation, Washington, DC, 

USA 

Guignard, M.; Kim, S. (1987) Lagrangean decomposition: a model yielding stronger 

Lagrangean bounds. Mathematical Programming. 1987, 39, 215-228. 

Gupta, O. K.; Ravindran, V. (1985) Branch and Bound Experiments in Convex Nonlinear 

Integer Programming. Management Science. 1985, 31(12), 1533-1546. 

Gupta, S.; Karimi, I. A. (2003) An improved MILP formulation for scheduling 

multiproduct, multistage batch plants. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2003, 

42, 2365-2380. 

Heckl, I. (2007) Szétválasztási hálózatok szintézise: Különbözı tulajdonságokon alapuló 

szétválasztó módszerek egyidejő alkalmazása. Doktori (PhD) értekezés. 2007, Pannon 

Egyetem, Mőszaki Informatikai Kar, Informatikai Tudományok Doktori Iskola 

Hegyháti, M.; Majozi, T.; Holczinger, T.; Friedler, F. (2009) Practical infeasibility of 

cross-transfer in batch plants with complex recipes: S-graph vs MILP methods. Chemical 

Engineering Science. 2009, 64, 605-610. 

Holthaus, O.; Rajendran, C. (1997) Efficient dispatching rules for scheduling in a job shop. 

International Journal of Production Economics. 1997, 48, 87-105. 

Ierapetritou, M. G.; Floudas, C. A. (1998a) Effective continuous-time formulation for 

short-term scheduling. 1. Multipurpose batch processes. Industrial and Engineering Chemistry 

Research. 1998, 37, 4341-4359. 

Ierapetritou, M. G.; Floudas, C. A. (1998b) Effective continuous-time formulation for 

short-term scheduling. 2. Continuous and semicontinuous processes. Industrial and 

Engineering Chemistry Research. 1998, 37, 4360-4374. 

Ierapetritou, M. G.; Hene, T. S.; Floudas, C. A. (1999) Effective Continuous-Time 

Formulation for Short-Term Scheduling. 3. Multiple Intermediate Due Dates. Industrial and 

Engineering Chemistry Research. 1999, 38, 3446-3461. 

ILOG (2006) CPLEX 10.0 user’s manual. ILOG CPLEX Division, Incline Village, NV., 

USA 



9. Irodalom 

 162 

Isafiade, A. J.; Fraser, D. M. (2008) Interval based MINLP superstructure synthesis of 

mass exchange networks. Chemical Engineering Research and Design. 2008, 86, 909-924. 

Jackson, J. J.; Grossmann, I. E. (2001) A disjunctive programming approach for the 

optimal design of reactive distillation columns. Computers and Chemical Engineering. 2001, 

25, 1661-1673. 

Janak, S. L.; Lin, X.; Floudas, C. A. (2004) Enhanced Continuous-Time Unit-Specific 

Event-Based Formulation for Short-Term Scheduling of Multipurpose Batch Processes: 

Resource Constraints and Mixed Storage Policies. Industrial and Engineering Chemistry 

Research. 2004, 43, 2516-2533. 

Janak, S. L.; Floudas, C. A.; Kallrath, J.; Vormbrock, N. (2006) Production Scheduling of 

a Large-Scale Industrial Batch Plant. I. Short-Term and Medium-Term Scheduling. Industrial 

and Engineering Chemistry Research. 2006, 45, 8234-8252. 

Karmarkar, N. (1984) A new polynomial-time algorithm for linear programming. 

Combinatorica. 1984, 4, 373-395. 

Kelly, J. D. (2002) Chronological decomposition heuristic for scheduling: divide and 

conquer method. AIChE Journal. 2002, 48, 2995-2999. 

Kelly, J. D.; Mann, J. L. (2004) Flowsheet decomposition heuristic for scheduling: a relax-

and-fix method. Computers and Chemical Engineering. 2004, 28, 2193-2200. 

Kondili, E.; Pantelides, C. C.; Sargent, R. W. H. (1993) A general algorithm for short-term 

scheduling of batch operations – 1. MILP formulation. Computers and Chemical Engineering. 

1993, 17, 211-227. 

Laporte, G. (1992) The traveling salesman  problem: An overview of exact and 

approximate algorithms. European Journal of Operational Research. 1992, 59, 231-247. 

Lin, X.; Floudas, C. A.; Modi, S.; Juhasz, N. M. (2002) Continuous-Time Optimization 

Approach for Medium-Range Production Scheduling of a Multiproduct Batch Plant. 

Industrial and Engineering Chemistry Research. 2002, 41, 3884-3906. 

Majozi, T.; Zhu, X. X. (2001) A Novel Continuous-Time MILP Formulation for 

Multipurpose Batch Plants. 1. Short-Term Scheduling. Industrial and Engineering Chemistry 

Research. 2001, 40, 5935-5949. 



9. Irodalom 

 163 

Maravelias, C. T. (2005) Mixed-Time Representation for State-Task Network Models. 

Industrial and Engineering Chemistry Research. 2005, 44, 9129-9145. 

Maravelias, C. T.; Grossmann, I. E. (2003) New General Continuous-Time State-Task 

Network Formulation for Short-Term Scheduling of Multipurpose Batch Plants. Industrial 

and Engineering Chemistry Research. 2003, 42, 3056-3074. 

Maravelias, C. T.; Grossmann, I. E. (2006) On the Relation of Continuous- and Discrete-

Time State–Task Network Formulations. AIChE Journal. 2006, 52, 843-849. 

Maravelias, C. T.; Sung, C. (2009) Integration of Production Planning and Scheduling: 

Overview, Challenges and Opportunities. Computers and Chemical Engineering, Accepted 

Manuscript. 

Marchand, H.; Martin, A.; Weismantel, R.; Wolsey, L. (2002) Cutting planes in integer 

and mixed integer programming. Discrete Applied Mathematics. 2002, 123, 397-446. 

Marriott, K.; Stuckey, P. J. (1998) Programming with Constraints: An Introduction. 1998, 

ISBN-13: 978-0-262-13341-8, MIT Press. 

Mendez, C. A.; Henning, G. P.; Cerda, J. (2000) Optimal scheduling of batch plants 

satisfying multiple product orders with different due-dates. Computers and Chemical 

Engineering. 2000, 24, 2223-2245. 

Mendez, C. A.; Cerda, J. (2003) An MILP Continuous-Time Framework for Short-Term 

Scheduling of Multipurpose Batch Processes Under Different Operation Strategies. 

Optimization and Engineering. 2003, 4, 7-22. 

Mendez, C. A.; Cerda, J. (2004) An MILP framework for batch reactive scheduling with 

limited discrete resources. Computers and Chemical Engineering. 2004, 28, 1059-1068. 

Mendez, C. A.; Cerda, J.; Grossmann, I. E.; Harjunkoski, I.; Fahl, M. (2006) State-of-the-

art review of optimization methods for short-term scheduling of batch processes. Computers 

and Chemical Engineering. 2006, 30, 913-946. 

Nelder, J. A.; Mead, R. A. (1965) Simplex Method for Function Minimization. The 

Computer Journal. 1965, 7, 308-313. 

Pan, M.; Qian, Y.; Li, X. (2008) A novel precedence-based and heuristic approach for 

short-term scheduling of multipurpose batch plants. Chemical Engineering Science. 2008, 63, 

4313-4332. 



9. Irodalom 

 164 

Pinto, J. M.; Grossmann, I. E. (1995) A continuous time mixed integer linear programming 

model for short term scheduling of multistage batch plants. Industrial and Engineering 

Chemistry Research. 1995, 34, 3037-3051. 

Potra, F. A.; Wright, S. J. (2000) Interior-point methods. Journal of Computational and 

Applied Mathematics. 2000, 124, 281-302. 

Prasad, P.; Maravelias, C. T. (2006) Optimization of Aluminum Smelter Casthouse 

Operations. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2006, 45, 7603-7617. 

Raman, R.; Grossmann, I. E. (1994) Modelling and computational techniques for logic 

based integer programming. Computers and Chemical Engineering. 1994, 18, 563-578. 

Roe, B.; Papageorgiou, L. G.; Shah, N. (2005) A hybrid MILP/CLP algorithm for 

multipurpose batch process scheduling. Computers and Chemical Engineering. 2005, 29, 

1277-1291. 

Sahinidis, N.; Tawarmalani, M. (2008) GAMS – The solver manuals. 19-32. GAMS 

Development Corporation, Washington, DC, USA 

Sanmartí, E.; Puigjaner, L.; Holczinger, T.; Friedler, F. (2002) Combinatorial Framework 

for Effective Scheduling of Multipurpose Batch Plants. AIChE Journal. 2002, 48, 2557-2570. 

Schilling, G.; Pantelides, C. C. (1996) A simple continuous-time process scheduling 

formulation and a novel solution algorithm. Computers and Chemical Engineering. 1996, 20, 

S1221-S1226. 

Shaik, M. A.; Floudas, C. A. (2007) Improved Unit-Specific Event-Based Continuous-

Time Model for Short-Term Scheduling of Continuous Processes: Rigorous Treatment of 

Storage Requirements. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2007, 46, 1764-1779. 

Smith, E. M. B.; Pantelides, C. C. (1995) Design of reaction/separation networks using 

detailed models. Computers and Chemical Engineering. 1995, 19, S83-S88. 

Spendley, W.; Hext, G. R.; Himsworth, F. R. (1962) Sequential Application of Simplex 

Designs in Optimization and Evolutionary Operation. Technometrics. 4, 441-461. 

Sundaramoorthy, A.; Karimi, I. A. (2005) A simpler better slot-based continuous-time 

formulation for short-term scheduling in multipurpose batch plants. Chemical Engineering 

Science. 2005, 60, 2679-2702. 



9. Irodalom 

 165 

Türkay, M.; Grossmann, I. E. (1994) A Logic Based Outer-Approximation Algorithm for 

MINLP Optimization of Process Flowsheets. Computers and Chemical Engineering. 1996, 

20, 959-978. 

Underwood, A. J. V. (1948) Fractional distillation of multicomponent mixtures. Chemical 

Engineering Progress. 1948, 4, 603-614. 

Viswanathan, J.; Grossmann, I. E. (1990) A combined penalty function and outer 

approximation method for MINLP optimization. Computers and Chemical Engineering. 1990, 

14, 769-782. 

Viswanathan, J.; Grossmann, I. E. (1993a) An alternative model for finding the number of 

trays required for a specified separation objective. Computers and Chemical Engineering. 

1993, 17, 949-955. 

Viswanathan, J.; Grossmann, I. E. (1993b) Optimal feed locations and number of trays for 

distillation columns with multiple feeds. Industrial and Engineering Chemistry Research. 

1993, 32, 2942-2949. 

Wu, D.; Ierapetritou, M. G. (2003) Decomposition approaches for the efficient solution of 

short-term scheduling problems. Computers and Chemical Engineering. 2003, 27, 1261-1276. 

Wu, D.; Ierapetritou, M. G. (2007) Hierarchical approach for production planning and 

scheduling under uncertainty. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 

2007, 46, 1129-1140. 

Xhafa, F.; Abraham, A. (2008) Metaheuristics for Scheduling in Industrial and 

Manufacturing Applications. Series: Studies in Computational Intelligence, 2008, Vol. 128. 

ISBN: 978-3-540-78984-0, Springer Verlag 

Yeomans, H.; Grossmann, I. E. (2000) Disjunctive Programming Models for the Optimal 

Design of Distillation Columns and Separation Sequences. Industrial and Engineering 

Chemistry Research. 2000, 39, 1637-1648. 

Zhang, X.; Sargent, R. W. H. (1996) The optimal operation of mixed production facilities – 

a general formulation and some approaches for the solution. Computers and Chemical 

Engineering. 1996, 20, 897-904. 

Zhou, R-J.; Li, L-J.; Xiao, W.; Dong, H-G. (2009) Simultaneous optimization of batch 

process schedules and water-allocation network. Computers and Chemical Engineering. 2009, 

33, 1153-1168. 



 

 166 

 

Közleményeim jegyzéke 
 

A tézisekhez kapcsolható folyóiratcikkek: 

1. Farkas Tivadar, Czuczai Barbara, Rév Endre, Lelkes Zoltán: New MINLP Model and 

Modified Outer Approximation algorithm for distillation column synthesis. Industrial and 

Engineering Chemistry Research, 2008, 47, 3088-3103. 

2. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Rév Endre, Lelkes Zoltán: New MILP model for 

solving scheduling problems with special characteristics, Industrial and Engineering 

Chemistry Research, 2009, 48, 5321-5335. 

3. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Rév Endre, Lelkes Zoltán: Rolling Operation 

Algorithm for Solving Complex Scheduling Problems, Industrial and Engineering Chemistry 

Research, 2009, 48, 3898-3908. 

 

A tézisekhez kapcsolható konferencia-elıadások: 

4. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Lelkes Zoltán, Rév Endre: Speciális ütemezési 

feladatok osztályba sorolása és megoldása. Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém, 2007. április 

25-27. 

5. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Lelkes Zoltán, Rév Endre: Rolling Operation 

dekompozíciós stratégia alkalmazása ipari ütemezési problémák megoldására. Mőszaki 

Kémiai Napok, Veszprém, 2008. április 22-24. 

6. Farkas Tivadar, Czuczai Barbara, Rév Endre, Lelkes Zoltán: Modified Outer 

Approximation Algorithm to Optimize Complex Distillation Structure. Veszprém 

Optimization Conference: Advanced Algorithms, Veszprém, 2008. december 15-18. 

7. Czuczai Barbara: Speciális jellemzıkkel bíró ütemezési problémák osztályba sorolása és 

megoldási lehetıségeiknek vizsgálata. Budapest, BME-VBK Doktoráns konferencia, 2007. 

február 9. 

 

A tézisekhez kapcsolható poszterek: 



 

 167 

8. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Rév Endre, Lelkes Zoltán: Modified outer 

approximation algorithm for optimizing complex distillation processes. ESCAPE-18, Lyon, 

2008. június 1-4. 

 

Egyéb folyóiratcikkek, ahol a jelölt szerzıként szerepel: 

9. Abdulfatah M. Emhamed, Czuczai Barbara, Horváth László, Rév Endre, Lelkes Zoltán: 

Optimization of Desalination Location Problem Using MILP. AICHE Journal, 2007, 53, 

2367-2383. 

10. Abdulfatah M. Emhamed, Czuczai Barbara, Rév Endre, Lelkes Zoltán: Analysis of 

Extractive Distillation with Mathematical Programming. Industrial and Engineering 

Chemistry Research, 2008, 47, 9983–9995. 

 

Egyéb konferenciaelıadások és poszterek: 

11. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Rév Endre, Fonyó Zsolt, Lelkes Zoltán: Desztillációs 

kolonna R-gráf alapú szuperstruktúrája és MINLP modellje. Mőszaki Kémiai Napok, 

Veszprém, 2005. április 26. 

12. Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Rév Endre, Fonyó Zsolt, Lelkes Zoltán: Desztillációs 

kolonna R-gráf alapú szuperstruktúrája és MINLP modellje. Alkalmazott Informatika 

Konferencia, Kaposvár, 2005. május 27. 

13. Abdulfatah M. Emhamed, Czuczai Barbara, Horváth László, Rév Endre, Lelkes Zoltán: 

Desalination location model using mixed-integer linear programming. CHISA-17, Prága, 

2006. augusztus 27-31. 

14. Abdulfatah M. Emhamed, Czuczai Barbara, Horváth László, Rév Endre, Lelkes Zoltán: 

An Improved Desalination Location Model Using Mixed-Integer Linear Programming. 

Sebha, Líbia, 2006. november 14-16. 

 

Egyéb konferenciaelıadások és poszterek, ahol a jelölt szerzıként szerepel: 

15. Farkas Tivadar, Rév Endre, Czuczai Barbara, Fonyó Zsolt, Lelkes Zoltán: R-graph-

based distillation column superstructure and MINLP model. ESCAPE-15, Barcelona, 

Computer Aided Chemical Engineering, Volume 20, Part 1, 2005, Pages 889-894. 



 

 168 

16. Abdulfatah M. Emhamed, Czuczai Barbara, Farkas Tivadar, Rév Endre, Lelkes Zoltán: 

Studying extractive distillation processes using optimization. Lyon, 2008. június 1-4. 

 

 



 

 169 

 

Nyilatkozat 
 

 

Alulírott Czuczai Barbara kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, 

vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően, a forrás 

megadásával megjelöltem.  

 

 

 

Budapest, 2009. szeptember 3. 

 

 

        Czuczai Barbara 

 


